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FORSLAG TIL FORSKRIFT OM LØYPER TIL KJØRING MED SNØSKUTER PÅ 

VINTERFØRE I FAUSKE KOMMUNE 

   
Vedlegg:  Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune 

 Kartutsnitt for turistløypa med støysone  

 Kartutsnitt for tilførselsløypa med støysone 

 Konsekvensutredning for begge løypene 

 Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune – 

korrigert med foreslåtte endringer 

 Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

  

Sammendrag: 

 
Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i Motorferdselloven som åpner for kommunale løyper 

for kjøring for allmennheten. Departementet vedtok 19. juni 2015 også endringer i nasjonal 

forskrift. 

   

I forskriftens § 4a første ledd heter det: ”Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt 

i medhold av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter 

annet ledd”. 

  

Utdrag fra § 4a, annet ledd: ”Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til 

kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av 

løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om 

brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene. Kommunen skal sørge for 

merking av og informasjon om løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om 

våren etter 5. mai”.  

 

Kommunen skal gjøre vedtak etter Motorferdselloven, og ikke planvedtak etter plan - og 

bygningsloven. Kommunens saksbehandling skal i utgangspunktet følge de alminnelige 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter. Fordi snøskuterløyper 

innebærer arealdisponering som berører et bredt spekter av til dels motstridende interesser, 

foreslår departementet imidlertid at plan - og bygningslovens bestemmelser om høring i § 11-

14 og kunngjøring i § 12-12 fjerde og femte ledd gis tilsvarende anvendelse for kommunens 

saksbehandling. Disse bestemmelsene utfyller de prosessuelle kravene i forvaltningsloven 

kapittel VII. Slik sikrer man at de berørte interessene i så stor grad som mulig får anledning til 

å uttale seg, og at prosessene følger et spor aktørene er kjent med.  

 



Kommunen skal i henhold til lovendringen gjøre vedtak i form av en lokal forskrift, som 

består av et kart der løypene skal vises, samt bestemmelser om bruk av løypene. Endring av 

bestemmelsen i motorferdselloven hjemler ikke kjøring med andre motorkjøretøy, som ATV 

med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskiner (catskiing).  

 

Løypene kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. I planarbeidet plikter kommunen å ta hensyn til støy og andre ulemper for 

friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner- og miljø, samt sikkerheten 

for dem som kjører og andre. 

 

Videre heter det at det er av vesentlig betydning å beholde store sammenhengende 

vinterfriluftslivområder uten motorisert ferdsel, selv om lovforslaget ikke inneholder et uttrykt 

forbud mot å legge løyper i slike områder. Forslaget skal utrede virkningen løypene vil ha for 

friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet. Friluftslivsområdene der løypene 

planlegges skal kartlegges og verdsettes, og betydningen av disse områdene skal vurderes opp 

mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  

 

Noen hensyn er ekstra tydeliggjort i endringen av Motorferdselloven:  

 

Reindrift:  

Forstyrrelser om vinteren har større negative konsekvenser enn om sommeren. Ferdsel i 

viktige funksjonsområder som kalvingsområder, vinterbeiteområder og trekkveier er spesielt 

uheldig. Generelt vil løyper som vil virke inn på reindriftens særverdiområder (flyttlei, 

brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder og områder i og ved anlegg til merking, 

skilling og slakting) og minimumsområder anses for å være til vesentlig skade eller ulempe 

for reindriften. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder for reindrift 

ved etablering av løyper. Ytterligere arealinngrep og forstyrrelse i form av snøskuterløyper 

kan bidra til en samlet negativ innvirkning på reindriftsnæringen. Næringens driftsform gjør 

reindriften svært arealavhengig, blant annet med bakgrunn i marginale beiteområder og 

reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. 
  

Hekkende rovfugl/ynglende rovvilt/spesielt sårbar natur:  

Kommunen plikter å utrede konsekvenser for - og ta hensyn til naturmangfold ved etablering av 

snøskuterløyper. Departementet sier i proposisjonen at: «Hensynsplikten må anses brutt dersom 

kommunen legger løyper med tilhørende rasting for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el.l. slik at 

det er fare for at hekking mv oppgis, eller gjennom særlig sårbare eller truede botaniske 

forekomster der skader på vegetasjon eller markdekke kan oppstå ved lite snødekke.»  

 

Friluftsliv:  

Det presiseres i lovteksten at kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 

friluftsliv ved fastsetting av løypene. Dette betyr at hensynet til friluftslivet skal tillegges 
spesielt stor vekt og at det ikke bør legges snøskuterløyper i blant annet viktige eller svært viktige 

friluftsområder. Kommunen bør også søke å holde store, sammenhengende 

vinterfriluftslivområder fri for snøskuterløyper.  

 

Terrenginngrep:  

Snøskuterløypene skal ikke kreve inngrep som utgjør synlige, permanente spor i 

barmarksesongen. Definisjon på terrenginngrep skal ses i lys av dette. For eksempel regnes 

planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen, herunder fjerning av store steiner, som 

terrenginngrep. Klopper og/eller enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av 

sikkerhetshensyn.  



 

Landskap:  

Merking, spor og selve kjøretøyet gjør at snøskuterløyper er godt synlige i landskapet. 

Departementet mener derfor at kommunen bør vurdere denne synligheten og forsøke å unngå å 

legge løypene «på åskammer eller på annen måte unødig eksponert i landskapet», men likevel slik 

at hensynet til sikkerhet avveies mot dette hensynet.  

 

Støy:  

Miljødirektoratets veiledningsmateriale som skal gi føringer for hvordan støy skal behandles i 

planleggingen av snøscooterløyper, er under utarbeidelse. Forslaget skal brukes av kommunene i 

planleggingen.  

 

Klagerett  
Hovedregelen etter forvaltningsloven er at det ikke er klagerett på forskrifter. Departementet 

foreslår imidlertid en særskilt klageregel på kommunens vedtak der blant annet offentlige 

myndigheter og organisasjoner gis klagerett. Dette for å sikre at berørte interesser i så stor grad 

som mulig kommer til orde og blir hørt.  

 

Et innsigelsessystem etter plan- og bygningsloven med hjemmel i motorferdselloven er etter 

departementets vurdering unødvendig komplisert for denne type saker. Berørte statlige og 

regionale organer vil i utgangspunktet kunne klage der de samme forhold etter plan- og 

bygningsloven § 5-4 kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er 

av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig 

betydning for vedkommende organs saksområde. I tillegg presiseres at også støy og/eller andre 

negative virkninger for lokalt friluftsliv kan være grunnlag for klage i denne saken. Kommunens 

vedtak om etablering av snøskuterløyper kan derfor påklages, og Fylkesmannen er klageinstans.  

 

Grunneiers tillatelse  
Motorferdselloven innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. Dette 

innebærer at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøskuterløyper før grunneier har samtykket i 

at disse kan etableres. Dette gjelder så vel privat, som offentlig eiendom.  

 

Fauske kommune har i prosessen valgt å ha fokus på de løypene som i løpet av forsøksperioden 

fra 2001 til 2014 ble etablert og som er godt innarbeidet i befolkningen. Det er i tillegg prioritert å 

etablere løyper som tar hensyn til reindrifta i kommunen, og som skal være trygge å kjøre. 

 

Saksopplysninger: 

 
Planutvalget vedtok den 17. juni 2014 å igangsette planarbeid med etablering av 

snøskuterløyper i deler av Sulitjelma. Formålet var etablering av snøskuterløyper for 

allmennheten. Dette i hht at Fauske kommune skulle delta i et nytt forsøk vedr motorferdsel i 

utmark.  Dette forsøket ble kansellert og loven endret. 

 

I forbindelse med at oppstartmelding for områderegulering for snøskuterløyper i Sulitjelma 

kom det inn 10 merknader.  I mellomtiden er endringer i Motorferdselloven med forskrift 

vedtatt av Stortinget. Rådmannen velger derfor å ta med alle kommentarene/merknadene som 

er innkommet i forbindelse med behandlingen av denne saken. 

 

Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune med 

konsekvensutredning for de områder som er nevnt ovenfor, samt kart med støysoner ble lagt 

ut til offentlig ettersyn i hht bestemmelsene i plan- og bygningsloven den 26.10.15. Innen 



fristen, den 15.12.2015, var det innkommet 18 merknader/uttalelser, i tillegg kom 1 etter 

fristens utløp. 

 

Det kan i saksfremlegget forekomme 2 merknader fra samme instans/person.  Dette er på 

grunn av at høringsinstansen har kommentert både oppstartmelding til områderegulering og 

forslag til forskrift for snøskuterløyper. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet og deretter det gjort en vurdering/anbefaling vedr 

problemstillingen slik den fremstår.  I tillegg er det i til slutt laget oppsummering/innstilling. 

 

Merknad nr. 1: Norges Vassdrags-og energidirektorat (NVE), datert 04.07.14: 

«Regjeringen har etter at Fauske kommune sendte planprogrammet på høring besluttet å 

avslutte forsøksordningen for etablering av snøskuterløyper. Regjeringen har startet arbeidet 

med en lovendring som skal gi kommunene myndighet til å etablere snøskuterløyper. Klima- 

og miljødepartementet skriver på sine nettsider at det nye lovforslaget som er under 

utarbeiding vil ligge tett opp til forsøksordningen og at kommunene derfor kan planlegge 

videre ut fra samme forutsetning for ikke å tape tid. NVE svarer med bakgrunn i dette på 

Fauske kommunes varsel om planoppstart av områderegulering for snøskuterløyper i deler av 

Sulitjelma. 

Vi kan ikke se at det er utarbeidet planprogram og vår uttalelse er derfor på generelt grunnlag. 
 

Skredfare 
I følge forskriften om kommunalt forsøk med snøscooterløyper skal løypene ”angis i arealplan 

eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype”. Videre sier forskriften at kommunen 

skal ta hensyn til ”sikkerheten for de som kjører og andre” (§ 2 b), og at løypene ikke skal 

”legges i skredutsatte områder eller bratt terreng” (§ 4 e). Forskriften gir ingen akseptkriterier 

eller andre føringer for hvordan ”skredutsatte områder eller bratt terreng” skal tolkes. 

 

Sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) bygger på konsekvensene ved skred for 

ulike typer byggverk, med vekt på faren for menneskeliv (oppholdstiden i ulike typer bygg). 

Disse kan ikke uten videre anvendes for snøscooterløyper. For det første har en ikke kunnskap 

om trafikktettheten og dermed muligheten til å anslå hvor mange mennesker som er utsatt for 

fare i de ulike løypene. For det andre vil snøscooterkjøring i noen tilfeller kunne utløse skred, 

i tillegg til å kunne rammes av skred. 

 

Vi har følgende kommentarer til forskriftens krav at løypene ”ikke skal legges i skredutsatte 

områder eller bratt terreng”: 

  

 

 I forbindelse med snøskred nyttes begrepet "bratt terreng" for terreng brattere enn 

30°, mens det med "moderat bratt terreng" menes også terreng med helning 25 - 

30°. 

 

 "Skredutsatt terreng" (når det gjelder snøskred) er både terrenget der skred kan 

løsne og alt terreng som ligger innenfor mulig utløp av skred. Begge disse er 

avhengig av de aktuelle stabilitetsforholdene i snødekket, noe som gjør definisjonen 

av "skredutsatt terreng" problematisk når ikke akseptkriterier er angitt. Dette er 

nærmere forklart i punktene nedenfor. 

 



 Selv om bratt terreng (>30°) normalt er nødvendig for utløsning av snøskred, er det 

dokumentert tilfeller der snøskred har startet i moderat bratt terreng (25 - 30°). 

Slike tilfeller gjelder særdeles dårlige vær- og stabilitetsforhold, det som tilsvarer 

faregrad 5 - meget stor (på den internasjonale skredfareskalaen). Slikt dårlige forhold 

utgjør erfaringsmessig ca. 1 % av vinterdagene. 

 

 Utløpet av snøskred, og dermed omfanget av terreng som er skredutsatt, er også 

avhengig av snøforholdene, slik det er illustrert figurene nedenfor. Ved de høyeste 

to faregrader (ca. 3 % av vinterdagene ), kan det gå skred ved steder der det ikke 

"pleier" å gå, og mange skred kan få så stort utløp at de kan ga helt ned til 

dalbunnen. 

 

 

 
 

 Allerede ved stabilitetsforholdene som tilsvarer faregrad 3 (vanlig i relativt mange 

av vinterdagene), er det mulig å "fjernutløse" skred ved a belaste snøen i områder 

som i seg selv ikke er bratte nok til at skred kan starte akkurat der (vist med punkter 

i de siste tre illustrasjonene) . I og med at en snøscooter med sjåfør utgjør en 

betraktelig større belastning for snødekket enn for eksempel en skiløper, er også 

muligheten for fjernutløsning av skred større. 

 

Forskriften spesifiserer ikke om det er tilstrekkelig at snøscooterløypene skal unngå terreng 

som er skredutsatt under "vanlige" vinterforhold, eller også terreng som er skredutsatt under 

spesielt dårlige og ustabile forhold. Dersom en skal akseptere løyper som kan være 

skredfarlige under særlig ustabile forhold, vil det være behov for å gjøre snøscooterførere 

kjent med faren når slike forhold oppstår. Dette vil kreve overvåkning og varsling, 

stengning, skilting eller generelle advarsler. 

 

Dersom en helt skal unngå terreng som er skredutsatt ved særlig dårlige og ustabile forhold, vil 

det mange steder være vanskelig å finne arealer som er skredsikre. I mangel på føringer til 

hvordan forskriften skal tolkes, mener NVE likevel at snøskredfaren må vurderes strengt, ved 

forsøke å unngå alt potensielt skredutsatt terreng. 

 



I dag finnes det ikke kartverktøy som på en sikker måte kan brukes for å identifisere alt terreng 

som kan være skredutsatt under spesielt dårlige forhold. Aktsomhetskartene som brukes i 

arealplanarbeid, er ikke ”kalibrert” for et slikt bruk, ettersom terrenget på mellom 25 - 30° 

ikke betraktes som løsneområder, samt at løsneområder med høydeforskjell opptil 30 - 40 m 

(som kan representere en fare ved scooterkjøring) ofte ikke fanges opp. 
 

Ved utarbeidelse av alle planer som inkluderer snøscooterløyper, anbefaler vi derfor at 

snøskredfaglig kompetanse kontaktes for å vurdere sikkerheten for foreslåtte løyper i forhold til 

momentene oppsummert ovenfor. Konsulenten vil eventuelt kunne foreslå justeringer også for å 

ta hensyn til lokale forhold som kan representere en fare for scooterkjøring, eks. lokale 

brattheng, terrengfeller og lignende.» 

 

Vurdering/anbefaling:  
I forslag til forskrift om løyper er det tatt inn følgende i § 3, 4. kulepunkt: «Kommunen kan stenge 

løypene med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør det nødvendig.» 

Her er skredfare ved snøfall å anse som forhold som gjør at løypene skal stenges. 

 

I tillegg er det under skredfare i konsekvensutredningen tatt med at det er et aktsomhetsområde for 

snøskred/utløpsområde nord for Langtjønna i hellinga mot Daja som berører traseen.  Her er avbøtende 

tiltak: Stenging av løypa og overvåking/varling, skilting og/eller generelle advarsler.  

 

Fauske kommune har ikke fått traseene vurdert av skredfaglig kompetanse, men løypene har vært 

benyttet under forsøksordningen (2001-2014) som løyper for offentligheten og hytteeiere. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 2: Arjeplogs kommun, datert 29.07.2014: 

«Arjeplogs kommun ser mycket positivt på mojligheten till en dialog i frågan och vi är sjålva 

i fard med att ta fram en ny kommuntåckande oversiktsplan och utvecklingsstrategi. Det 

arbetet innefattar även skoterleder på vår sida gränsen och en samordning är naturligtvis 

angelägen. Av sändlistan framgår att ni samråder med Länsstyrelsen i Norrbotten och vi 

förutsätter att ni i den dialogen diskuterar frågor som eventuella möjligheter till samordnad 

uppmärkning och hänsyn till de riksintressen som finns i och i anslutning till området. 

Berörda samebyar, Luokta Mavas och Tuorpon, kan även ha användbara synpunkter, 

kontaktuppgifter hittar ni här http://www.sametinget.se/23 70. En kommunikation kommunema 

emellan blir viktig även framöver när planerna förverkligas så att t.ex. information om 

eventuella tillfälliga skoterförbud som utfärdas av kommunen når alla berörda. 

 

Det noteras att en led på svensk sida, ett så kallat ’’färdstråk”, ansluter till er planerade 

skoterled, belaget mellan två forbudsområden Mavas-Miekak och Sulitelma. Ett färdstråk är 

ingen allmån statlig skoterled som underhålls av Lånsstyrelsen utan är rekommenderad 

färdväg som i många fall hålls uppe av ideella skoterforeningar. I detta fall kan Polcirkelns 

skoterklubb ha mer information och vi rekommenderar att ni tar kontakt och inhäntar deras 

synpunkter, ordförande Jan Höglund Strömforsvägen 44, S- 936 91 Boliden, +46(0)70-315 20 

76. Vi rekommenderar även att ni delger planerna och inhämtar synpunkter från 

turistanläggningarna i området som Vuoggatjålme och Sandvikens fjällgärd. 

 

I värt oversiktsplanearbete har en del synpunkter framkommit från bland annat Trafikverket 

angående skoterleder och parkeringar i anslutning till riksvägen. Det berör dock inte direkt er 

aktuella planeringsinsats, men indirekt är det en fråga att ta i beaktande for att hitta hållbara 

lösningar om skotertrafik/skotersläpvagnar generellt kommer att öka i området. Vi planerar en 

dialog med Saltdal kommune om detta.» 

 

http://www.sametinget.se/23


Vurdering/anbefaling: 

Forslag til forskrift for skuterløyper er sendt de nevnte samebyer til på høring.  Det er ikke 

kommet noen merknader fra dem.  Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 3: Sulitjelma Turistsenter, udat.: 

«Sulitjelma Turistsenter har i tidligere prøveperiode hatt ansvar for merking av løype til 

Sverige, og hatt løyvekjøring på transport i området. I den anledning har vi en del synspunkter 

til arbeidet med ny løype. 

 

Løypa til Sverige fungerer bra, men har en del utfordringer alt etter vær og vind. Økt bruk, og 

ikke minst turisme fra Svensk side, gir større krav til at løypa er i orden. 

 

Vi foreslår derfor at det kan lages en ordning med salg av oblater som man fester på skuteren. 

Dette gjøres mye i Sverige, og gir inntekter til økt preparering av løypenettet. 

 

Ved å selge disse oblatene, kan vi leie inn tråkkemaskinen til Sulitjelma Fjellandsby, og 

preparere løypa og fjerne snøskavler som legger seg der. Vi kan også føre snø inn i løypa der  

det trengs, for å fylle igjen huller som oppstår. Enkelte steder i løypa graver bekker og elver 

tuneller, og hull oppstår. Disse har vi til nå merket, og staket omkjøring. 

