
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 23.03.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orientering om ny festival v/enhetsleder kultur 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2017 
Sak nr. Sakstittel  
012/17 Godkjenning av møtebok  
013/17 Referatsaker i perioden  
014/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 

Fauske kommune 
 

015/17 Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF  
016/17 SFO satser i Fauske kommune  
017/17 Vennskapsbauta Fauske - Melenci  
018/17 Endring av regler for sosial dumping - sak: 067/15  
019/17 Oppgradering av kantina  
020/17 Interpellasjon til kommunestyremøtet 23. mars 2017 - 

Angående flyttingen av busstoppen i sentrum fra gamle 
rutebilstasjonen til Sjøgata 

 

 
 
 
Fauske, 16.03.17 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
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Sak nr.   Dato 
012/17 Kommunestyre 23.03.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
09.02.2017 Protokoll - Kommunestyre - 09.02.2017 1339324 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 09.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 1/2017 Til kl. 13:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Gry Janne Rugås FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Liv-Marit Tverå FRP 
Kristin Setså H 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 
Per Støre FRP 
Tor-Harry Bjørnstad FRP 
Ketil Skår H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Lars Erik Sand 
Mathias Braute 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
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Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet. 

26 av 27 representanter tilstede. 

Orientering angående Arctivity ved Jonny Jakobsen, Valnesfjord helsesportssenter. 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

Merknader til dagsorden: 

· Hilde Dybwad (AP): Ber om orientering angående ny festival i neste møte. 
· Siv Anita Johnsen Brekke (AP): Ber om underveisrapport prosjekt heltidsstillinger 

 
Dagsorden ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad: 
Ordfører svarte. Skal prøve å få en orientering til neste møte. 
Siv Anita Johnsen Brekke: 
Personalsjef svarte. Har laget prosessplan med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak. Det er 
avsatt 1 million kr. I løpet av 4 år skal vi ha bare 80 % stillinger i pleie og omsorg. Vi starter med 
pleie og omsorg. Saken vil bli tatt opp som tema i kommunestyret. 

Ottar Skjellhaug (AP) innvilget permisjon fra og med sak 4/17. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.03.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/17 Godkjenning av møtebok  
002/17 Referatsaker i perioden  
003/17 Rådmannens evaluering av Fauske Eiendom KF  
004/17 Nytt skytterhus ved Fauske Idrettshall  
005/17 Forslag til detaljregulering for del av Fauske 

stasjonsområde 
 

006/17 Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling 
for 2017 

 

007/17 Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler  
008/17 «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter  
009/17 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  
011/17 Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS -  Valg av 

representantskapsmedlemmer til Iris Salten IKS 
 

010/17 Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til 
representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
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001/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 12/2016 og 13/2016 godkjennes. 

 
 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 001/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 12/2016 og 13/2016 godkjennes. 

 
 
 
002/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 002/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
003/17: Rådmannens evaluering av Fauske Eiendom KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  
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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Det kommunale eiendomsforetaket videreføres som i dag, og det foretas en ny evaluering av 
selskapet om 2-3 år. 

Jens Kyed (KRF) og Ronny Borge (H) foreslo: 
Fauske Eiendom KF gis lenger tid til å vise hvordan selskapet fungerer og slik at erfaringer og 
resultater blir tydligere av det arbeidet selskapet gjør. Det er uheldig med en omorganisering i 
øyeblikket grunnet stor aktivitet. 
Organiseringen av foretaket beholdes derfor som i dag i 2 - 3 år for deretter å kunne ta en ny 
vurdering. 

H/KRF's forslag ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 5 mot 3 stemmer. 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

 
FOR- 017/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 
Det kommunale eiendomsforetaket videreføres som i dag, og det foretas en ny evaluering av 
selskapet om 2-3 år. 

Kristin Setså (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og KRF: 
Fauske Eiendom KF gis lenger tid til å vise hvordan selskapet fungerer og slik at erfaringer og 
resultater blir tydligere av det arbeidet selskapet gjør. Det er uheldig med en omorganisering i 
øyeblikket grunnet stor aktivitet. 
Organiseringen av foretaket beholdes derfor som i dag i 2 - 3 år for deretter å kunne ta en ny 
vurdering. 

AP's forslag ble forkastet med 21 mot 5 stemmer. 
H/KRF's forslag ble forkastet med 19 mot 7 stemmer. 
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Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer. 