 

Vi har vært i samtaler med Fjellandsbyen, og ser at med 20000,- kr pr. sesong, så lar dette seg 

gjøre. Alternativ til oblatsalg, er selvsagt at kommunen bevilger disse ekstra kronene. 

 

Det er viktig for oss i turistnæringa at løypa er sikker, og innbyr til kjøring. 

 

Spesielt ser vi en økning i trafikk fra Sverige, og faktisk helt fra Finland. 

 

I tillegg bør en fast framtidig løype merkes permanent, slik at den kan brukes hele året. 

Fotvandrere kan da følge traseen til mørkivannet. Hvis det settes høye staker med røde kryss 

på, er det også enklere for oss når løypa skal merkes på vinteren. Da ser vi den faste traseen, 

og kan merke løypa mellom disse stakene. 

 

Når det gjelder problematikk med tilførselsløype og trafikk i den, foreslår vi at 

rekreasjonsløypa får sitt startpunkt ved skihytta, og følger traseen ned til den nye 

parkeringsplassen i Daja. Da kan alle som har skuter i området, kjøre ned uten problemer, 

siden traseen også går forbi Kjellvannskrysset. Hytteeiere kan da også kjøre ned til oss for å 

bytte gassflasker og forhåpentlig kjøpe bensin i framtiden. De kan da også kjøre barna sine fra 

hytta til fjellandsbyen slik at de kan stå på ski i bakken, siden løypa går forbi landsbyen. 

 

Med løyvekjøringa har vi også merket en økende etterspørsel etter transport til hyttene til 

turistforeninga og jeger og fiskeforeninga, og etter transport til vannene i området. 

Det er problematisk for enkelte å komme seg fram på ski med stor oppakning, og for folk som 

ikke kan bruke ski, men vil gå på truger, er det så å si umulig å komme seg til gode 

utgangspunkt for turene sine. 

Vi foreslår derfor at det samarbeides med turistforeningen og Saltdal kommune, slik at det går 

an å kjøre personer og baggasje ut i terrenget uten at det må være spesielt til ei hytte. 

Her med tanke på de som vil inn i fjellet og ligge i f.eks lavvo og fiske på isen. 

Det hadde også vært meget bra å kunne få kjøre ren persontransport til hyttene. 

Dette vil kunne øke mulighetene våre til å ha arrangementer på kveldstid, der folk sikkert 

kommer seg tilbake til hytta.» 



 

Vurdring/anbefaling: 

Oblatsalg er under vurdering.  Fauske kommune har tatt dette med i forslag til forskriftens § 

9. 

 

Fauske kommune setter sikkerhet i høysetet når det gjelder løyper som skal være åpen for 

offentlig ferdsel.   

 

I hht merknader til § 4 a i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer på barmark skal 

merkingen av snøskuterløypene som hovedregel ikke stå hele året gjennom, men settes ut 

etter at snøen er kommet om høsten og tas inn før snøen går om våren. I noen løyper kan det 

være aktuelt med fastmerking av løypene.  Dette bør komme i stand i et samarbeid mellom 

kommunen og fylkesmannen.   

 

Når det gjelder forslag om å endre regler for hva leiekjøring kan benyttes til, er dette en 

problemstilling som ikke er relevant i denne sammenheng.  Denne saken gjelder kun forskrift 

til løyper for kjøring med snøskuter på vinterføre. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 4: Bjarne og Gunvor Johansen, hytteeiere, datert  21.08.2014: 

«Vår hytte F 186, Bruheim, ligger ca 20-30 m fra den gamle anleggsveien mellom 

Kraftstasjonen i Daja og brua. En vei med lite trafikk sommerstid. 

 

Sist vinter (februar 2014) var det merket en ny trase på skuterløypa, den gikk langs veien fra 

Kraftstasjonen og videre forbi hytta. 

 

Dersom dette skal bli traseen for tilknytningsløypa/ fornøyelseskjøringsløypa som er tenkt fra 

Daja, er dette alt for nært hytta vår. Det vil bli en stor begrensing på trivsel i hytteområdet.» 

 

Vurdring/anbefaling: 

Den inntegnede traseen ligger på grensen av gul støysone i forhold til hytta.  Hastigheten i 

tilførselsløypa er foreslått til 20 km i timen, det betyr at rød sone er 20 m og gul sone 50 meter 

fra traseens midtpunkt.   

Denne hytta ligger ca 25 m fra traseens senter og innenfor gul sone.  I gul sone kan 

støypåvirkningen være så høy at det må vurderes tiltak for å lempe på dette. 

Ingen andre konkret merknader. 

 

Merknad nr. 5: SKS Produksjon as, Fauske, dat 19.08.2014: 

SKS Produksjon AS har flere vannkraftsanlegg innenfor det foreslåtte planområdet. Flere av 

disse anleggene er vurdert å være fareområder for allmennheten, og vi har derfor et spesielt 

fokus på sikring og merking av disse. Ved flere av anleggene er det fra SKS Produksjon sin 

side ikke ønskelig med økt aktivitet og ferdsel.  Fauske kommune må være oppmerksom på 

tilstedeværelsen av disse anleggene i det videre planarbeidet. 

 

Områdene som kommunen må være spesielt oppmerksom på er Dajaområdet, Kjelvatnet, 

Lomivatnet og Valffarjohka. 

 

I Dajaområdet har vi anleggsveier, bruer, portalbygget for Daja kraftverk, Dajavatnet og 

Emmavatnet som man må være oppmerksom på. Spesielt bør fokus være på Dajavatnet hvor 

det er utløp og inntak for kraftverk, betongdam og usikker is gjennom hele vinteren. Usikker 



is har vi også på Emmavatnet som overføres til Dajavatnet gjennom en kanal. Områdene med 

usikker is merkes på isen hver vinter, men vi henstiller allikevel til at det kommende 

planarbeidet ikke må føre til økt ferdsel på Dajavatnet og Emmavatnet. 

 

Kjelvatnet er regulert og er inntaksmagasin for Daja kraftverk. Fareområder ved Kjelvatnet er 

dammene ved østre og vestre løp, inntaksområdet og Balvannselvas innløp i sørenden av 

innsjøen. Inntaksområdet og innløpet er spesielt farlige om vinteren da vannstrøm fører til 

dårlig is. Vi henstiller til at eventuelle skuterløyper legges i god avstand til disse områdene. 

 

Lomivatnet har stor reguleringshøyde og vannstanden går betydelig ned om vinteren. Dette 

fører til store sprekker i isen langs land. Området langs land er ansett som farlig. Vi henstiller 

til at en skuterløype ved Lomivatnet legges i god avstand fra strandsonen. 

 

Ved Valffarjohka er det et bekkeinntak som leder Valffarjohka over til Lomivatnet. 

Tunnelåpningen er inngjerdet og merket, men i dårlig vær vinterstid kan det være fare for å 

kjøre ned i tunnelen. Vi henstiller til at en skuterløype forbi bekkeinntaket anlegges i god 

avstand. 

 

Ved alle regulerte innsjøer og ved innfarten til reguleringsområdene er det satt opp 

opplysningsskilt som viser anleggene og fareområdene. Områdene med usikker is er også vist 

på kart på vare hjemmesider www.sks.no og på www.varsom.no. De fleste anlegg er også å 

finne på NVE sitt atlas - atlas.nve.no.» 

 

Vurdring/anbefaling: 

Fauske kommune er oppmerksom på SKS sine anlegg i Sulitjelma og hvilke utfordringer som 

finns bl a når det gjelder usikker is. Dette vil bli ivaretatt i samarbeid med SKS Produksjon 

AS, grunneier (Statskog) og kommunen. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 6: Gustav Eriksen, hytteeier,  26.08.2014: 

«Vi er hytteeiere i nærheten av alpinbakken og slik det er nå er det greie forhold. 

 

Når det nå skal lages ny plan har vi forhørt oss om hvordan Fjellandsbyen ser det for seg. 

Håper at alternativet med påkobling av eksisterende trase via "Vanntårnet" blir løsningen. 

Støy og trafikk blir da den minst belastende delen.» 

 

Vurdring/anbefaling: 

En slik endring er ikke tatt med i høringen og Rådmannen vurderer dette som lite aktuelt. 

 

Merknad nr. 7: Fylkesmannen i Nordland, dat. 22.08.2014: 

«Forsøksordningen for etablering av snøscooterløyper ble avsluttet av regjeringen 19. juni 

2014. I brev til kommunene datert 1. juli 2014 har Klima- og miljødepartementet informert 

om at arbeid med lovendring ville bli igangsatt, og at forslaget vil ligge tett opp til 

forsøksordningen. I brevet av 1. juli er det videre sagt bl.a. følgende: 

«Kommuner som ønsker det kan derfor eventuelt velge å fortsette planleggingsarbeidet ut fra 

samme forutsetninger. Kommunene kan ikke treffe endelig vedtak om snøscooterløyper før et 

hjemmelsgrunnlag for dette er vedtatt av Stortinget, men kommuner som er godt forberedt vil 

kunne ha vedtak om snøscooterløyper på plass kort tid etter Stortingets lovvedtak. Dette 

forutsetter imidlertid at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer 

med kravene Stortinget stiller i sitt endelige lovvedtak». 



 

Forslag til endring av motorferdselloven og forskriften ble sendt ut på høring 10. juli 2014, 

med høringsfrist 19. september. Endringsforslaget ligger tett opp til forsøket, men endelig lov- 

og forskriftstekst er ikke gitt. Kommunen må i sin planlegging være innforstått med at det kan 

bli endringer. 

 

På miljøkommune.no finnes veiledning og informasjon knyttet til forsøksordningen, og mye 

av dette vil være aktuelt også for kommunens videre planlegging nå. 

 

Fylkesmannen vil innledningsvis påpeke viktigheten av en god lokal prosess med 

medvirkning fra ulike interessegrupper og personer som har hytte og eventuelt bolig i plan- og 

influensområdet. 

 

Kommunen har i sin oversendelse lagt ved kart som viser planområdet og trasé for tidligere 

turistløype fra Daja til riksgrensen og tilførselsløype fra Daja til Skihytta og Kjelvannskrysset. 

 

Det er i det videre planarbeidet og i en eventuell fremtidig plan ikke grunnlag for å skille 

mellom tilførselsløype og øvrige del av snøscooterløypa. I tidligere plan var det skilt mellom 

scooterløype og turistløype, noe som etter det Fylkesmannen kan se ikke kan gjøres i den nye 

ordningen. 

 

Hele løypa må angis i planen som trasé for snøscooterløype, og vises i planen som 

linjesymbol med sosikode 1164, jf. forslaget til lovtekst. Kommunen bør gjennom 

bestemmelser angi hvor langt utenfor løypa det eventuelt er tillatt å kjøre, og det bør fastsettes 

en øvre grense som ikke bør overskride 30 meter. Vi viser her til det som er sagt i 

departementets høringsbrev. Kommunen må være oppmerksom på at en eventuell adgang til å 

kjøre utenfor løypa vil gjelde generelt, og vanskelig kan begrenses til å gjelde hytteeiere. 

 

Vi viser til det som er sagt i departementets høringsbrev av 1. juli når det gjelder avgrensning 

til bestemte brukergrupper. Kommunen vil etter Fylkesmannens oppfatning vanskelig kunne 

begrense bruken av deler av løypa slik at bare hytteeiere vil kunne benytte løypa. I den videre 

planleggingen må kommunen ta høyde for at enhver vil kunne benytte hele løypa, med det 

dette vil innebære når det gjelder bl.a. støy i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse. 

 

Kommunen skal i planarbeidet ta hensyn til støy og hvordan denne vil påvirke bl.a. friluftsliv, 

naturmangfold og bolig- og hytteområder. Det er viktig at fremtidige snøscootertraséer ikke 

gir en økning av støyutsatte i og ved støyømfintlige bygg, og det er viktig at verdifulle 

rekreasjonsområder og stille områder blir ivaretatt. Støyretningslinjen T-1442/2012 skal 

legges til grunn ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Miljødirektoratet har lagt 

ned en del arbeid i en veileder for behandling av støy i forbindelse med forsøksordningen, og 

vi antar at dette arbeidet vil bli videreført slik at det kommer en veileder for temaet støy etter 

nytt regelverk. Se direktoratets nettside om temaet støy.   

 

Fylkesmannen finner her grunn til å vise til at det i NINA Rapport 90 fra 2005 «Evaluering av 

forsøk med ny forsøksordning for motorferdsel i utmark – Sluttrapport» bl.a. er sagt følgende 

under pkt. 2.4.2: «I Fauske har også hytteeiere i Sulitjelma med private kjøreløyver til egen 

hytte (hytte mer enn 2,5 km fra brøyta vei) fått anledning til å kjøre fra hytta si og over i 

turistløypa via en tilførselsløype. Dette genererer kjøring i hytteområdene nærmest turistløypa 

og har derfor vært til dels konfliktskapende». Under pkt. 8.1.4 er det i tillegg sagt bl.a.: 

«Skutertrafikk i og omkring hytteområder skaper konflikter blant annet mellom hytteeiere og 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Forsoksordning-motorferdsel/
http://miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/l
http://www.fauske.kommune.nhttp/www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/90.pdf


mellom skiløpere og hytteeiere som bruker skuter. Oppsynet opplever snøskuterkjøring i 

hyttefelt som vanligste årsak til tips og klager i de kommunene hvor snøskuterkjøring til 

hytter er utbredt». 

Kommunen bør ut fra dette ikke legge opp til utstrakt kjøring i hytteområdene, og 

Fylkesmannen vil fraråde å legge løype gjennom eller i nærheten av hytteområder. Vi minner 

også om at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før 

grunneier har samtykket til slik løype. 

 

Løypenes virkning for friluftsliv 

Det vil være et krav at planforslaget skal utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv, samt 

kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av 

disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. 

 

Kartleggingen og verdsettingen skal i henhold til departementets høringsbrev skje med 

utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98-2013 Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. Kommunen skal vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige 

friluftsområder i kommunen. 

 

For Fauske kommunes vedkommende er det allerede gjennomført kartlegging og verdsetting 

av friluftslivområder, men da ved hjelp av gammel håndbok. Store deler av planområdet ble 

da registrert som viktige utfarts- og turområder. Kommunen bør gå gjennom kartleggingen og 

vurdere om det er behov for supplering/ajourhold før videre planlegging finner sted. 

Vinterfriluftsliv skal være dekket på samme måte som barmarksfriluftsliv. Verdisettingen skal 

gjenspeile enten helårsbruk eller sesongbruk, alt etter hva som er reell bruk i det aktuelle 

friluftslivsområdet, men dette kan likevel variere noe. Videre bør verdisettingskriteriet støy 

tas inn i aktuelle områder dersom dette ikke har vært benyttet ved første gangs kartlegging og 

verdisetting. Kriteriet er nytt i metodikken og er kommet med i den reviderte utgaven av 

veilederen. Støy, eller fravær av støy og dermed stillhet, er ofte en viktig faktor ved utøvelsen 

av tradisjonelt friluftsliv både i fjellet og mer bostedsnære områder. 

 

Vi gjør oppmerksom på at planforslaget skal utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv i 

plan- og influensområdet. Med influensområde menes området som blir påvirket av 

etablering av snøscooterløyper, for eksempel det området som blir påvirket av støy. Det er 

altså ikke bare virkningene på friluftsliv i selve planområdet som i denne sammenhengen er 

relevant, men også virkninger for de områder utenfor planområdet som berøres. 

 

Hensynet til friluftslivet skal tillegges stor vekt i prosessen med etablering av 

snøscooterløypene. Dette følger ut fra de hensyn og utredninger som var angitt i 

forsøksforskriften, og som er videreført i forslaget til endring av lov og forskrift. Det vil etter 

det vi kjenner til også bli slik at støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir 

grunnlag for innsigelse. 

 

Fylkesmannen finner grunn til å påpeke at Fauske kommunes deltakelse i den tidligere 

forsøksordningen ikke medfører at kommunen kan ta lettere på de utredningskrav som vil 

gjelde nå. Når det gjelder friluftsliv, har en nå et bedre grunnlag for å vurdere interessene og 

snøscooterløypens virkninger på disse enn det en hadde sist. Kommunen må ved vurderingen 

av friluftslivinteressene legge til grunn det en mener ville vært situasjonen vinterstid uten 

turistløypa. 

 

Reindrift 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mai-20141/Kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivsomrader/


I reindriftslovens formålsparagraf § 1 framgår det blant annet: 

«Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som 

reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både 

innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.». 

 

Reindriftslovens bestemmelser om sikring av reindriftsarealene følger Grunnlovens § 108 og 

internasjonale regler som forplikter både kommunale, regionale og statlige myndigheter til å 

gjøre hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv til gjenstand for særskilt 

behandling og vurdering i samfunnsplanleggingen generelt, og i arealplanleggingen spesielt.  

 

Dette gjelder i samtlige kommuner og regioner hvor det utøves samisk reindrift. Dette 

underbygges av plan- og bygningslovens § 3-1 c som lovfester at alle planer innenfor 

rammene av lovens formålsparagraf skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv. 
 
Både i den avviklede forsøksordningen og i lovendringsforslaget som nå er på høring, heter det at: 

Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 

 

Ei skuterløype vil først og fremst berøre vinter- og vårbeiteområder, og dermed også muligens 

kalvings- og pregningsområder. Flytte-, trekk og drivingsområder kan også bli berørt. I 

planprosessen er det viktig at kommunen, gjennom reindriftens medvirkning, definerer 

områder som her nevnt, og unngår at slike viktige områder blir berørt. Nærmere informasjon 

om reindriftens bruk framgår av reindriftas arealbrukskart. De sist oppdaterte reindriftskartene 

for Nordland reinbeiteområde finnes på: http://nordlandsatlas.no/flexviewers/reindrift/.  

 

Fylkesmannen er opptatatt av at planprosessen avdekker om skuterløyper vil være til vesentlig 

skade eller ulempe for reindriften. Følgende må ivaretas i planarbeidet: 

1) Medvirkning fra berørte reinbeitedistrikt og samebyer (jf. PBL § 5-1) 

2) Utredning av konsekvensene/virkningene for reindrift (jf. PBL § 4 – 2)  

 

Medvirkning: Planområdet berører Balvatnet reinbeitedistrikt. I tillegg har de svenske 

samebyene Luokta-Mávas og Tuorpon beiterett i området. Det er viktig at disse 

reinbeitedistriktet og de svenske samebyene blir involvert i planprosessen. 

Kontaktinformasjon til disse er: 

 Balvatn reinbeitedistrikt: Per Olof Blind, Ørnflogveien 17, 8230 Sulitjelma. (epost: 

per.olof.blind@sbnett.no) 

 Tuorpon sameby: Nils-Petter Pavval, Tårrajaur 168, 962 99 JOKKMOKK. 

(epost:nilspetterpavval@yahoo.se) 

 Luokta-Mávas sameby: Lars-Anders Baer, Box 200, 962 25 JOKKMOKK 

 

Utredning: Planforslaget skal utrede virkningene løypene vil ha for reindrift i plan- og 

influensområdet. Med influensområde menes området som blir påvirket av 

etablering av snøscooterløyper, for eksempel det området som blir påvirket av støy. Det er 

altså ikke bare virkningene på reindrift i selve planområdet som i denne sammenhengen er 

relevant, men også virkninger for de områder utenfor planområdet som berøres. 

 

Forsøk om samordning av statlige innsigelser 

Nordland er fra 1. november 2013 deltaker i et forsøk om samordning av statlige innsigelser 

til kommunale planer. Målsettingen er å få en mer effektiv behandling av plansaker og bedre 

samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. 

http://nordlandsatlas.no/flexviewers/reindrift/


 

Forsøket innebærer at Fylkesmannen har ansvar for å samordne, fremme og avskjære 

innsigelser til kommunale planer på vegne av de statlige innsigelsesmyndighetene. 

Fylkesmannens samordning av innsigelser vil skje i forbindelse med offentlig ettersyn av 

plansaker. Sametinget, Riksantikvaren og Fylkeskommunen omfattes ikke av dette forsøket. 

 

Vi tror mange konflikter kan løses ved å bedre dialogen tidlig i planprosessene. Vi ber derfor 

om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter i konfliktfylte 

saker før saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik 

dialog. I saker som gjelder kommune(del)planer og større områdereguleringer vil vi anbefale 

at planforum benyttes som arena for konfliktavklaring.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

De krav som her stilles er vurdert i forbindelse med arbeidet med forslaget til forskrift for 

snøskuterløyper. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 8: Berit Brandt Lesniak, hytteeier, datert 20.07.2014: 

«Min hytte ligger rett ovenfor løypekrysset der én løype kommer fra parkeringsplassen ved 

Skihytta og går ned til Rundvannet, og en annen kommer fra Skihytta og fortsetter ned mot 

Annabekken, og jeg er dermed sterkt berørt av snøscooterkjøringen i området. 

 

Jeg har vel 100 overnattinger på hytta hvert år, og har parkettplass til scooterløypa og registrer 

hvordan det blir kjørt. Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til prøveordningen 

som opphørte i vår, men det tok ikke lang tid før jeg kunne puste ut og observere at 

scootertrafikken og den støyen og eksoseimen den fører med seg, avtok betraktelig i 

prøveperioden. Jeg ble positivt overrasket, og fikk faktisk et mye mer positivt syn på 

snøscootere som hadde bidratt til mye støy rundt hytta mi fra slutten av 60-tallet. (Den gang 

var den eid av bestefaren min, men brukt også av meg.) 

 

Det har vært en lise å oppleve den nedgangen i trafikken som vi har observert de senere årene. 

Det er til tider en del støy når folk (unødig) ruser motoren på vei den siste bratte bakken fra 

Rundvannet til parkeringsplassen, men mengden kjøring i prøveperioden har vært av en slik 

karakter at dette har vært til å leve med. 

 

En hytte er tenkt som rekreasjon, og det er viktig at en kommune som satser på å fremme 

folkehelse legger til rette for bruk av dem. Dette gjorde man i prøveperioden. Fri ferdsel i 

scooterløypene midt i et friluftsområde hvor skiløypa går samme sted, og hvor bakkene er 

bratte, medfører også fare for flere ulykker. Det er stor utfart av skiløpere i alle aldre, spesielt 

i vinterferie og påske, men også i andre helger sent på vinteren. Her kommer familier med 

pulk, småbarn uten oversikt over trafikkbildet og uten særlig evne til å stoppe raskt. Det har 

tidligere vært alvorlige ulykker i dette løypekrysset. 

 

En utvidet bruk av denne scooterløypa som tilførselsløype for løypa fra Daja og over til 

Sverige, anser jeg som svært negativt, ikke bare for oss hytteeiere i området, men også for alle 

som går på ski i området (skigåing fremmer som kjent folkehelsa). Det vil medføre økt, og i 

høysesongen nærmest vedvarende, støy og eksoslukt. 

Etter en vinter med lite snø i områdene rundt Sulis er tilsiget av skiløpere ’’utenfra” økt 

betraktelig, det er mer folk i løypene hele vinteren. Mer scootertrafikk i de samme løypene 

blir en betraktelig belastning - og fare - for alle disse. 



Dessuten; ved å åpne løypa for fri ferdsel vil den nok også bli brukt til kjøring fra hyttene til 

alpinbakken, når man skal på besøk til andre hytter osv. 

 

For vår hytte har scootertrafikken på 90-tallet også medført forurensing av brønnen/vannhullet 

som har tilhørt hytta fra før bestefaren min overtok den i 1947. Tidligere hentet vi drikkevann 

her, men de siste 20 årene har vi måttet ta med drikkevann pga søppel som blir slengt der.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 9: Lars Harald Lundbakk og Gro-Anita Olsen, hytteeiere, datert 

20.08.2014: 

«Vi er eier av hytte med matrikkel nr. 119/1/69. Vi ønsker å komme med innspill på at i 

anledning opprettelse av snøskuterløype må vi få anledning til å benytte snøskuter direkte 

fra vår hytte og inn på skuterløypen. 

Av hensyn til parkeringsplasser og miljøhensyn må det være bedre at hytteeiere og eiere av 

leilighetene i området får parkere egne snøskutere ved hytten/leiligheten og at det blir 

tilrettelagt en tilknytningsløype slik at vi slipper å kjøre bil og henger (slik vi må i dag) til 

en felles parkeringsplass før vi kan starte på selve skuterløypen. 

Det vil samtidig være en stor gevinst for Sulitjelma fjellandsby at det blir tilrettelagt for 

kjøring direkte til og fra fjellandsbyen og vi som har hytter i området slipper å ta opp plass 

på parkeringsplassen som er laget ved siden av Sulitjelma turistsenter AS. 

Vi kommer gjerne om det blir lagt opp til dialogmøter videre i prosessen. Vi ønsker å kunne 

bidra på en positiv måte for å finne gode løsninger for flest mulig, samtidig som vi skal 

ivareta miljøhensyn.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Det er i hht merknadene til § 4 a til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

ikke anledning for kommunene å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen til hytteeiere som 

ønsker å kjøre fra hytte til løypa. 

  

I forslaget til forskrift for skuterløyper som ble sendt på høring er det ikke lagt opp til at det 

skal kunne kjøres fra hyttene eller fra Fjellandsbyen.  Bestemmelsene for tilførselsløypa gir 

heller ikke rom for parkering/rasting i løypa. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr 10: Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, datert 

15.09.2014: 

«Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har følgende innspill til 

områderegulering for deler av Sulitjelma i Fauske kommune – Snøskuterløype: 

Funksjonshemmede bør ha mulighet til å komme seg ut i naturen på vinteren. Skuterløypa fra 

Sulitjelma til Sverige er en fin måte å få rekreasjon ute i naturen. Løypa må da være 

forholdsvis lett å kjøre med hensyn til stigninger, helninger, skavler. 

 

Røde kors hjelpekorps, Sulitjelma, er en riktig instans for å få informasjon om 

problemområder i løypa, hvor det/den kan gjøres enklere og med hensyn til tilgjengelighet.» 

 



Vurdering/anbefaling: 

Ingen konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 11: Salten Friluftsråd, datert 11.11.2015: 

«Salten Friluftsråd er tilfreds med at Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er 

brukt aktivt i konsekvensutredningen, men savner friluftsliv som tema i den samlede 

vurderingen. Som en svært viktig interesse i området, bør dette inngå i den samlede 

vurderingen og tillegges vekt der. Verdien områdene er tillagt i friluftslivskartleggingen tilsier 

også det. 

 

Vi savner også en konkret vurdering av avbøtende tiltak for friluftslivet. Når en har vurdert at 

skuterløypene har store negative konsekvenser for friluftsliv (-3), stiller vi oss undrende til de 

vurderingene som er gjort under avbøtende tiltak. Disse bør konkretiseres og henvises konkret 

til forskriftsforslaget. Dette er for eksempel de avgrensningene i tid det kan kjøres både på 

døgn og dager, fartsbegrensninger og atferdsregler.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Fauske kommune har foretatt grundige vurderinger når det gjelder dette, også når det 

gjelder avbøtende tiltak. Friluftslivutredning blir kommentert i merknad fra 

fylkesmannen i Nordland, datert 15.12.2015. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 12: Svein Egil Olsen, hytteeier, datert 10. 11.2015: 

«Ref til hyggelig tlf samtale, da spørsmålet var om jeg som har hytta nær skihytta og 

tilførselsløypa har lov til å kjøre til og fra hytta for å koble meg til tilførselsløypa. Avstand for 

min del er 150m fra skihytta og 50-60m fra tilførselsløypa.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Se vurdering/anbefaling under merknad nr. 9 til Lars Harald Lundbakk/Gro-Anita Olsen, 

datert 20.08.2014.  

 

Merknad nr. 13: Lakså Grunneierlag v/Peder Strømme, dat. 20.11.2015: 

«Lakså Grunneierlag har ingen innvendinger mot de foreslåtte snøskuterløypene i Sulitjelma. 

Vi ser det som positivt at det annlegges løyper for regulert fritidskjøring. Forskriften som 

legges til grunn for løypene i Sulis er da også streng, og med noe oppsyn burde dette tiltaket 

fungere bra.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 14: NVE, datert 03.12.2015: 

«NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører 

vassdrag og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i 

plansaker hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres. 

 

Skredfare 

I vårt innspill til planoppstart ga vi generelle innspill i forhold til snøskuterløyper og 

skredfare. I konsekvensutredninga kommer det frem at løypetraseen berører 

aktsomhetsområde for utløpsområde snøskred i området nord for Langtjønna i hellinga mot 

Daja. 



 

I utgangspunktet mener NVE at løypetraseer ikke skal legges i skredutsatte områder. I dette 

tilfellet vil det ikke være mulig å finne alternative traseer og kommunen har derfor valgt å få 

inn en bestemmelse i forskriften som sier at kommunen kan stenge løypene med umiddelbar 

virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

 

NVE har ikke ytterligere merknader til offentlig ettersyn av forslag til forskrift om løyper til 

kjøring med snøskuter.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Se vurdering/anbefaling under merknad til uttalelse fra NVE datert 04.07.14. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 15: Helse- og miljøtilsyn Salten, datert 11.12.2015: 

«Det vises til offentlig ettersyn, 26.10.2015, forslag til forskrift om løyper til kjøring med 

snøskuter i Sulitjelma. Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planene etter aktuelt 

hjemmelsgrunnlag:  

 Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid    

 Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern.  

 Forskrift 4.12.2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskriften)  

 

Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 

24.6.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd 

med kommuneoverlegen. 

 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt.  

 

Med formål  

”å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot 

faktorer, blant annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ 

virkning på helsen”.  

 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, 

drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for 

helseskade eller helsemessig ulempe.  

 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. 

Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange 

mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige 

forhold i virksomheten vurderes.   

 

 

Vurdering 

I forhold til miljørettet helsevern anser vi to tema som mest aktuelle i saken, støyhensyn og 

eventuell fare for forurensning av drikkevannsforsyning.   

 

1. Støy:  



Støykart er utarbeidet og kommentert i konsekvensutredning. Det bemerkes at støykart ikke 

sier hvilke grenser som er benyttet for gul og rød sone, og det sies ikke noe om 

beregningsmåten eller om prognose 10-20 år framover er benyttet. Vi antar sonene er hhv. 55 

dB og 65 dB beregnet som døgngjennomsnitt, fremtidig prognose og at beregningsmetode er i 

henhold til anbefaling i arealretningslinje T-1442/2012.  

 

Økt støybelastning ut over fastsatte normer, til eksisterende hytter, anser vi som lite 

akseptabelt. Men ut fra sakspapirer fremgår det at trase gjennom hyttefelt, tilførselsløype, 

allerede er etablert. Vi kjenner ikke til at noen hittil har klaget til kommunens helsemyndighet 

på støyforhold, og antar at tema derfor ikke er ansett som problematisk av dagens beboere i 

område.  Kommunen bør likevel vurdere å ha startsted for tilførsel utenom hyttefeltet, såfremt 

ikke alle eiere i dag tiltrer dagens trase og de støyulemper som de vil oppleve. Vesentlig vil 

være hvorvidt dagens bruk allerede medfører hytter i gul/rød sone.  

  

Støyforhold fra turistløypa er ut fra utredning mindre kontroversiell og ikke over grensene for 

gul og rød sone.  

 

2. Drikkevannshensyn. 

Utredning sier under samfunnshensyn at løype ikke kommer i konflikt med offentlig 

vannkilde. Vi bemerker at løypa dog går gjennom nedbørsfeltet til hovedvannverket i 

Sulitjelma, Lomi vannverk. Fjernområde har dog mindre strenge restriksjoner i forhold til 

ferdsel og aktiviteter, men endringer av bruken, som kan forurense kilden, skal godkjennes av 

kommunestyret.   

Løypa går her dels over vann. Vi antar terrenget i området er slik utformet at trase ikke kan 

legges på land. Hvis trase kan legges på land er det å foretrekke i forhold til 

forurensningsrisiko. Løsningen forutsetter uansett at vannverket må ha et overvåkingsregime 

og beredskap. 

 

Konklusjon 

Fritidsboliger bør ikke påføres belastning som overskrider fastsatte grenser i arealretningslinje 

1442/2012. Støy i rød sone, som ikke allerede er akseptert av utsatte beboere, anser vi som 

uakseptabelt.    

  

Drikkevannshensynet må ivaretas på en slik måte at fare for forurensning minimeres. Løype 

over vann, Lomi og Eidevannene,  må unngås så lenge alternativ trase finnes. Løypen og 

ferdselen i nedbørsfeltet er et kritisk punkt som må overvåkes regelmessig og som må inn i 

vannverkets beredskapsplan.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Det er utkast til veiledning for støy snøskuterløyper som er benyttet i støysonekartene. Her går 

det fram: «Det finnes i dag ingen støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med snøskuter i 

egne traseer eller løyper.  Opp mot støyømfintlig bebyggelse anbefales det derfor at 

grenseverdien for kilden motorsportbane benyttes.» 

 

Dette betyr at det er hastigheten som avgjør hvordan rød og gul sone er tegnet inn i kartet. 

Tilførselsløypa er foreslått til 20 km i timen, det betyr at rød sone er 20 meter og gul sone 50 

meter fra traseens midtpunkt.  For turistløypa med 60 km/t er rød sone 50 meter og gul sone 

150 meter fra traseen. 

 



Mindre vesentlig endring av trase må vurderes, slik at drikkevannskildene ikke blir forurenset. 

Dette betyr bl a at trase v/Lomi og Mourki må legges på land så langt dette lar seg gjøre. 

  

Eidevatnet (Mourki) er ikke regulert vatn. Se for øvrig vurdering/anbefaling til merknad nr 22  

fra Mattilsynet, datert 08.12.2015. 

 

Ingen flere konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 15: Svenn Hermansen og Randi Amundsen, hytteeiere, datert 

14.12.2015: 

«I konsekvensanalysen for tilførselsløype fremheves det: «Løypa er godt innarbeidet som 

tilførselsløype til tidligere turistløype» og «uten at dette har skapt nevneverdige problemer».  

 

Denne forklaringen er i beste fall basert på følgende: 

At den tidligere tilførselsløypa var forbeholdt ansvarsbevisste hytteeiere som av ulike årsaker 

hadde skuterløyve knyttet til sitt eierforhold av hytte i Sulitjelma. Samt at man velger å se bort 

fra ulovlig kjøring i form av, manglende tillatelse, overskridelse av hastighet, samt kvelds og 

nattkjøring. Vår erfaring for å hevde dette, er som hytteeiere i 10 år innenfor støysonen. 

Forslaget som nå fremmes er av et helt annet omfang. Det åpnes for almen tilgang til bruk av 

tilførselsløypa.  Nye brukergrupper, uten tilknytning til Sulitjelma, inviteres med dette til å 

starte sin skutertur fra Skihytta.  Her kan nevnes: Det er et stort skutermiljø som i dag har sitt 

utgangspunkt på Riksgrensen – Graddis.  Om en liten del av disse nå velger Skihytta som 

utgangspunkt, hvilken effekt har dette for Støy, Bolig-/hyttefelt og Friluftsliv. Alle 3 

områdene er utredet til minus 3 -Store negative konsekvenser. Og hva med parkering, i 

høysesong er det allerede fullt. 

 

Bolig-/hyttefelt og støy. 

Mange hytter ligger i den definerte støysonen, som er beregnet ut fra 20 km/t. Her opererer 

man med hastighetsbegrensning som trolig ikke blir etterlevd, 20 km/t er veldig sakte. Hvem 

kontrollerer dette og hva er konsekvensene ved overtredelse?  Og ikke minst hvilken 

innvirkning har økt hastighet for støynivået?  Svaret ligger i støykartet for Turistløypa. I første 

del av Turistløypa er det 20 km/t som etterhvert utvides til 60 km/t. Støysonen 3 dobles ved 

denne økningen. Se kartskisse. Overføres dette for Tilførselsløype vil vesentlig flere hytter 

enn skissert omfattes. 11 hytter som ligger i gul sone blir nå i rød sone, slik at det totalt blir 19 

hytter i rød sone. I tillegg blir det et ukjent antall hytter i en 3 doblet gul støysone.  

Det avbøtende tiltaket med innføring av 20 km/t som øvre hastighet, er å lukke øynene for hva 

som er de faktiske forhold i hverdagen. Innføring av en tilførselsløype med et støyregime som 

er langt mer omfattende enn skissert, blir resultatet. Om Fauske Kommune tar 

støyproblematikken på alvor, kan det stilles krav til selve støykilden, snøskuteren. Det bør 

ikke overraske noen at det er eldre snøskutere og racingmaskiner som er hovedårsaken til 

støy. Hva med en utfasningsplan for disse, eller et krav om kun 4-taktere i hytteomådene?  Vi 

kan ikke se at dette er vurdert. 



. 

 

 

Ved etablering av skuterløyper, vil det enten man liker det eller ikke, også genereres en stor 

del ulovlig kjøring. Erfaringer fra andre deler av landet viser at omfanget av ulovlig kjøring er 

like stort som den lovlige trafikken. Vi har selv vært på skuterturer i Finnmark, et område som 

har tusenvis av kilometer med skuterløyper. Og på tross av disse mulighetene, respekteres 

ikke regelverket, det er nærmest fri flyt døgnet rundt. Hvordan skal Fauske Kommune 

forhindre samme utvikling i Sulitjelma? Vi kan ikke se at dette er vurdert. 

De nye brukergruppene som nå inviteres inn i kjerneområdet for hytte og friluftsliv i 

Sulitjelma har ikke den samme tilhørighet til vårt rekreasjonsområde som ansvarlige 

hytteeiere har. Vi ønsker ikke en utvikling i retning av det vi ser i Finnmark. Slike overtramp 

må hytte og turområdene være skjermet for. 

Bruken av Sulitjelma som rekreasjons og hytteområde vil være taperen ved en slik utvikling. 

Det vil også forringe verdien av å ha hytte i randsonen til tilførselsløypa. 

Anbefaling. 

Om det ikke tas hensyn til de ovenfor nevnte problemstillinger bør Fauske Kommune 

skrinlegge den foreslåtte etablering av tilførselsløypa fra Skihytta til Daja.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Det er Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet som foretar oppsyn i utmark, også når det 

gjelder løypene. De skal påse at de bestemmelser som kommunestyret vedtar blir fulgt. 

 

Det er riktig at når hastigheten økes, økes også grensene for rød og gul sone når det gjelder 

støy. Se vurdering/anbefaling under merknad nr. 15 fra Helse- og miljøtilsyn Salten, datert 

11.12.2015. 

 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 16: Sulitjelma Hytteforening, datert 14.12.2015: 

«Forslaget som er sendt ut på høring, forstår vi slik, at det åpnes for almen tilgang til bruk av 

tilførselsløypa fra Skihytta til Daja. Dette er ny situasjon, da løypa tidligere kun har vært 

benyttet av hytteeiere. Omfanget av nye brukere i tilførselsløypa vet vi ikke, men det er 

rimelig å tro at en helt ny brukergruppe vil benytte tilbudet. Samt at hytteeiere som ikke har 

dispensasjon for bruk av snøskuter også vil bruke tilbudet. Hvordan vil dette påvirke 

kapasiteten på parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvannskrysset? Her er det i perioder 

fullt. Dagsturister henvises da opp til Jakobsbakken for parkering. 

Det savnes en helhetlig plan for å ivareta våre medlemmer sitt behov for en forsvarlig og 

forutsigbar parkering.» 



 

Vurdering/anbefaling: 

Parkeringsbehovet er ikke vurdert i forbindelse med forslag til forskrift. Er vurdert 

under merknad nr. 20 fra Fylkesmannen i Nordland, datert 15.12.2015. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 17: Sulitjelma Turistsenter, udatert: 

«Sulitjelma Turistsenter AS har i en årrekke hatt ansvaret for merking av løypenettet i 

Sulitjelma. Også traseer over Såki og Kjelvatnet. Vi har også løyver for leiekjøring i Fauske 

og Saltdal kommune. 

 

Vi vil i den sammenheng gjerne komme med en del synspunkter på foreslått forskrift om 

løyper i Fauske kommune: 

I utgangspunktet er forskriftene gode, men noen punkter bør forandres: 

§3: Med tanke på turismen i Sulitjelma, ønsker vi at stenging av løypa skal skje 2. helg i mai, 

eller etter føreforhold. Denne formen for friluftsliv er sterkt økende, og vi har også sett en stor 

økning i besøkende fra svensk side. Derfor ønsker vi at det skal tas hensyn til turismen, og at 

løypa skal holdes åpen fram til 2. helg i mai hvis føret tillater det. 

 

Vi regner med at tidspunktet for kjøring er satt ut fra støy. Det er viktig å påpeke at støyen fra 

snøskutere blir mindre og mindre etter som det kommer flere nye modeller på markedet. 

Tidspunktet bør være som i prøveperioden, fra 06.00 til 24.00. Dette for at man skal kunne 

tilby natteturer slik at folk kan oppleve nordlyset, måneskinn eller stjernehimmel fra fjellet. Ut 

fra behov, bør vi som turistbedrifter få tillatelse til å benytte løypa etter midnatt. 

 

Vi foreslår at tidspunkt for bruk av løypene endres til 15. oktober til 2. helg i mai, hvis 

føreforhold tillater dette. 

 

§4: Hastigheter i løypene: Vi regner med at disse også er satt for å begrense støy. 

 

Med hastighet på 20km/t, er det umulig å kjøre opp tilførselsløypa med full slede eller sluffe 

med de varierende snøforhold som er i Sulis. 

 

Under dette punktet bør det også stå hvilken lov som gjelder for kjøring. Nå står det kun om 

hjelmpåbud. Ingenting om førerkort eller annet. Det bør henvises til loven som gjelder. Da 

dekkes alle punkter. 

 

§5: Her må det sjekkes hvilke skilt som er gyldige i Norge. Kun da kan man henvise til 

skilting ved f.eks forbud mot kjøring. 

 

§7: Bredde på 4 meter er lite i tilførselsløypa. Er dette for å kunne strekke grensene for støy 

lengere, skjønner vi hvorfor. Slik løypa har vært brukt, må man enkelte steder over 4 meter 

for å kunne opparbeide sikre møtepunkter. En totalbredde på 15 meter burde gjelde for begge 

løyper, så lenge det lar seg gjøre for tilførselsløypa og nærhet til hytter.  Uansett bør alle 

hensyn tas slik at tilførselsløypa kan bli en realitet. 

 

§8. Når det gjelder turistløypa, må det være tillatt å parkere og raste hele sesongen.    

 

Vi har hørt at denne bestemmelsen er satt fordi noen velger å kjøre skuter ut i terrenget for så 

å gå på jakt. Dette kan ikke hindre andre i å kunne bruke løypa til turformål. Mange velger å 



ta korte turer med familien, og disse må få kunne bruke løypa hele sesongen. Det bør heller 

legges opp til økt aktivitet av kontroller i løypa. Politi og oppsyn er dessverre alt for sjeldne å 

se der. 

 

§9: Basert på hvor stor en evt. leie av grunnen blir, må det også tas hensyn til preparering av 

løypene. Det må avsettes midler til å leie inn tråkkemaskin fra Sulitjelma Fjellandsby, evt. 

bruke kommunens maskin som allerede står i Sulis. Deler av traseen i turistløypa er vanskelig 

å kjøre, og store snøskavler gjør det enda verre i de deler der det nesten aldri er vindstille. 

En innføring av gebyr for kjøring, er alltid vanskelig i begynnelsen, men hvis brukerne av 

løypa ser at pengene de betaler, virkelig gagner alle, blir situasjonen en helt annen. 

 

En annen ting som bør sees på er muligheten for å legge en forsikringsordning inn i denne 

prisen. Vi hadde som kjent besøk fra Canada i løypa vår, og en av karene der fortalte en av 

karene hvordan det foregår der. Der har de i noen områder ganske store løypegebyrer, men da 

kjøres det daglig med tråkkemaskiner for å gjøre løypene best mulig kjørbar for alle. I tillegg 

har de en forsikringsordning der du får hjelp hvis uhellet skulle være ute i løypa. Dette gjør 

det også tryggere for alle å bruke løypa. Et løypegebyr må fastsettes, og ikke økes hvert år. 

Her bør det legges en intervall på 3-5 år. Slik kjøretillatelse bør også innføres for kjøring til 

hyttene i Sulisfjellet.  

 

Dermed kan kommunens utgifter til tråkkemaskin omgjøres til inntekter i beste fall, og man 

får en bedre forutsigbarhet på forholdene langs Balvassveien og området rundt. Da får man 

også bedre forhold for skigåing, noe som igjen gir økt turisme og bruk av området. Noe som 

igjen gir økte inntekter både for turistnæringa og handelsnæringa i Fauske. Kjøring av 

maskinen kan utføres både av frivillig og betalt arbeidskraft. 

 

Ellers: 

I denne forskriften må det komme klart fram at andre regler for løyver til kjøring til egne 

hytter gjelder. Det er allerede snakk blant hyttefolk om at denne forskriften ikke omtaler 

regelen om kjøring til hytter nærmere vei enn 2 km, og folk tolker det som om at kommunen 

har glemt dette, og dermed gir alle tillatelse til å kjøre til sine hytter.  

 

Det bemerkes også at kartene som kommunen har brukt, er grove og uoversiktlige for de som 

er ukjent med løypene. Dette bør tas hensyn til ved en behandling av høringsuttalelser, da 

misforståelser kan oppstå. Bl.a ser det ut til at traseen fra skihytta til rundvann/kjellvann er 

lagt feil på kartet. Vi antar at det er dagens trase som er gjeldende, og har brukt den som 

utgangspunkt for våre uttalelser.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ihht nasjonal forskrift heter det i § 4 a 2. avsnitt bl a: «Motorferdsel i løypene er ikke tillatt 

etter 5. mai.  I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om 

våren etter 25. april.» 

 

Når det gjelder tidspunkt på døgnet er dette på grunn av støy, bl a for hyttene og gjestene på 

Sulitjelma Camping som ligger nær opp til parkeringsplassen i Daja. Veiledning støy – 

snøskuterløyper: Rød og gul sone: Utendørs støynivå i nattperioden kl 23 – 07- aktivitet bør 

ikke foregå. 

 

Opplysning om hastighet skal tas inn i forskriften, jfr. nasjonal forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4 a. 



 

Bredde på trase er vurdert/anbefalt endret under merknad nr. 27 fra Jan Ivar og John Gunnar 

Olsen, tidligere driver av Sulitjelma Turistsenter, datert 14.12.2015. 

 

Når det gjelder skilting finns det pr dd ingen veiledning/retningslinjer. 

 

Forbudet mot rasting i turistløypa vil ikke bli foreslått endret av Rådmannen.  

 

Denne forskriften skal inneholde regler for kjøring i de løypene som blir opprette etter denne 

forskriften. All annen motorferdsel i kommunen skal forvaltes etter Motorferdselloven med 

forskrift.   Reglen om 2,5 km for tillatelse til transport til hyttene, er hjemlet i nasjonal 

forskrift og kommunene har ikke mulighet å endre dette i en forskrift.  Det er i hht § 4 a i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark gitt kommunestyrene mulighet til å vedta kun 

forskrift om løyper for kjøring med snøskuter på vinterføre for allmennheten. 

 

Når det gjelder kartene, så er de tegnet etter gps-måling som er utført tidligere.  Vi er gjort 

oppmerksom på at trase fra Skihytta via Rundvatnet til Kjelvasskrysset er tegnet annerledes 

enn den som vanligvis brukes. Den trase som eventuelt vil bli vedtatt er den som brukes i dag, 

dvs at traseen i kartet vil bli endret dersom denne løypa blir vedtatt opprettet. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 18: Länsstyrelsen i Norrbotten län, datert 15.12.2015: 

”Länsstyrelsen i Norrbottens län har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

föreskrift för skoterled i Sulitjelma-området. 

 

Länsstyrelsen har inga synpunkter.” 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 19: Fylkesmannen i Nordland, datert 15.12.2015: 

 

«Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 26. oktober 2015.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Løyper i sentrale områder for kalving og flytting av rein skal være stengt om våren 

etter 25. april. Vi forutsetter at Fauske kommune innarbeider dette i forskriften. 

 

 Fylkesmannen vil av støyhensyn vurdere å klage dersom Fauske kommune fastsetter 

det som i høringsforslaget er angitt som tilførselsløype.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Motorferdsellov og -forskrift ble 19. juni i år endret, slik at kommunene er gitt adgang til å 

fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Det er gitt regler som angir hvilke 

krav som stilles og hvilke hensyn som skal tas. Vi går i det videre inn på enkelte tema som vi 

mener Fauske kommune må være spesielt oppmerksom på i det videre arbeidet. 

 

Reindrift 

I motorferdselloven § 4 a heter det at: «Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe 

for reindriften eller kreve terrenginngrep». Det samme fremgår av forskriftens § 4a fjerde 

ledd. I Proposisjon 35L (2014-2015), s. 51 utdypes det nærmere hva som ligger i dette: 



Løyper som virker inn på reindriftens særverdiområder og minimumsområder vil normalt 

anses for å være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Med særverdiområder menes 

flyttelei, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt områder i og ved anlegg til 

merking, skilling og slakting. Minimumsbeiter er det årstidsbeitet som begrenser distriktets 

reintall. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 

Følgende bestemmelse er også tatt inn i forskriftens § 4a andre ledd: «I sentrale områder for 

kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april». 

 

Foreslåtte løypetraséer er i Balvatn reinbeitedistrikt, men deler av turistløypa vil også kunne 

berøre svenske samebyer som har beiterett på norsk side av riksgrensen. Foreslåtte løyper 

krysser flere flytt- og trekkleier. Turistløypa går også gjennom reindriftas vinterbeiter som er 

distriktets minimumsbeiter, og denne løypa går også gjennom reindriftas kalvingsland. 

Foreslåtte løyper går dermed gjennom reindriftas særverdiområder, og vil normalt være til 

vesentlig skade eller ulempe for reindrifta. Fylkesmannen påpeker at det bare er ytterkanten 

av kalvingslandet som berøres av turistløypa.  

 

Fauske kommune har vært forsøkskommune for snøscooterløyper. Tilbakemeldingen 

Fylkesmannen har fått fra reinbeitedistriktet er at erfaring med scootertrafikken har vært at det 

er bedre med en regulert løype slik at scootertrafikken konsentreres der, enn fri ulovlig 

kjøring. Distriktet har ikke meldt om at forsøksordningsløypa har vært til vesentlig skade for 

deres reindrift. Likevel er det ikke usannsynlig at trafikken i scooterløyper nå vil øke med ny 

motorferdsellov. Fylkesmannen vil derfor ikke utelukke at skade og ulempe for 

reinbeitedistriktet kan øke i tiden fremover som følge av økt scootertrafikk. Det er derfor 

viktig at løypene evalueres og at konsekvenser for reindrifta beskrives og vurderes. Dersom 

en slik evaluering konkluderer med at scooterløypene faktisk har vesentlig skade eller ulempe 

for reindrifta, må løypene stenges. 

 

Det er positivt at det i forslag til forskrift under § 3 er lagt inn bestemmelse om at kommunen 

skal stenge løypene dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta. Denne 

bestemmelsen kan med fordel omskrives slik at det kommer frem at løypene skal stenges 

dersom reinbeitedistrikt eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til reindrifta. 

 

Siden begge løypene berører flyttleier og turistløypa berører kalvingsområder skal løypene 

stenges senest 25. april, i henhold til nasjonal forskrift § 4a andre ledd. § 9 i nasjonal forskrift 

slår fast at Fylkesmannen kan gjøre unntak for forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet 

søknad fra kommunen eller enkeltperson. 

 

Friluftsliv 

Kommunen skal i henhold til motorferdselloven § 4a og forskriftens § 4a ta særskilt hensyn til 

støy og andre ulemper for friluftslivet. Før fastsetting av løypene skal kommunen 

 utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet 

 kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere 

betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. 

 

I proposisjonen og i merknadene til forskriftens § 4a er det tydeliggjort at hensynet til 

friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt. Dette da det særlig er friluftslivet som risikerer å 

bli skadelidende ved etablering av snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell 

ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling. 

Det er derfor presisert i lov- og forskriftstekst at kommunen ved fastsetting at løypene skal ta 

«særskilt» hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv. Dette innebærer i henhold til 



proposisjonen pkt. 5.5.3 og merknadene til forskriftens § 4a at kommunen ikke bør legge 

snøscooterløyper i blant annet viktige eller svært viktige friluftsområder, jf. Miljødirektoratets 

håndbok M98-2013 - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Kommunen skal før 

forslag om løyper sendes på høring, ha kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene der løypene 

planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i 

kommunen. 

 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder skal skje med utgangspunkt i 

Miljødirektoratets håndbok M98 – 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 

Kartlegging av friluftslivsområdene i Fauske kommune er foretatt i henhold til DN-håndbok 

25 – 2004. I direktoratets utkast til veiledning om støy i forbindelse med etablering av 

snøscooterløyper er det sagt følgende om kartlegginger etter gammel håndbok: 

«For kommuner som har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder etter tidligere DN-

håndbok 25 er det to momenter som må tas med i det videre arbeidet: 

 Kartleggingen som er gjennomført vil mest sannsynlig gjenspeile områdets verdi 

basert på både sommer- og vinterbruk, og 

 Lydmiljø som verdsettingskriterie er mest sannsynlig ikke vurdert.  

Bruken av eksisterende kartlegging og verdsetting bør sees i sammenheng med dette». 

 

Fauske kommune har etter det vi kjenner til ikke foretatt noen ekstra kartlegging og 

verdsetting av vinterbruken, og lydmiljø er heller ikke vurdert. Fylkesmannen forutsetter at 

kommunen i det videre arbeidet sier noe om dette.  

 

Konsekvensene av å legge løyper gjennom eller nær friluftslivsområder vil generelt bli 

mindre dersom det i de aktuelle områdene opprettes soner hvor det ikke er tillatt å kjøre 

utenfor løypene for å raste. Dersom snøscooterløypes legges i slike områder, bør det etter 

Fylkesmannens oppfatning også vurderes å ikke holde løypene åpne på dager hvor områdene 

brukes mest i forbindelse med tradisjonelt friluftsliv.  

 

Bolig- og hytteområder 

Kommunen skal i planarbeidet ta hensyn til bolig- og hytteområder.  

 

Det er i kommunens konsekvensutredning angitt avstander fra løypene til hytter langs denne. 

Det er ikke sagt noe om eventuelle andre ulemper for bolig- og hytteområder. Vi ser for oss at 

det også kan være snakk om ulemper knyttet til parkering og trafikkbelastning i områdene 

hvor løypene har sitt utgangspunkt. Kommunen bør i sin videre behandling av saken vurdere 

hvorvidt det i bolig- eller hytteområder vil bli andre ulemper enn støy, som i så fall må tas 

hensyn til. 

 

Når det gjelder ulemper i form av støy, viser vi til det som er sagt nedenfor om dette. 

 

Støy 

Kravene i lov- og forskriftsbestemmelsen er at kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og 

andre ulemper for friluftslivet, samt at kommunen skal ta hensyn til bl.a. bolig- og 

hytteområder. 

 

I tabell 3 i Miljødirektoratets veiledning om støy i forbindelse med snøscooterløyper er det 

angitt sjablongverdier som viser minste avstand i meter fra senterlinje til ytterkant av rød og 

gul sone ved ulike hastigheter. Det er angitt grenseverdier for friluftsområder som er verdsatt 

som svært viktig eller viktig (40 dB L5AF). For støyømfintlige bygninger ved 60 km/t er 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf


grensen for gul sone 150 m og for rød sone 50 m. Ved 20 km/t er grensen for gul sone 50 m 

og for rød sone 20 m.  

 

Det følger av veilederen at avstandene i tabell 3 bør benyttes av kommunene for å finne 

minsteavstand fra traséen til støyømfintlige bygg og stille områder, hvor en ikke behøver 

supplerende støyberegninger. I utkastet er det understreket at kommunene anbefales å legge 

anslagene på 60 km/t til grunn i planleggingen. Der snøscootertraséen kommer innenfor 

anbefalte minsteavstander i tabell 3, bør det i henhold til veilederen utarbeides støysonekart 

vist i fire meters høyde. For områder som grenser inntil støyømfintlige bygg skal det 

utarbeides en gul og en rød støysone. For friluftslivsområdene skal det bare beregnes en sone 

(gul sone). I tillegg skal det skrives et kort notat som beskriver støykonsekvensene av 

løypene. Hvis anbefalte støygrenser overskrides, må dette bemerkes og en omlegging av 

traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en omlegging, bør det settes tidsbegrensning for 

bruken av løypene, eventuelt vurderes om andre støydempende tiltak kan være aktuelle. 

 

Det bør ifølge utkastet til veileder være et absolutt krav om ikke å etablere løypa nærmere 

støyømfintlige bygg enn de avstandene som fremgår av tabellen for rød sone. 

 

Det følger av T-1442/2012 (retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging) at 

hovedregelen i den røde sonen er at bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås, 

mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan 

dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. I dette tilfellet blir det slik 

at løyper kan tillates lagt slik at støyfølsom bebyggelse blir liggende i gul sone dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

Fauske kommune har i konsekvensutredningen angitt at løypene er godt innarbeidet som 

tidligere turistløype/fiskeløype og som tilførselsløype til tidligere turistløype. Fylkesmannen 

antar at dette har gitt erfaringer når det gjelder støypåvirkning, men kan ikke uten videre se at 

dette tilsier noen lemping av reglene som nå gjelder. 

 

For turistløypa antar vi at støysituasjonen for nærliggende hytter blir tilsvarende som den har 

vært under forsøket. Den del av løypa som er benevnt som tilførselsløype vil imidlertid måtte 

antas å bli mer benyttet når bruken ikke lenger er knyttet til hytteeiere. 

 

Fylkesmannen mener i og med at det er snakk om korte avstander fra parkeringsplassen i Daja 

til campingplassen at det er riktig av Fauske kommune å fastsette at kjøring ikke er tillatt etter 

kl. 22.00.  

 

Vi viser for øvrig det som er sagt under hver av løypene når det gjelder støy. 

 

Bestemmelser om bruken av løypene 

Kommunestyret skal i henhold til motorferdselforskriften § 4a andre ledd, fjerde punktum «i 

forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider». 

 

Fauske kommune har laget utkast til forskrift med slike bestemmelser, som i stor grad setter 

de nødvendige begrensninger.  

 

Det er i forskriften foreslått følgende bestemmelse andre kulepunkt i § 6: «Kommunen har 

ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene». 

 



Fylkesmannen antar bestemmelsen er ment å fange opp kortvarig behov for omlegging og 

stenging ut fra forholdene i løypa, f.eks. skredfare eller utrygg is. Slik bestemmelsen står i 

forslaget, kan den etter vår oppfatning misforstås både når det gjelder adgangen til å legge om 

og stenge løyper. 

 

Kommunen kan i henhold til merknadene til forskriftens § 4a andre ledd i vedlegg 1 til Prop. 

35 L ikke dispensere eller på annen måte gjøre unntak fra bestemmelsene eller 

snøscooterløypene som den har vedtatt. Dersom kommunen ønsker å endre traseen eller 

bestemmelsene for snøscooterløypene, må den treffe nytt vedtak etter prosessen som er 

beskrevet i bestemmelsen. 

 

Fylkesmannen forutsetter ut fra dette at kommunen tar det som gjelder omlegging av 

løypenettet ut av bestemmelsen. Helt kortvarige omlegginger ut fra sikkerhetshensyn vil 

kunne aksepteres, men kommunen har ikke noen generell adgang til omlegging av 

løypenettet. Her må kommunen heller stenge den aktuelle del av løypa så lenge det ikke er 

forsvarlig å ha den åpen i henhold til den fastsatte traseen. 

 

Kommunens adgang til å stenge løypa fremgår også av forslaget til § 3 i forskriften. Vi kan 

ikke se at det er behov for en egen bestemmelse om kommunens ansvar for å vurdere stengig 

av løypa. 

 

Vurdering av løypene som ønskes fastsatt 

Fauske kommune legger opp til en sammenhengende løype fra Skihytta til svenskegrensa, via 

Daja. Den del av løypa som går fra Skihytta til Daja er benevnt som tilførselsløype, mens den 

del av løypa som går fra Daja til svenskegrensa er benevnt som turistløype. 

 

Det er i forskriften foreslått ulike bestemmelser for tilførselsløypa og turistløypa når det 

gjelder fartsgrense og mulighet for rasting utenfor løypa. 

 

 

Turistløypa 

Løypa berører tre svært viktige friluftslivsområder (Daja, Lomi û Callavas og Lomi-Morki), 

og to viktige friluftslivsområder (Daja-Kong Oskar og Vassavarri). 

 

Kommunen har i sin utredning sagt at «området er mest brukt til turområde sommer og vinter, 

fiske og jakt pågår i området». Under avbøtende tiltak er det vist til at løypeforslaget i mange 

år har blitt brukt som fiskeløype/turistløype uten at det har skapt nevneverdige problemer for 

friluftslivet i området. 

 

Fylkesmannen savner at det fra kommunens side er foretatt en vurdering av de berørte 

friluftslivsområdene opp mot andre friluftslivsområder i kommunen, jf. kravet i lov og 

forskrift.  

 

Fartsgrensen gjennom områdene Lomi û Callavas og Lomi-Morki er satt til 60 km/t. Her bør 

det etter Fylkesmannens oppfatning tas særskilt hensyn til friluftslivet gjennom å sette ned 

fartsgrensen der løypa krysser de to svært viktige friluftslivsområdene. Det bør også i det 

aktuelle området settes et forbud mot å kjøre utenfor løypa for å raste, for i størst mulig grad å 

ta hensyn til de som ferdes gjennom områdene. Vi ber kommunen vurdere dette. 

 

 



Tilførselsløypa 

Kommunen har her foreslått å etablere en løype som ligger til dels svært nær eksisterende 

hyttebebyggelse. Det ligger ifølge kommunens konsekvensutredning 8 hytter innenfor rød 

sone og 11 hytter innenfor gul sone, og mange hytter ligger nær opp til gul sone. Også 

friluftslivsområder vil bli påvirket av støy. 

 

Fylkesmannen finner grunn til å stille spørsmål ved kommunens ønske om å legge løypa som 

foreslått. Dersom kommunen ser for seg at hytteeiere i området skal kunne kjøre på samme 

måte som under forsøket, må det herfra påpekes at vi ikke ser dette som noen mulighet selv 

med den foreslåtte løypa. Praksisen fra forsøksordningen med at hytteeiere hadde anledning 

til å kjøre tur/retur i korteste trasé fra hytta til tilførselsløypa til Daja og videre i turistløypa, 

kan ikke videreføres etter dagens regelverk. 

 

Det fremgår av forarbeidene (Prop 35 L (2014-2015) s. 48) og merknadene til forskriften § 4a 

andre ledd at bestemmelsen ikke kan brukes «som grunnlag for dispensasjon til for eksempel 

enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å kjøre fra hytta til 

løypa». 

 

Hytteeiere langs tilførselsløypa kan, dersom de må kjøre i utmark eller på vassdrag for å 

komme dit, ikke kjøre fra hytta og til løypa. Dette innebærer etter vår oppfatning at de fleste 

hytteeierne vil måtte ta ulempen ved at det kjøres snøscooter nær hytta, uten at de kan benytte 

løypa med utgangspunkt i hytta. Hvorvidt det blir snakk om kjøring i utmark, må vurderes 

konkret for hver enkelt hytte, men vi vil anta at det for de fleste hyttene blir snakk om utmark. 

Vi har da sett hen til at opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil i henhold til 

motorferdselloven § 2 tredje ledd anses som utmark. 

 

Fylkesmannen vil råde Fauske kommune til ikke å vedta en forskrift som omfatter 

tilførselsløypa. Dette gjelder særlig dersom formålet med denne delen av løypa er at det skal 

kunne kjøres i løypa med utgangspunkt i egen hytteeiendom. Hytteeiere vil i stor grad måtte 

starte kjøringen ved Skihytta eller Kjelvasskrysset, der også allmennheten vil kunne starte fra. 

 

Selv om fartsgrensen for denne del av løypa er forslått til 20 km/t, vil et relativt stort antall 

hytter bli utsatt for støy fra snøscooterløypa. Det er ikke fra kommunen foreslått avbøtende 

tiltak i denne forbindelse, ut over fartsgrensen. I konsekvensutredningen er det vist til at løypa 

er godt innarbeidet som tilførselsløype til tidligere turistløype, men Fylkesmannen vil fraråde 

kommunen å legge noe særlig vekt på dette. Når løypa blir åpen for allmennheten, mens 

hytteeiere flest ikke kan kjøre direkte inn i løypa fra hytta, ser vi for oss at situasjonen blir en 

ganske annen enn den var under forsøket. 

 

Det bør i henhold til Miljødirektoratets veiledning om støy være et absolutt krav om ikke å 

etablere løypa nærmere støyømfintlig bebyggelse enn de avstandene som fremgår av tabell 3 

for rød støysone. Videre er det sagt at en omlegging av traséen bør vurderes dersom anbefalte 

støygrenser (gul sone) overskrides. Hvis en ikke får til en omlegging bør det settes 

tidsbegrensning for bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende tiltak kan være 

aktuelle. 

 

Løypa er også foreslått slik at den berører flere svært viktige friluftslivsområder. I 

kommunens konsekvensutredning er det også når det gjelder dette sagt at løypeforslaget i 

mange år har blitt brukt som tilførselsløype til tidligere turistløype uten at det har skapt 

nevneverdige problemer for friluftslivet i området. Det gjelder også her at konsekvensene for 



friluftslivet kan bli andre nå enn under forsøket, og vi forutsetter at kommunen sier noe om 

hvilke virkninger de mener den nå aktuelle løypa kan få. Vi savner dessuten en vurdering av 

betydningen av de aktuelle friluftslivsområdene opp mot andre friluftslivsområder i 

kommunen, jf. kravene i lov og forskrift. 

 

Fylkesmannen er usikker på hvorvidt hytteeiere i området er klar over hva forslaget vil 

innebære for dem. Dersom kommunen til tross for vår uttalelse går videre med tilførselsløypa, 

ber vi om at det foretas en begrenset høring blant hytteeiere i området hvor det gis så detaljert 

informasjon som mulig om forslagets konsekvenser. 

 

Vedtak og kunngjøring 

Det skal ved kommunens vedtakelse av kart og forskrift fremgå hvordan innkomne uttalelser 

til forslaget og konsekvensene av snøscooterløyper med bestemmelser har vært vurdert, og 

hvilken betydning disse er tillagt. 

 

Kommunens vurdering av hensyn kommunen plikter å ta, skal også framgå av vedtaket. 

 

En god begrunnelse er viktig, blant annet fordi vedtaket kan påklages. 

 

Kommunen skal kunngjøre vedtak av kart over snøscooterløyper med bestemmelser som 

beskrevet i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. I tillegg gjelder 

forvaltningslovens krav til kunngjøring i §§ 38 og 39, hvor det bl.a. kreves av forskriften 

kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

 

Klageadgang 

Det følger av forskriftens § 4a åttende ledd at kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper 

kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, men vedtaket vil bare 

kunne påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, 

Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av 

snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. 

 

Det er i proposisjonen pkt. 5.1.3 sagt at bestemmelsen om klagerett avløser forslaget i 

høringen om innsigelser. Videre er det sagt følgende: «Berørte statlige og regionale organer 

vil som utgangspunkt kunne klage der de samme forhold kunne gitt grunnlag for innsigelse, 

det vil si når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller 

som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Støy 

og andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan være grunnlag for klage».  

 

Vi viser til det vi har sagt innledningsvis i dette brev når det gjelder hva som vil være 

grunnlaget for en klage herfra.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Rådmannen tar til orientering fylkesmannens merknader, og foreslår å endre de punkter som 

blir pekt på, bl a de punktene som fylkesmannen vil påklage dersom forskriften blir vedtatt 

slik som foreslått.  

Dette innebærer at forskriftens § 3, kulepunkt 1 endres til…..og stenges 25. april. 

I tillegg foreslår Rådmannen at tilførselsløypa ikke blir opprettet som løype for kjøring med 

snøskuter på vinterføre, og at forskriften endres slik at alt som omhandler denne løypa fjernes. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7%20-%20KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 - KAPITTEL_7


Dette på bakgrunn av støy og ulemper for hytteeiere som har hytter som ligger innenfor rød 

og gul sone. 

 

§ 3 kulepunkt 5 i forslag til forskrift endres til: 

 Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom reinbeitedistriktene eller 

samebyer med beiterett ber om det av hensyn til reindrifta. 

 

Friluftsliv: 

Friluftskartlegging for Fauske (kart.salten.no) viser at turistløypa starter i et område som er 

angitt som et svært viktig utfartsområde i Daja.  Dette område strekker seg langt vestover 

forbi Jakobsbakken, så det er dermed et lite område som blir berørt av snøskuterløypa. 

Videre er løypa så vidt innom et viktig stort tilrettelagt turområde – sti fra Daja til Kong 

Oskar og inn til T-merket rute.  Store deler av traseen går i områder som ikke er vurdert i 

denne kartleggingen, og til slutt berører løypa T-merket rute fra Lomi –Mourki.  Dette er en 

sti som er mye benyttet på sommeren. 

 

Foruten disse områdene har Fauske kommune mange svært viktige tur/utfartsområder. 

I Sulitjelma-området kan nevnes Vardetoppen-Stortoppen, T-merket sti til Sorjushytta og 

Furuhaugen. 

I tillegg er det mange viktige utfartsområder, f.eks Sagmoen, Skourta, Villumvatn og 

Gjertrudfjell.  

 

Rådmannen vurderer nedsetting av fartsgrense i områdene som løypa krysser ovennevnte 

områder som uaktuelt da dette er områder som er mest brukt på sommeren, og løypa er åpen 

kun på vinteren. 

 

Parkering: 

En av grunnene til at tilførselsløypa ble opprettet i forbindelse med at kommunen ble deltaker 

i forsøk med lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark i 2001 var at 

parkeringsforholdene i Daja var dårlige.  Parkeringsplassen er for få år siden blitt betydelig 

opprustet og fremstår i dag som tilfredsstillende. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 21: Fauske Næringsforum, datert 15.12.2015: 

«Tilførselsløypa må tilknyttes Sulitjelma Fjellandsby. Dette vil gi muligheter og 

ringvirkninger for turist og besøksnæringen. 

 

Utover dette har vi ingen kommentarer.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Tilførselsløypa er i forslaget som ble lagt ut på høring ikke lagt innom Sulitjelma Fjellandsby.  

Dersom dette skal vedtas, må det ut på ny høring. 

Viser for øvrig til anbefaling under merknad nr. 20 fra fylkesmannen i Nordland, datert 

15.12.2015. 

  

Merknad nr. 22: Mattilsynet, datert 08.12.2015: 

Mattilsynet kommer med sin uttalelse med bakgrunn i at en av løypetraseene er plassert i 

vanntilsigsområde for Lomi vannverk, og i henhold til følgende: 

 

 



Drikkevannsforskriften 

Forskrift av 04.12.2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 

4 sier at det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom 

dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet. 

I tillegg krever § 14 at det skal planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av 

vannkilden for å forhindre fare for forurensning av drikkevannet. Det skal også finnes 

minimum 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. 

 

Det er et viktig prinsipp i norsk vannforsyning at man så langt som mulig baserer 

drikkevannsforsyningen på kilder som fra naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for 

forurensning, og at man gjennom beskyttelsestiltak reduserer forurensningspotensialet mest 

mulig. Dette gir bedre sikkerhet enn å fjerne eller uskadeliggjøre slike komponenter gjennom 

vannbehandlingen. 

 

Nasjonale mål for vann og helse 

Nasjonale mål for vann og helse ble vedtatt av regjeringen 22.mai 2014. Følgende 

målsettinger er av betydning i denne saken: 

 

Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot 

forurensninger, og slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 

 

Vannforekomster som benyttes til vannforsyning og matproduksjon skal så godt som mulig 

beskyttes mot tilførsel av forurensninger slik at brukerkonflikter unngås. 

 

Vannressursene skal beskyttes så godt som mulig mot forurensninger. Beskyttelsen skal være 

tilstrekkelig i forhold til interesser knyttet til definert bruk av vannet. 

 

Lomi vannverk 

Vannverket ble godkjent av Fauske kommune i 2002 og forsyner ca. 800 fastboende personer. 

Kilde oppgis å være Stordalsvannene. Det forstås som Lomivannet og Eidevannet. 

Det er ikke registrert noen reservevannskilde til dette vannverket. 

 

Vannverket forsyner Sulitjelma sentrum med næringsmiddelvirksomhet, skole, sykehjem og 

barnehage. I tillegg forsyner vannverket en del hytter. 

 

Kvaliteten på råvannet er i dag god. Vannverket er godkjent med kilder og nedslagsfelt som 

første hygienisk barriere. Andre barriere er UV-desinfeksjon. 

 

De hygieniske barrierene stopper kun mikrobiologisk agens. Det er ingen kjemisk rensing i 

vannforsyningen. 

 

En forutsetning for å få kilde og nedslagsfelt godkjent som en hygienisk barriere er at 

vannverkseier har råderett i nedslagsfeltet og etablerer klausuleringsbestemmelser som er 

styrende for den aktiviteten som skal foregå i område. Det betyr at aktiviteten i nedslagsfeltet 

fryses slik at den gode vannkvaliteten er sikret i mange år. 

 

Vannverkseier har klausulert nedslagsfeltet i et «nærområde» og et «fjernområde». 

Vannverkseier opplyser at løypetrasse «turistløypa» vil komme i konflikt med 

«fjernområdet». 

Det er ikke vedlagt kart som viser konkret hvor grensen for dette området går. 



I henhold til tegning går en del av løypa på Lomivatnet og på Eidevatnet. 

 

I Lomi vannverks klausuleringsbestemmelser for fjernområdet står det følgende i pkt. 5: 

transport av olje, oljeprodukter, kjemikalier eller avfall som ikke behøves til kraftverks- eller 

skogbruksformål er forbudt. Deponering av olje, oljeprodukter, kjemikalier eller avfall i 

nedbørsfeltet er forbudt. 

 

I bestemmelser for nærområdet står det klart at bruk av motorisert farkost i nedbørsfeltet 

nærområde, utenom eksisterende bilveg og eksisterende/skogsbilveger, tillates ikke. Unntatt 

er motorisert farkost som er nødvendig for reindrift, skogbruk og drift av Lomi vannverk. 

 

Det blir opplyst av vannverkseier at den eneste hendelsen som de har vurdert vil utgjøre en 

økt risiko med en slik trase er dersom vannkilden (Lomi vannverk) går i overløp. Dette har 

ikke skjedd siden 2000 og de anser sannsynlighet for at dette skjer igjen for liten. Lomivannet 

er regulert og er stort sett nedtappet. 

 

En risikovurdering i dag med bakgrunn i aktivitet rundt løypene vil gi et annet resultat enn 

den som vannverkseier har gjort tidligere. 

 

I konsekvensutredning til Fauske kommune er konsekvenser vurdert opp mot friluftsliv, 

skredfare, reinbeitenæring, kulturminner, naturmangfold, verneområder, støy m.m. Det viser 

at de negative konsekvensene ved å anlegge denne traseen er langt høyere enn positive 

konsekvenser. Konsekvensutredning har også konkludert med at løypa (tilførselsløypa og 

turistløypa) ikke kommer i konflikt med offentlig vannkilde - konsekvens er lik 0. 

 

Mattilsynet finner følgende vannverk i nærområdet til skuterløypa: Lomi vannverk, Daja 

Vannverk, Sulitjelma fjellandsby vannverk og Jakobsbakken vannverk. Disse er alle, med 

unntak av Jakobsbakken vannverk, godkjenningspliktige/ godkjent. 

 

Vi kan ikke se at disse vannforsyningssystemene er vurdert i konsekvensutredningen. 

 

Mattilsynets vurdering 

Kjemiske stoffer, herunder olje, bensin og andre komponenter, er ikke ønsket i 

vannforsyninger der det ikke finnes tilfredsstillende rensing mot dette. Disse stoffene kan 

være vanskelig og arbeidskrevende å fjerne når de først er kommet til i vannkilden. Enkelte av 

stoffene er giftig. Vannkilden vil da kunne bli ødelagt. 

 

Området rundt og i nedslagsfeltet til Lomi vannverk er et populært turområde. Aktiviteten vil 

sannsynligvis øke betraktelig dersom denne skuterløypa kommer. Det er også sagt indirekte i 

konsekvensutredning, men likevel ikke tatt nok hensyn til i vurderingene opp mot 

drikkevannskildene/vannverkene. 

 

Vi kan forvente at folk og kjøretøy ikke alltid vil holde seg kun til den opparbeida løypa selv 

om bestemmelsene i forskrift regulerer dette. 

 

Sannsynligheten for at det kan skje en skutervelt i eller nær kilden er til stede. Konsekvensen 

for dette kan være stor. 

 

Mattilsynet mener at når løypetraseen berører vannkildene vil det være økt risiko for 

bakteriologisk og kjemisk forurensning. På kalde dager vil bidraget fra mikroorganismer ikke 



være noe problem og ellers vil UV-desinfeksjonen sannsynligvis stoppe disse agens. Er det 

svikt i UV-anlegg eller at fargetallet blir høyt kan mikroorganismer gå ut på nett. 

 

Når det gjelder kjemi er det ingenting i vannbehandlingen som hindrer disse agens i å nå ut på 

nett. Da vannverket mangler reservekilde vil det ved slike uhell føre til at vannleveransen 

stopper opp. 

 

Mattilsynet mener at vannverket og konsekvensvurderinger må ta utgangspunkt i verste tenkte 

tilfelle og ha hovedfokus på trygt vann i mange år framover. 

 

Er vannverkseier villig til å måtte investere i kjemisk rensing eller stenge ned kilden? Og 

hvilke konsekvenser har denne skuterløypa for de andre vannverkene i området? 

 

Dette er ikke belyst godt nok i nevnte konsekvensvurdering. 

 

Vannverkseier bør være sikker på at vannkvaliteten og vannforsyningen ikke blir påvirket av 

den økte aktiviteten i området, før de åpner for økt aktivitet i nedslagsfeltet, uansett om det er 

i «nærområdet» eller om det er i «fjernområdet», og selv om klausuleringsbestemmelsene 

åpner for det. 

 

I henhold til drikkevannsforskriften skal et godkjenningspliktig vannverk til enhver tid ha 

minst to hygieniske barrierer i vannbehandlingen. Disse skal virke uavhengig av hverandre og 

virke på de agens som evt. kan finnes i råvannet. 

 

Drikkevannsforskriften §12 krever at forbrukene (800 pe.) skal ha vann av tilfredsstillende 

kvalitet. Nasjonale mål for vann og helse pålegger også vannverkseier å sikre god 

vannbehandling, herunder så godt som mulig beskyttes mot tilførsel av forurensninger slik at 

brukerkonflikter unngås. 

 

Med bakgrunn i dette kan Mattilsynet derfor ikke tilråde vannverkseier å godta 

skuterløypetrase i nedslagsfeltet. Vannforsyningen ved Daja vannverk har da ikke gode nok 

barrierer lengre. 

 

Vannverket vil ved etablering av denne skuterløype måtte regne med å måtte etablere en 

ekstra barriere mot kjemisk forurensning for å kunne oppfylle drikkevannsforskriften og 

nasjonale mål for drikkevann og helse. 

 

Vi finner også konsekvensvurderingen for ufullstendig mht. vurdering av risiko både for Lomi 

vannverk og de andre vannverkene i området.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Snøskuterløypa fra Daja til svenskegrensen har vært åpen for allmenn ferdsel i 15 år. 

I løpet av denne tiden er Fauske kommune ikke kjent med at det har skjedd noen form for 

uhell som har forurenset drikkevannskilden i Lomi.  

Rådmannen foreslår at traseen legges litt om slik at løypa i størst mulig grad blir liggende på 

land.   

 

Med henblikk på overløpsfare har Fauske kommune vært i kontakt med SKS Produksjon as 

som er kraftverkseier i Lomi. De har følgende opplysninger: 

 



«Lomi kraftverk ble driftsatt i 1979. Lomivatnet er hovedmagasinet til kraftverket og har en 

reguleringshøyde på hele 59 meter. Dette innebærer at det går år mellom hver gang 

magasinet er fullt og vi får overløp i elva ned til Lonene og inntaket til Lomi vannverk. 

Vi har tilgjengelige vannstandsmålinger fra 01.01.1992 og frem til i dag. 

Disse viser at det i denne perioden har vært overløp 2 ganger. Dette gjelder i tidsrommet 

19.08-31.08 1992 og 25.09-09.10 1997. Ut over dette har det ikke vært overløp fra 

Lomivatnet. Som det fremgår vil slike overløp skje på ettersommer/høst.» 

 

I tillegg har kommunen fått til avtale med SKS Produksjon as om varsling ved fare for 

overløp slik at snøskuterløypa kan stenges. 

 

Ut fra disse opplysningene vurderer Rådmannen at å legge en snøskuterløype i dette område 

ikke innebærer noen risiko for forurensing av drikkevannskilden. 

 

Rådmannen foreslår at tilførselsløypa ikke åpnes for offentlig ferdsel, derfor kommenteres 

ikke de øvrige vannverkene. 

 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 23: Forum for natur og friluftsliv i Nordland, datert: 15. 12.2015: 

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) er et nettverk for 14 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 22 000 medlemskap. FNF 

Nordland arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om 

helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF 

Nordland arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og 

friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et 

talerør for de store grupper av allemannsrettighetshavere i norsk utmark. 

 

Uttalelsen er utarbeidet i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland. 

 

Sammendrag 

Fauske kommune planlegger å etablere to skuterløyper i Sulitjelma; Turistløypa og 

Tilførselsløypa. FNF Nordland (heretter FNF) støtter forslaget om at Turistløypa gjøres til 

skuterløype for fornøyelseskjøring. Tilførselsløypa er derimot i strid med lovhjemmel for 

fastsettelse av skuterløyper da hensynsplikten for friluftsliv og bolig/hytter ikke blir ivaretatt. 

Tilførselsløypa kan derfor ikke opprettes. 

 

Kort om de foreslåtte løypetraseene 

Kommunen planlegger å legge til rette for fornøyelseskjøring med snøskuter i to løyper i 

Sulitjelma; Turistløypa (fra Daja til riksgrensen mot Sverige) og Tilførselsløypa (løypa fra 

Daja til Kjelvasskrysset/skihytta). I kommunens forskriftsforslag foreslås det blant annet at 

Turistløypa og Tilførselsløypa åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 5.mai, og det skal 

ikke være tillatt med snøskuterkjøring i tidsrommet mellom kl. 22:00 og 07:00 i begge 

løypene. Det foreslås fartsreguleringer på 60 km/t i Turistløypa (20 km/t forbi skytebanen). I 

Tilførselsløypa foreslås det 20 km/t. 

 

 

FNF Nordlands (FNF) merknader til høringsbrevet 



Fauske kommune har oversendt et forslag til forskrift om løyper til fornøyelseskjøring med 

snøskuter med tilhørende konsekvensutredning, jfr. kravene i § 4a i Motorferdselsloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt kart. 

FNF har noen merknader til høringsbrevet som vi forventer blir vurdert i den videre 

saksbehandling og før en eventuell overlevering til kommunestyret. Dersom det foreslås 

justeringer eller andre løyper så må det sendes ut på ny høring. 

 

Det kommer frem av Departementets merknader til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag, at høringsbrevet må fylle kravene i plan- og bygningsloven § 

11-14 andre ledd. Det skal framgå av saksframlegget hvordan innkomne uttalelser har vært 

vurdert og kommunen må gjøre rede for hvordan de særskilte hensynene som de plikter å ta er 

ivaretatt. Dersom kommunen ivaretar våre innspill, samt hensynsplikten for friluftsliv og 

hyttefelt, så må forslaget om Tilførselsløypa tas ut og ikke legges frem til behandling i 

kommunestyret. Det er ikke hjemmel i lov og forskrift å vedta løypetraseer som foreslått i 

høringsutkastet. 

 

Skulle kommunen likevel legge saken frem for kommunestyret uten de justeringer vi krever, 

så vil vi påklage et eventuelt vedtak om etablering av Tilførselsløypa. 

 

Friluftsliv 

Ved planer om å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring forventes det at kommunen 

er bevisst på alle konfliktene som kan oppstå, tar nødvendig hensyn og sørger for å ha 

innhentet kunnskap for et godt beslutningsgrunnlag. Kommunen skal i henhold til 

motorferdselsloven § 4a og forskriftens § 4a ta særskilt hensyn til støy og andre påvirkninger 

på friluftsliv. I departementets kommentarer til lovteksten (Prop. 35 L (2014–2015) presiseres 

det at det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av 

snøscooterløyper og ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. 

Kommunen skal blant annet utrede konsekvensene for friluftslivet i influensområdet før 

forslag om løyper sendes på høring og kartlegge og verdisette friluftslivsområdene etter 

Miljødirektoratets håndbok M98-2013. Kommunen skal utarbeide et støykart som viser 

forventet støy langs traseene, og vurdere støypåvirkningene. Det forventes at kommunen 

bruker Miljødirektoratets (foreløpige) støyveileder i deres utredning på støypåvirkninger. FNF 

forutsetter at dette er gjort, men hadde sett at metodene som er brukt for kartlegging og 

verdisetting av friluftsliv og støypåvirkningen hadde kommet frem av høringsbrevet eller 

vedlegg. 

 

Hensynet til friluftsliv står i en særstilling, og kommunen skal følgelig ikke legge 

snøskuterløyper i svært viktige friluftslivsområder, særlig i områder som er viktig for 

vinterfriluftslivet. Fauske kommunes forslag til løyper berører imidlertid flere viktige 

friluftslivsområder. Videre skal friluftslivsområdene vurderes opp mot øvrige 

friluftslivsområder i kommunen, men vi kan ikke se at kommunen har gjort dette. Vi savner 

også en vurdering av lydmiljøet i områdene. I områder med godt lydmiljø, særlig i viktige 

friluftslivsområder, er det ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med 

snøskuter genererer. 

Kommunen henviser til erfaringer fra forsøksordningen hvor de gjør seg opp følgende 

konklusjon: «Løypeforslaget har i mange år blitt brukt som tilførselsløype til tidligere 

turistløype uten at det har skapt nevneverdige problemer for friluftslivet i området.» 

Konklusjon er etter vår oppfatning uriktig. Det foreligger heller ingen nærmere redegjørelse 

for bakgrunnen for denne konklusjonen fra kommunens side. Det som imidlertid er kjent, er 

at erfaringer fra forsøksordningen viste at støy- og trafikkbelastningen økte som følge av 



lovlig og ulovlig kjøring (Østdahl, T. & Skår, M. 2005). Rapporten er fra 2005 og omfanget 

av motorferdsel i utmark er etter det vi kjenner til ikke kartlagt i Fauske kommune i etterkant. 

Vi har gjennom årene også fått mange klager på skutertrafikken gjennom hytte- og 

friluftslivsområdene. Noen av klagene er meldt videre til kommunen. 

Ut fra dette mener vi at Tilførselsløypa ikke kan vedtas med hjemmel i lov og forskrift. Den 

tilfredsstiller ikke kravene og hensynsplikten etter lovendringen. 

 

Bolig- og hytteområder 

Kommunen plikter å ta hensyn til bolig- og hytteområder – både ut i fra hensyn til støy, 

sikkerhet og forstyrrelser. Skuterløyper gjennom hyttefelt vil være strid med lovens intensjon 

og veiledningen fra departementet. I kommunens egen konsekvensutredning på temaet Bolig- 

/hyttefelt er løypeforslagene vurdert til å ha middels negative konsekvenser (Turistløypa) og 

store negative konsekvenser (Tilførselsløypa). Fra Daja til Skihytta ligger det 8 hytter 

innenfor rød sone og 11 hytter innenfor gul sone, noe som må betraktes som omfattende. 

Kommunen har følgelig vurdert løypeforslaget til å havne på høyeste konfliktnivå (-3 Store 

negative konsekvenser). I den samlete vurderingen mener kommunen følgende: «Selv om 

løypetrasèen berører fritidsboliger, også støymessig, er den godt innarbeidet som 

tilførselsløype for den tidligere turistløypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige. Fra Daja til 

Skihytta er det ingen alternative trasèer. Dette innebærer at de fritidsboligene som ligger i 

nærheten av løypa på denne strekningen vil bli berørt uansett. Fartsgrensen i løypa er satt til 

20 km/t av hensyn til sikkerhet og støy.» 

 

Denne vurdering gir tilstrekkelig grunnlag for ikke å etablere Tilførselsløypa som skuterløype 

fordi den ikke ivaretar krav og hensyn etter loven. Kommunen peker imidlertid på at området 

er preget av så mye snøskuterkjøring fra før gjennom forsøksperioden og at det med foreslåtte 

avbøtende tiltak vil løypetraseen være akseptabel. FNF finner verken kommunens konklusjon 

eller de foreslåtte avbøtende tiltak tilstrekkelig til å ha nødvendig effekt, slik at det kan 

tilfredsstille de krav og hensyn kommunen skal ivareta. 

 

FNF er tilfreds med at det nå ikke åpnes for fri kjøring til og fra hytter som snøskuterkjørere 

har vært vant med. Ny lov og forskrift gjør det mindre omfattende enn den gamle 

forsøksordningen og snøskuterkjøring utenom løypene må behandles etter de reglene som 

ellers gjelder (motorferdselslov og sentral forskrift). Kommunen kan ikke i fremtiden fastsette 

bestemmelser som eksempelvis snøskuterkjøring til hytter og henting av vann. 

Og i den sammenheng blir det svært uheldig at kommunen ikke en gang har vurdert hvilke 

konsekvenser den etablerte kulturen blant snøskuterkjørere vil ha i forhold til nytt regelverk 

og med de særskilte hensyn som kommunen plikter å ivareta. Vi ser heller ikke at kommunen 

hadde tenkt å påta seg ansvaret med skilting, økt oppsyn og målrettete opplysnings- og 

forebyggende tiltak. 

 

Naturmangfold 

Kommunen har redegjort for naturverdiene men har i liten grad vurdert effektene på 

naturmangfoldet etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8-12). 

Naturmangfoldlovens virkeområde omfatter alle offentlige beslutninger og tiltak som berører 

naturmangfold og kommunen skal foreta en konkret vurdering av hvilken påvirkning det vil 

ha for naturmangfoldet. Løyper som foreslås i nærhet av viktige og sårbare naturverdier bør 

unngås og eller tas ut, dersom det vil oppstå åpenbare og unødige forstyrrelser. 

 

Dersom kommunen mener det kan fastsettes tiltak som kan bøte på påvirkningen, så skal 

foreslåtte tiltak ha en effekt basert på naturvitenskaplige undersøkelser og erfaringsbasert 



kunnskap. Ved mangel på kunnskap om naturmangfoldet og påvirkninger på det, eller at det 

foreligger en usikkerhet så skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. Naturmangfoldloven § 

8 og § 9. Det er ikke tilstrekkelig og bare å anta at et tiltak vil ha en avbøtende effekt. Det er 

blant annet påvist kongeørn og jerv i influensområdet uten at kommunen redegjør for 

konsekvensene motorstøy og forstyrrelser vil ha på disse artene. 

Den samla belastningen på naturmangfoldet (jf. § 10) skal også vurderes, men det kan vi 

heller ikke se at kommunen har gjort. 

 

Konklusjon 

FNF støtter forslaget om at Turistløypa gjøres til skuterløype for fornøyelseskjøring. 

Tilførselsløypa er i strid med lovhjemmel for skuterløyper da hensynsplikten for friluftsliv og 

bolig/hytter ikke blir ivaretatt. Tilførselsløypa kan derfor ikke opprettes. 

 

Vurdering/anbefaling: 

Rådmannen støtter konklusjonen. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 24: Per Arne Mikkelsen, hytteeier, datert 14.12.2015: 

«Med en overordnet helhetstenkning må hensyn til de målsettinger og krav i nylig vedtatte 

Klimaavtale i Paris og Motorferdselsloven også gjenspeiles i lokale tiltak. 

 

Fra Oppsummeringen av avtalen: Dette betyr klimaavtalen i Paris for Norge, 

kan følgende punkter nevnes: a. Vi må begynne å kutte med en gang hvis vi vil nå målene. 

b. Klimahensyn må gjennomsyre enhver politisk beslutning som   

fattes fremover. 

 

Ut fra klima- og miljøhensyn skal motorferdsel i utmark og vassdrag begrenses mest mulig. 

Derfor foreslås følgende endringer tatt til etterretning og vedtatt: 

 

1. Tilførselsløypa går fra Daja til Kjelvasskrysset og avsluttes der. 

2. Turistløypa og Tilførselsløypa åpnes tidligst 2. januar og stenges senest 2. mai. 

 

Nærmere begrunnelse refererer til resultater i sakens konsekvensutredning. 

Det vises til de negative konsekvensene for flere opplistede temaer. 

 

AVKORTING TILFØRSELSLØYPE  

Bolig-/hyttefelt: 

Slik forslaget foreligger med "fri kjøring for alle" innenfor visse begrensninger, vil det kunne 

medføre økt og i perioder til dels stor skutertrafikk "rundt hytteveggene" for ganske mange 

hytteeiere. Det vil føre med seg store ulemper ved bruk av nær-/hytteområdet til rekreasjon og 

avslapping. 

 

Selv med nedsatt hastighet, vil stor trafikk innebære et trafikksikkerhetsproblem for 

hytteeiernes hytte-/uteområde. 

På fine vinterdager/påske vil bruk av uteområde/opphold "i solveggen" kunne fortone seg som 

"evigvarende" forstyrrelser med skutertrafikk -(visuell forurensning), motordur -

(støyforurensning), eksoslukt/utslipp -(luftforurensning). 

For mange vil det kunne føre med seg en psykisk belastning ved aldri å "være fri" og føle ro 

og fred på hytta, stedet som ofte forbindes med rekreasjon og avslapping. 



Stedet vil "miste sin bruksverdi" og rent økonomisk kan eierne oppleve en verdiforringelse 

og vansker/tap ved eventuelt salg av eiendommen. 

Ved å avslutte Tilførselsløypa ved Kjelvasskrysset, vil færre hytteeiere belastes med de 

negative konsekvensene. 

 

Næring: 

Når det gjelder næringsliv, settes den ene virksomheten opp mot den andre. Selv om det vises 

til en positiv virkning for turistnæringen med tiltakene, vil det samlet sett ikke kunne oppveie 

for de negative konsekvensene i beiteområdene, som skuterløypene gir for reindriftsnæringen. 

  

Reindriftsnæringen har vært avhengig av akkurat disse sårbare områdene i århundrer, mens 

turistnæringen utvider sitt arealbruk nå på bekostning av en næring som ikke kan endre på 

sine områder. Avkorting av Tilførselsløypa vil kunne bøte på noe av den negative virkningen 

for reindriften. 

 

Friluftsliv: 

Friluftslivet i området vil bli påvirket på flere måter. 

Det er uunngåelig at skuterløypene vil få kryssende skispor, som brukes av skiløpere, 

hundekjørere og familier med barn. Selv med vikeplikt for skiløpere og annen ferdsel, vil 

skutertrafikken utgjøre et risikomoment, som kan reduseres ved avkorting av Tilførselsløypa. 

For friluftslivet vil situasjonen i tillegg også kunne fortone seg som "evigvarende" 

forstyrrelser med skutertrafikk -(visuell forurensning), motordur -(støyforurensning), 

eksoslukt/utslipp- (luftforurensning). 

 

ÅPNING OG STENGING AV TURISTLØYPA OG TILFØRSELSLØYPA 

Med utgangspunkt i Motorferdselsloven om mest mulig begrenset bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og vassdrag, foreslås: 

 

a) Åpning satt til tidligst 2. januar. 

Samtidig som kjøring reduseres med en dag, noe som ikke vil bety mye for selve 

løypekjøringen, betyr det mye for miljø og natur i et sårbart område. 

Samtidig vil denne datoen ivareta et annet forhold som er meget viktig for samfunnet. Det er 

overholdelse av helgedagsfreden. 

1.januar er en spesiell dag med tanke på nyttårshøytiden og inngangen i det nye året, en 

tradisjon og "merkedag" det er viktig å holde fast ved. 

 

b) Stenging senest 2. mai. 

I forhold til forslaget vil kjøringen reduseres med 3 dager, en periode som er meget viktig 

for sårbart miljø og natur. Det vil også være fordel med en tidligere avslutning av 

kjøresesongen med eventuell risiko for dårlig snøforhold og "barmarkskjøring". På tampen av 

sesongen bør ikke redusert kjøreperiode bety så mye for selve fornøyelseskjøringen, men kan 

være viktig av hensyn til kjøreforhold/ trafikksikkerhet og trygghet ved ferdsel på 

vassdrag. 
 

Datoen for stenging er også satt sent nok til at det gis mulighet til en god kjøreperiode etter 

påske og påskefeiring, selv med varierende tidspunkt og "sen påske". 

 

Datoen for stenging vil også være av stor betydning for dyre- og fuglelivet i området, som 

tidligst mulig må få ro rundt seg for å spare krefter og ressurser i forberedelsene til en hektisk 

og energikrevende hekke-/yngleperiode. 



 

Med bakgrunn i foreslåtte endringer, må følgende punkter i forslag til Forskrift endres: 

§3 kulepunkt 1: Turistløypa (...) og Tilførselsløypa (løypa fra Daja til 

Kjelvasskrysset) åpnes tidligst 2. januar (...) og stenges senest 2. mai.  

kulepunkt 6: Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom 3. mai tom 1. 

janua n.å. 

§ 8 kulepunkt 1:    I soner...Dette gjelder turistløypa i tidsrommet fom 1. mars tom 2. 

mai.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Rådmannen foreslår at merknaden tas til følge når det gjelder åpningsdato for løypa, 2. januar. 

Dvs endring i  § 3 kulepunkt 1:»… åpnes tidligst 2. januar…». 

Viser for øvrig til vurdering/anbefaling til merknad nr. 20 fra Fylkesmannen i Nordland. 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Merknad nr. 25: Sulitjelma Nærmiljøutvalg, datert 15.12.2015: 

«• SNU mener at formålet med forskriften må være: 

 

§ 1) Formål 

1) legge til rette for næringsvirksomhet i Sulitjelma, spesielt innenfor turist og 

reiselivsbransjen, som også vil bidra til økt næringsaktivitet for bedrifter i lokalsamfunnet, 

samt sette Sulis og Fauske kommune på kartet for vinterturisme. 

2) Turistløypa til Sverige, med forbindelse til løypenettet på Nordkalotten: oppgraderes 

med servicetilbud / parkering, og start fra Fagerli, via Daja, Sulitjelma Turistsenter og 

Sulitjelma Fjellandsby; den samme adgangen må gjelde Tilførselsløypa, fra Kjelvatnkrysset / 

Skihytta. 

Området som må tilrettelegges for parkering i Fagerli, vil være arealet fra busskuret og bak 

garasjerekka, fv-543, mot «Jorda». Løypetraseen følger terrenget, «Isaksenløypa» vedlegg C,; 

Fagerli - «Storsletta» - Linjetraseen til Daja. I tillegg til økt næringsaktivitet, er argumentet å 

unngå vansker i trafikkavviklingen, Fagerli - Smjørbjørka, fv-543; hvor føreforhold og bratt 

stigning skaper problem for biler med hengere, som medfører ofte trafikk kork. Strekningen er 

sterkt værutsatt, stigning, smal veibane, snø, og med vind/storm skaper det dårlig sikt. I tillegg 

gjør dette forholdene meget vanskelig for bergingsmannskap/brøytebil. 

 

Turistløypetraseen er ikke tilrettelagt, i den hensikt: å være til beste for de som ferdes i 
løypa. Løypetraseen er merket inn på kartet, og ikke tilpasset terrenget, vedlegg «A». Traseen 

opp mot Valfajokka / Vannhullet / Brua, må tilpasses i forhold til dagen trase, det samme 

gjelder nedre del av traseen, begge justeringer, vedlegg «B». Deler av denne traseen kunne 

med fordel være dobbelt staket, med traseen i midten. I tillegg til bedre kjørekomfort, hadde 

en unngått barrabber og vansker med merking. 

SNU mener også at Turistløypa må inspiseres ukentlig, av erfarne skuter førere, og spesielt 

etter perioder med stort snøfall og storm / vind, fordi partier av traseen blir totalt endret, ikke 

kjørbar, og utgjør en sikkerhetsfaktor, som må utbedres, Tråkkemaskin, eller stakes om. 

 

3 ) dagens ordning med 2.5 km grense fra brøytet vei må avvikles; det er en usolidarisk 

ordning, som utelukker hytteeiere innenfor 2.5 km grensen å kjøre til sine hytter. Den 

umiddelbare reaksjonen vil være «et frislepp og økt aktivitet», men økningen vil være marginal, 

fordi dagens mange særordninger sørger for aktivitetsnivået som er i dag. 



Dersom 2,5 km grensen ble opphevet, ville det avlaste Fauske kommune; administrasjon og 

helsepersonell, for mye unødig bruk av ressurser. Kun kart over kjøretraseen og skjøte ville 

være påkrevd. 

Fauske kommune har hatt en forsøksordning i 15 år, som har innbefattet å kunne kjøre til/fra 

hytter og benytte tilførselsløypa. Ordning har fungert meget bra, noe myndighetene må kunne 

ta inn over seg, å godta som en permanent ordning. Det handler om tilnærmet like vilkår for 

de som benytter fjellet til fritidstilbud, i forhold til de som benytter sjøen som fritidstilbud. 

Det må være naturlig at hytteeiere kan hente vann til eget bruk, nærmeste vannkilde, uten at 

det foreligger egen sær tillatelse, (som krever saksbehandling). 

 

Løypetraseen til Doro må kunne gå etter den tidligere traseen Kjelvatnet / Risevann, for å avlaste 

trafikken over Saakibrua, og minske konfliktnivået skuter / turgåere. 

 

4) Alternative Tilslutningsløyper: 

a) Parkering og start øst for Sagatun, over isen Granheia, Kisthammeren, Rydningen, 

Storsletta til Daja. Vedlegg «D». 

c) forlenge traseen fra «Calvanes» til «Valfajokka / Rappis». Motiveringen er å avlaste 

tilførsel løypa fra Kjelvatnkrysset / Skihytta via Daja. 

c) Skutertrase etter veitraseen fra Charlotta, Kirken den Norske, til Fagerlibukta / Turistløypa. 

Traseen ligger i et område som er «villmark» og berører lite bebyggelse. 

 

§ 2) Virkeområde 

 SNU har merknader til de henvisningene som gjelder for kjøretider og 

hastighetsbegrensningene. 

 Kjørehastighetene er allerede regulert i veitrafikkloven. 

 Bestemmelsene som skal gjelde, må være utformet slik, at de ikke produserer 

lovbrudd og belaster kontrollinstansen unødig. 

 

§ 3 Åpning og stengning av løypenettet 

 Kjøretiden må være fra kl. 06.00 til kl. 24.00. Motiveringen ligger i at ferdsel i 

løypene; Turistløypa kan bli forsinket på grunn av vær og andre forhold, og ikke rekke 

frem til bestemmelsesstedet innen ki. 22.00. Personer som i perioder benytter hytta 

som base, må starte tidlig før kl. 07.00, for å rekke frem til jobb. 

 

§ 4 Bruk av løypene 

 Kjørehastigheten for skuter er regulert i vegtrafikkloven. Minimumshastigheten, 20 

km/t. er ikke realistisk ut fra føre- og andre forhold, som en skuterfører må vurdere. 

 

§ 5 Skilting 

 Merkingen av løypene er for mangelfull, spesielt Turistløypa. Stakene må. som på 

svensk side, være forankret i marken. Avstanden mellom stakene fra Daia til 

Svenskegrensen må ha en ny minimums avstand. Løypa går i området over 

skoggrensen, og når sikten er dårlig, snøvær tåke og / vind, handler det om en 

sikkerhetsfaktor. 

 Det må et samarbeid med svenske myndigheter om felles merking fra Svenskegrensen. 

«Lairo dalen» til Turistanlegget i «Pieskejaure». 

 Det er generelt for dårlig merking ved krysningspunktene, skuterløype / kryssende vei; 

Daja. Kjelvatnet krysset / parkering, parkering Skihytta. fv-543. 

  

 



§ 7 Løypebredde 

 Maksimumsgrensene som er foreslått er ikke realistiske, og utgjør en sikkerhetsfaktor. 

 SNU foreslår følgende: Løypebredde i Turistløypa 15. meter og Tilførselsløypa 6 meter 

 

§ 8 Parkering og rasting 

 Soner for rasting er et lite gjennomtenkt tiltak. Hva er motiveringen for ikke å raste 

etter eget ønske i et «villmarksområde». Turistløypa. og kun i et begrenset tidsrom 1. 

mars tom 5. mai. I motorferdselloven er områdene som ikke er tillatt benyttet til 

rasting spesifisert, ikke motsatt, kanskje på grunn av at unntakene burde være færre. 
 Grense begrensingene ved rasting; bør kunne vurderes inntil 50 meter, fra senter 

løypetrase. 

 Hvilken hjemmel har Fauske kommune for å begrense bålbrenning på islagte vann og 

vassdrag. 

 

§ 9 Kjøretillatelse og gebyr 

 Det er ikke greit med et årlig gebyr for bruk av snøskuter. Hvilke avgifter gjerder for 

bruk av naturen om sommeren. Turiststier merkes og benyttes om sommeren, uten 

avgifter. 
 Sulitjelma Fjellandsby har siste året utført preparering av Turistløypa, med meget godt 

resultat; en ordning som må videreføres. Sulitjelma Fjellandsby må ha kompensasjon 

for et arbeid som har med sikkerhet å gjøre. Traseen er også et sikkerhetsspørsmål. 

 Dersom en ønsker økt turisme til Sulitjelma, er en forutsetning at løypetraseene er 

godt preparerte. 

 Sulitjelma Fjellandsby må ha kompensasjon for sitt arbeide med preparering av 
skuterløypa, som bør være en kommunal oppgave. 

 ( Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en vurdere innkreving av en avgift, øremerkes til 

formålet) 

 I Motorferdselloven står det at skutertraseer ikke bør ligge i terreng, over 30 grader.» 

 

 

Vedlegg: 

 



 
 

 

 

 



 
Vurdering/anbefaling: 

§ 1 Formål 

Traseer for turistløypa med start i Fagerlia har ikke vært på høring og Rådmannen foreslår at 

dette utgår i denne omgang dersom Fauske kommune skal ha mulighet til å åpne turistløypa i 

inneværende sesong. 

 

Når det gjelder 2,5 km-regelen er dette kommentert i merknad nr. 18 fra Sulitjelma 

Turistsenter, dvs. at denne regelen er hjemlet i nasjonal forskrift og kommunen kan ikke endre 

dette i en forskrift for løyper for kjøring med snøskuter på vinterføre. 

 

§ 2 Virkeområde og § 3 åpning- og stenging av løypenettet. 

Kjøretider og hastighetsbegrensninger er satt slik på grunn av støybegrensing og nattero for 

beboere på hytte/campingplass.  Rådmannen innstiller at de begrensninger som er satt i 

forslaget til forskrift i forhold til fart og tidspunkt blir opprettholdt. 

 

 



§ 5 Skilting. 

Se vurdering/anbefaling under merknad nr 18 fra Sulitjelma Turistsenter. 

 

§ 7  Løypebredde. 

Fauske kommune vurderer det slik at løypebredden på turistløypa kan endres av 

sikkerhetshensyn. Støyberegning regnes fra traseens midtlinje og vil dermed ikke endres. 

Det foreslås at § 7 endres til å lyde slik: 

«Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som Turistløypa utgjør». 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Sametinget, datert 16.12.2015: 

«Sametinget er opptatt av samiske interesser, som reindrift, ivaretas i kommunenes 

planlegging og gjennomføring av drift. Og ser på det som viktig at reindriften blir tatt hensyn 

til i områdene hvor kommunen har snøscooterløyper. Sametinget er derfor tilfreds med at 

forskrift for kjøring av snøscooter i Fauske kommune ser ut til å ivareta dialog og avtaler med 

reindriften som kan bidra til å sikre reindriftens mulighet for næringsutøvelse.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen konkrete merknader. 

 

Jan Ivar og John Gunnar Olsen, tidligere driver av Sulitjelma Turistsenter, datert 

14.12.2015: 

«Som eiere og drivere av Sulitjelma Turistsenter fra 1985 til 2013 har undertegnede en del 

kommentarer til kommunens forslag. 

Familien har bodd fast på plassen i disse 28 årene og i tillegg til driften av turistsenteret drevet 

med blant annet snøskutertranspor til hyttene i sulitjelmaområdet og annen virksomhet som 

staking og ettersyn av løypenettet i kommunen. 

 

Som nærmeste nabo til startpunktet for turistløypen, tidligere isfiskeløypa og tilførselsløypen, 

har vi benyttet oss av disse løypene for å ta oss ut i fjellet på oppdrag. Vi har dermed sett og 

opplevd hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer. Med den erfaring og bakgrunn har vi 

flere punkter vi vil kommentere og be dere vurdere på nytt. 

Intensjon med løypene. 

 

Først vil vi si at det ser ut som løypens intensjon er glemt. 

Intensjonen med turistløypen har fra første stund vært å skape et større grunnlag for 

vinterturisme i kommunen. Tilbudet inkludere en stor og voksende form for friluftsliv. 

Kartene som viser turistløypen og tilførselsløypens traseer er meget grove med lite og ingen 

referansepunkter. Det gjør det vanskelig å se den nøyaktige plasseringen av løypene. Fler 

viser startpunktet fra ski-hytta og ned til Kjeldvannet/Rundvannet et stort avvik fra hvor den 

faktisk går. 

 

Men vi går ut i fra at det skyldes grove kart, og at det er meningen den skal følge samme trase 

som har vært benyttet gjennom forsøksordningen. Dersom det er meningen at traseen skal 

flytes bør det utarbeides et mer detaljert kartmateriale som det er mulig å se trasévalget i 

forhold til referansepunkter som hytter veier og p-plasser. 

 

Støysoner. 

Fauske kommune har brukt <veiledningen for støy- snøskuterløyper > som grunnlag i 

forbindelse med inntegningen av støysoner. Denne veiledningen er utarbeidet av 



miljødirektoratet. Det er pr. dags dato ikke tilgengelig informasjon tilknyttet støy og 

fornøyelseskjøring /turkjøring med snøskuter i løype. 

I mangel på dette har miljødirektoratet anbefalt at grenseverdien for motorsportbane benyttes. 

Det sier seg jo selv at dette blir galt da støykilden fra en motorsportbane ikke er 

sammenligningsbar med en snøskuterløype beregnet for rekreasjonskjøring/turing. Her er det 

to vidt forskjellige typer snøskutere som blir benyttet samt at kjøremønstre er et helt annet. 

Med bakgrunn i denne informasjonen er fartsgrensen reduser til 20 km/t og tidsrommet får 

start og stopp for dagen er redusert i begge ender samt at sesong lengden er redusert. Det er jo 

villedende data som er lagt til grunn og derfor foreslår vi at politikerne ser bort fra dette og 

vurderer å se på de forslag som er listet opp videre i denne kommentaren. 

 

Kommentar til § 3 første punkt. 

Turistløype og tilførselsløype bør ha samme sesonglengde som annen skuterferdsel i 

kommunen 15. oktober til og med 2. helg i mai med forbehold om at forholdene i løypa er slik 

at den er snødekket og ferdig staket. 

 

Kommentar til § 3 tredje punkt. 

Klokkeslettene bør forandres til samme som gjelder ellers i vintersesongen. 

Fra kl. 06.00 til kl. 24.00. 

 

Kommentar til § 3 sjette punkt. 

Dato her bør også forandres til følgende: tredje mandag i mai måned til og med 14. oktober. 

 

Kommentar til § 4 første punkt. 

Max fart på startpunkt Daja skytebanen forandres til 40 km/t. 

Gangfart ved kryssing av vei og parkeringsplasser. 

 

Kommentar til § 4 andre punkt. 

Fartsgrensen for tilførselsløypa forandres fra 20 km/t til 40 km/t. 

 

Gangfart ved kryssing av vei og parkeringsplasser. 

Undertegnede har gjennom år benyttet seg av tilførselsløypas trase. I forbindelse med 

transportkjøring kan vi fastslå at det er kun under optimale forhold er mulig å gjennomføre tur 

med kjelke og last og holde max 20 km/t. Det er her snakk om flere stigninger som er relativt 

lange og snøforholdene er varierende. 

 

Kommentar til § 4 tredje punkt. 

Det burde være nok å henvise til at veitrafikkloven er gjeldene på de punkter som gjelder 

beltemotorsykkel. Det vil dekke alt som omhandler snøskuter bruk i traseene. 

 

Kommentar til § 6 første punkt. 

Foreslår at det tas med andre intresseorganisasjoner som for eksempel skuterklubber inn i 

tekste her. 

 

Kommentar til § 7. 

Det vil være praktisk umulig å forholde seg til en maks bredde på 4 meter i tilførselsløypa og 

6 meter i turistløypa. Som kjent er det ingen midtlinje å forholde seg i terrenget og 2 til 3 

meter for hver kjøreretning vil bli en håpløs situasjon å navigere etter uten midtlinje. Foreslår 

en maks bredde på 15 meter som er den som har vært i løypa frem til nå. 

 



Kommentar til § 8 første punkt. 

Det er naturlig at rasting og stopp langs turistløypa er tillat i hele tidsrommet løypa er åpen. 

Kommentar til § 9. 

Her bør kommunen se på om salg av kjøretillatelser kan deles i 2 enheter. Slik at turistløypa 

og tilførselsløypa blir hver for seg. Da vil de kunne selge tillatelser til tilførselsløypa og evt. 

kun til de som har innvilget tillatelse til å kjøre til hytta med utgangspunkt Kjeldvannskrysset 

og Skihytta. 

Vi håper at våre kommentarer og forslag vil bli vurder da det her er snakk om 28 år med 

erfaringer med snøskuter i Sulitjelma.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Når det gjelder trase fra Skihytta og til Kjelvasskrysset, er det den innarbeidede trase som 

eventuelt skal gjelde. 

 

Støysoner: Fauske kommune følger de retningslinjer som er gitt av Miljødirektoratet. Se også 

vurdering/anbefaling under merknad nr 22 fra Mattilsynet datert 08.12.2015. 

 

§ 3: Kommunen følger de retningslinjer som er gitt av Miljødirektoratet. 

Se for øvrig kommentar til merknad nr 20 fra Fylkesmannen i Nordland, datert 15.12.2015. 

 

§ 4: Endring av hastighet er en endring som medfører helt andre støysoner og ansees som en 

vesentlig endring og må ut på ny høring. Se også vurdering/anbefaling under merknad nr 4 fra 

Bjarne og Gunvor Johansen, datert 21.08.2014.   

 

§ 6: Kulepunkt 1 endres til: «…Kommunen kan sette dette ut på anbud til andre 

næringsaktører eller interesseorganisasjoner, f eks snøskuterklubber etter regler…» 

 

§ 7: Løypebredde i turistløypa kan av sikkerhetsgrunner endres. Støysoner gjelder fra traseens 

senter og blir dermed ikke endret.  Det vil fremdeles være 30 meter som er grensen for rasting 

utenfor løypa.   

 

Rådmannen foreslår derfor at § 7 endres til: 

«Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som Turistløypa utgjør». 

Ingen andre konkrete merknader. 

 

Rådet forlikestillling av funksjonshemmede, datert 07.12.2015: 

«Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til forslag 

til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter i Sulitjelma, Fauske kommune.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen konkrete merknader. 

 

Nordlands Fylkeskommune, datert 06.01.2016: 

«Planfaglig 

Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slik de fremkommer i 

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

Det er ingen ytterligere planfaglige merknader i saken. 

 

 

 



Kulturminnefaglig 

Fylkeskommunen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Det vises til egen 

vurdering fra Sametinget.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen konkrete merknader. 

 

Sammendrag: 

Mange merknader til saken går ut på støy- og annen ulempe for dem som har hytte nær 

traseen til tilførselsløypa.  Ut fra dette har Rådmannen foreslått at tilførselsløypa ikke legges 

ut som løype for allmenn ferdsel.  

  

Det er i tillegg kommet inn flere uttalelser som gjelder f eks 2,5 km-regelen for kjøring til 

hytter.  Denne regelen er hjemlet i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag og kan ikke endres i en slik forskrift. 

 

Hastighet og bredde på trase er nevnt i flere merknader.  Dersom hastigheten økes, blir 

støysonene endret.  Fauske kommune anser dette som en vesentlig endring og det må foretas 

ny høring. Bredde på trase påvirker ikke støysonene i og med at de måles fra traseens 

midtlinje. 

Rådmannen foreslår av sikkerhetshensyn å utvide trasebredden fra 6 til 10 meter for 

turistløypa. 

 

Det er kommet inn forslag til nye løyper som ikke er tatt med ved forrige høring.  Dersom det 

skal opprettes ny løyper, må disse på høring.  

 

Dersom turistløypa blir opprettet med vedtak i kommunestyret nå, vil en i tillegg kunne 

opprette nye løyper etter samme prosess, dvs etter motorferdselloven § 4a. 

 

Ihht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a, sjuende ledd, 

kan ikke kommunen treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren har 

samtykket. 

 

Fauske kommune er i dialog med Statskog om avtale vedr tilrettelegging og merking av 

løypa. Avtalen vil gjelde for 2 år. Vederlag for bruk er satt til kr 0,- i avtaleperioden.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøskuter på 

vinterføres for turistløypa fra Daja til riksgrensen til Sverige (turistløypa). 

 

Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til forskrift om løyper til 

kjøring med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune: 

 

1) Alle bestemmelser vedr tilførselsløypa tas ut. 

 

2) § 3, kulepunkt 1 endres til: 

Turistløypa (løype fra Daja til riksgrensen mot Sverige) åpnes tidligst 2. januar 

(under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 



 

3) § 3, kulepunkt 5 endres til: 

Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom reinbeitedistriktene 

eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til reindrifta. 

 

4) § 3, kulepunkt 6 endres til:  

«Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom 26. april tom 1. januar. 

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta 

reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal 

ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.» 

 

5) § 6, kulepunkt 1 endres til: 

«Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.   Kommunen kan sette 

dette ut på anbud til andre næringsaktører eller interesseorganisasjoner, f eks 

skuterklubber, etter regler for offentlig innkjøp». 

 

6) § 6, kulepunkt 2 fjernes. 

 

7) § 7 endres til: 

«Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traséen som 

Turistløypa utgjør.»   

 

 

Begrunnelse for vedtaket er hensynet til støybelastning for hytteeiere langs traseen til 

tilførselsløypa samt forholdet til reindriftsnæringa. 

 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

PLUT-028/16 VEDTAK-  26.01.2016 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo på vegne av FL og R: 

1) PLUTS FORSLAG TIL INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøscooter på 

vinterføre for Turistløypa fra Daja til riksgrensen i Sverige og Tilførselsløypa fra Daja 

til Kjellvasskrysset/Skihytta. 

 

Fauske kommune vedtar følgende i forslag til forskrift om løyper til kjøring med 

snøscooter på vinterføre i Fauske kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lova av 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 

regulere og legge til rette for scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. 

 



§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i 

Fauske kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering 

og rasting. 

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

- Turistløypa – løypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige og 

Tilførselsløypa – løypa fra Daja til Kjellvasskrysset/Skihytta åpnes tidligst 

2. januar (under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 

- Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media 

og i lokal avis. 

- Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 22:00 og 07:00 i 

både Turistløypa og Tilførselsløypa. 

- Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning dersom det 

oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

- Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom 

reinbeitedistriktene eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til 

reindrifta. 

- Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom. 26. april tom. 1. 

januar. 

- Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å 

ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 

motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 

andre setning. 

 

§ 4 Bruk av løypene 

 Hastigheter: 

- Maksimal hastighet for Turistløypa er max 60 km/t. Fra startpunkt på 

løypa og forbi skytebanen i Daja er hastigheten max 20 km/t. 

- Tilførselsløypa – Skihytta/Kjellvasskrysset – Daja er hastigheten max 20 

km/t. 

- Parkering av scooterhengere for de som skal benytte seg av Turistløypa 

og Tilførselsløypa skal parkeres på scooterparkeringen i Daja. 

- Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer. 

- Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen 

ferdsel. 

- Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag 

har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

- All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 

og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

 

§ 5 Skilting og merking 

- Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 

fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking 

skal fjernes ved stenging av løyper. 

 

§ 6 Drift og tilsyn 

- Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan 

sette dette ut på anbud til andre næringsaktører eller 



interesseorganisasjoner, for eksempel scooterklubber, etter regler for 

offentlig innkjøp. 

- Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og 

opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer 

regnes ikke som terrenginngrep. 

 

§ 7 Løypebredde 

- Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som 

Turistløypa og max 4 meter brede traseen som Tilførselsløypa utgjør. 

 

§ 8 Parkering og rasting 

- Det er tillatt å raste og parkere inntil 30 meter ut fra senter av Turistløypa 

på begge sider. Dette gjelder tidsrommet fom. 1. mars tom. 25. april. 

- I Tilførselsløypa er rasting og parkering ikke tillatt. 

- Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 

Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

- Hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er max 20 

km/t. 

- Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for 

all annen ferdsel. 

 

§ 9 Kjøretillatelse og gebyr 

- Fauske kommune betaler en årlig arealleie til grunneier for løypetraseene. 

- Kommunen kan kreve at det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i 

Turistløypa og Tilførselsløypa eller hver for seg. 

- Prisen for evt. kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

- Eventuelle utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som 

åpning av løypene. 

 

§ 10 Straffeansvar 

- Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse. 

 

§ 11 Ikrafttreden 

- Forskriften trer i kraft straks. 

 

2) PLUT nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon, 1 fra opposisjon, 1 

fra adm. som får i oppgave å utrede muligheter for utvikling av løypetraseer der 

formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma. Arbeidsgruppen ledes av 

representant fra posisjonen. Sak fremmes for PLUT innen utgangen av august 2016. 

 

 

FL/R’s forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

Nedsetting av arbeidsgruppe: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

- Fra posisjonen: Kathrine Moan Larsen 

- Rådmannen 



 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Opposisjonen kommer tilbake med forslag på navn i kommunestyret. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) PLUTS FORSLAG TIL INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøscooter på 

vinterføre for Turistløypa fra Daja til riksgrensen i Sverige og Tilførselsløypa fra Daja 

til Kjellvasskrysset/Skihytta. 

 

Fauske kommune vedtar følgende i forslag til forskrift om løyper til kjøring med 

snøscooter på vinterføre i Fauske kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lova av 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 

regulere og legge til rette for scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. 

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i 

Fauske kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering 

og rasting. 

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

- Turistløypa – løypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige og 

Tilførselsløypa – løypa fra Daja til Kjellvasskrysset/Skihytta åpnes tidligst 

2. januar (under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 

- Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media 

og i lokal avis. 

- Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 22:00 og 07:00 i 

både Turistløypa og Tilførselsløypa. 

- Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning dersom det 

oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

- Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom 

reinbeitedistriktene eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til 

reindrifta. 

- Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom. 26. april tom. 1. 

januar. 

- Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å 

ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 

motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 

andre setning. 

 

§ 4 Bruk av løypene 



 Hastigheter: 

- Maksimal hastighet for Turistløypa er max 60 km/t. Fra startpunkt på 

løypa og forbi skytebanen i Daja er hastigheten max 20 km/t. 

- Tilførselsløypa – Skihytta/Kjellvasskrysset – Daja er hastigheten max 20 

km/t. 

- Parkering av scooterhengere for de som skal benytte seg av Turistløypa 

og Tilførselsløypa skal parkeres på scooterparkeringen i Daja. 

- Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer. 

- Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen 

ferdsel. 

- Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag 

har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

- All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 

og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

 

§ 5 Skilting og merking 

- Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 

fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking 

skal fjernes ved stenging av løyper. 

 

§ 6 Drift og tilsyn 

- Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan 

sette dette ut på anbud til andre næringsaktører eller 

interesseorganisasjoner, for eksempel scooterklubber, etter regler for 

offentlig innkjøp. 

- Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og 

opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer 

regnes ikke som terrenginngrep. 

 

§ 7 Løypebredde 

- Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som 

Turistløypa og max 4 meter brede traseen som Tilførselsløypa utgjør. 

 

§ 8 Parkering og rasting 

- Det er tillatt å raste og parkere inntil 30 meter ut fra senter av Turistløypa 

på begge sider. Dette gjelder tidsrommet fom. 1. mars tom. 25. april. 

- I Tilførselsløypa er rasting og parkering ikke tillatt. 

- Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 

Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

- Hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er max 20 

km/t. 

- Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for 

all annen ferdsel. 

 

§ 9 Kjøretillatelse og gebyr 

- Fauske kommune betaler en årlig arealleie til grunneier for løypetraseene. 

- Kommunen kan kreve at det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i 

Turistløypa og Tilførselsløypa eller hver for seg. 

- Prisen for evt. kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 



- Eventuelle utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som 

åpning av løypene. 

 

§ 10 Straffeansvar 

- Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse. 

 

§ 11 Ikrafttreden 

- Forskriften trer i kraft straks. 

 

2) PLUT nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine Moan 

Larsen), 1 fra opposisjon, 1 fra adm. (rådmannen) som får i oppgave å utrede 

muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i 

Sulitjelma. Arbeidsgruppen ledes av representant fra posisjonen. Sak fremmes for 

PLUT innen utgangen av august 2016. 

 

 

KOM-082/16 VEDTAK-  11.02.2016 
 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannen forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøskuter på 

vinterføres for turistløypa fra Daja til riksgrensen til Sverige (turistløypa). 

 

Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til forskrift om løyper til 

kjøring med snøskuter på vinterføre i Fauske kommune: 

 

1) Alle bestemmelser vedr tilførselsløypa tas ut. 

 

2) § 3, kulepunkt 1 endres til: 
Turistløypa (løype fra Daja til riksgrensen mot Sverige) åpnes tidligst 2. januar (under 
forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 
 

3) § 3, kulepunkt 5 endres til: 

Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom reinbeitedistriktene 

eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til reindrifta. 

 

4) § 3, kulepunkt 6 endres til:  

«Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom 26. april tom 1. januar. 

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta 

reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal 

ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.» 

 

5) § 6, kulepunkt 1 endres til: 

«Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.   Kommunen kan sette 

dette ut på anbud til andre næringsaktører eller interesseorganisasjoner, f eks 

skuterklubber, etter regler for offentlig innkjøp». 

 

6) § 6, kulepunkt 2 fjernes. 



 

7) § 7 endres til: 

«Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traséen som 

Turistløypa utgjør.»   

 

 

Begrunnelse for vedtaket er hensynet til støybelastning for hytteeiere langs traseen til 

tilførselsløypa samt forholdet til reindriftsnæringa. 

 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo til pkt. 2: 

Til arbeidsgruppen fra opposisjonen foreslås Ronny Borge (H). 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer avgitt for 

V’s forslag. 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om løype til kjøring med snøscooter på 

vinterføre for Turistløypa fra Daja til riksgrensen i Sverige og Tilførselsløypa fra Daja 

til Kjellvasskrysset/Skihytta. 

 

Fauske kommune vedtar følgende i forslag til forskrift om løyper til kjøring med 

snøscooter på vinterføre i Fauske kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lova av 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a andre ledd og forskrift 15. 

mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å 

regulere og legge til rette for scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. 

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i 

Fauske kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering 

og rasting. 

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

- Turistløypa – løypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige og 

Tilførselsløypa – løypa fra Daja til Kjellvasskrysset/Skihytta åpnes tidligst 

2. januar (under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april. 

- Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media 

og i lokal avis. 



- Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 22:00 og 07:00 i 

både Turistløypa og Tilførselsløypa. 

- Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning dersom det 

oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

- Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom 

reinbeitedistriktene eller samebyer med beiterett ber om det av hensyn til 

reindrifta. 

- Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fom. 26. april tom. 1. 

januar. 

- Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å 

ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som 

motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 

andre setning. 

 

§ 4 Bruk av løypene 

 Hastigheter: 

- Maksimal hastighet for Turistløypa er max 60 km/t. Fra startpunkt på 

løypa og forbi skytebanen i Daja er hastigheten max 20 km/t. 

- Tilførselsløypa – Skihytta/Kjellvasskrysset – Daja er hastigheten max 20 

km/t. 

- Parkering av scooterhengere for de som skal benytte seg av Turistløypa 

og Tilførselsløypa skal parkeres på scooterparkeringen i Daja. 

- Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer. 

- Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen 

ferdsel. 

- Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag 

har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

- All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade 

og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

 

§ 5 Skilting og merking 

- Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for 

fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking 

skal fjernes ved stenging av løyper. 

 

§ 6 Drift og tilsyn 

- Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan 

sette dette ut på anbud til andre næringsaktører eller 

interesseorganisasjoner, for eksempel scooterklubber, etter regler for 

offentlig innkjøp. 

- Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og 

opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer 

regnes ikke som terrenginngrep. 

 

§ 7 Løypebredde 

- Kjøring vil bare kunne skje langs den max 10 meter brede traseen som 

Turistløypa og max 4 meter brede traseen som Tilførselsløypa utgjør. 

 

§ 8 Parkering og rasting 



- Det er tillatt å raste og parkere inntil 30 meter ut fra senter av Turistløypa 

på begge sider. Dette gjelder tidsrommet fom. 1. mars tom. 25. april. 

- I Tilførselsløypa er rasting og parkering ikke tillatt. 

- Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. 

Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

- Hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er max 20 

km/t. 

- Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for 

all annen ferdsel. 

 

§ 9 Kjøretillatelse og gebyr 

- Fauske kommune betaler en årlig arealleie til grunneier for løypetraseene. 

- Kommunen kan kreve at det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i 

Turistløypa og Tilførselsløypa eller hver for seg. 

- Prisen for evt. kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

- Eventuelle utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som 

åpning av løypene. 

 

§ 10 Straffeansvar 

- Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse. 

 

§ 11 Ikrafttreden 

- Forskriften trer i kraft straks. 

 

2) PLUT nedsetter en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine Moan 

Larsen), 1 fra opposisjon (Ronny Borge), 1 fra adm. (rådmannen) som får i oppgave å 

utrede muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og 

næringsutvikling i Sulitjelma. Arbeidsgruppen ledes av representant fra posisjonen. 

Sak fremmes for PLUT innen utgangen av august 2016. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Ronny Borge Kirkevn. 43B 8207 FAUSKE 

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

Kathrine Moan Larsen Charlotta 59A 8230 SULITJELMA 

Rådmannen    

 

 

 