 

 
KOM- 003/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Eiendomsforetaket tilbakeføres som etatsmodell under rådmannen fra 01.06.2017. 
2. Eiendomsforvaltningen organiseres som en egen selvstendig enhet hos rådmannen.  
3. Den nye Eiendomsenheten bygger på de forutsetninger presentert i saksutredningen 
4. Rådmannen etablerer en prosess som skal sikre overgangen på en smidig og god 

måte. Rådmannen rapporterer jevnlig om status i arbeidet til formannskapet.  

 
 
 
004/17: Nytt skytterhus ved Fauske Idrettshall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 

 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 
 

 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
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Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 
 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 004/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen gis i oppdrag å starte utredning av det foreslåtte alternativet med 
samlokalisering med Idrettshallen. 
 
Etter utredning og kostnadsberegning vil saken komme tilbake til kommunestyret for 
endelig behandling. 

 
 
 
005/17: Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte 
forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og 
bestemmelser. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 17.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte 
forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og 
bestemmelser. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte 
forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og 
bestemmelser. 
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Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 005/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det framlagte 
forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert plankart og 
bestemmelser. 

 
 
 
006/17: Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den Norske 
Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den Norske 
Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 
 

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 004/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den Norske 
Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 
 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 006/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånmidler fra den Norske 
Stats Husbank til videreformidling for år 2017 på kroner 15 000 000. 

 
 
 
007/17: Parkeringsavgift vedrørende elektrisk biler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 



Side 9 
 

offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 31.01.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 
offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 011/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 
offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 007/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Nullutslippskjøretøy (elektriske biler) skal fortsatt være fritatt for parkeringsavgift på 
offentlige parkeringsplasser  i Fauske kommune. 

 
 
 
008/17: «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune ønsker som vertskommune å signalisere en tydelig positiv holdning til 
aktivitetscampen «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter. 
 
Fauske kommune vil søke å finne konstruktive samarbeidsflater og mulige områder hvor 
kommunen kan bidra for at aktiviteten kan sikres en langsiktighet i sitt arbeid.  
 
Fauske kommune ber om at Valnesfjord Helsessportssenter retter en formell henvendelse 
før budsjettprosessen 2018, om evt. finansiell bistand til prosjektet.  
 

 
 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Hilde Dybwad (AP) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Fauske kommune bevilger for 2017 kr. 50.000,- til prosjekt "Arctivity". 

Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig oversendt til formannskapet til behandling. 
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KOM- 008/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune ønsker som vertskommune å signalisere en tydelig positiv holdning til 
aktivitetscampen «Arctivity» i regi av Valnesfjord Helsesportssenter. 
 
Fauske kommune vil søke å finne konstruktive samarbeidsflater og mulige områder hvor 
kommunen kan bidra for at aktiviteten kan sikres en langsiktighet i sitt arbeid.  
 
Fauske kommune ber om at Valnesfjord Helsessportssenter retter en formell henvendelse 
før budsjettprosessen 2018, om evt. finansiell bistand til prosjektet.  

 
 
 
009/17: Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Selskapsavtale for Salten Brann IKS § 5,  § 8, § 12 og § 17 endres til følgende ordlyd: 

 

§ 5.           Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen 
disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til 
rådighet for selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og 
fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av 
budsjett og økonomiplaner. 
 

§ 8.           Representantskapet 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må 
velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges 
til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av 
kommunen.    
Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 12.           Innkalling til møte i representantskapet  
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde 
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles 
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tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 
av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 
Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med 
IKS-loven § 8. 
 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett 
til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.  
 

§ 17.           Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen. 
 
 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS 

for perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS for perioden fram til 2019 
velges følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ………………………. 

 
 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 013/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Kristin Setså (H) foreslo på vegne av H, FRP, V og KRF: 
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Vi foreslår Ronny Borge som representant til representantskapet i: 

- Salten Brann IKS 
- Helse- og miljøtilsyn Salten 
- IRIS Salten 

Som 2. vara forslår vi Liv-Marit Tverå. 

Nils-Christian Steinbakk foreslo: 
Representant: Jørn Stene 
Vara:  
1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo 1. vara: 
- Siv Anita Johnsen Brekke 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 009/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Selskapsavtale for Salten Brann IKS § 5,  § 8, § 12 og § 17 endres til følgende ordlyd: 

§ 5.           Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen 
disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til 
rådighet for selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og 
fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av 
budsjett og økonomiplaner. 
 

§ 8.           Representantskapet 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må 
velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges 
til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt.    
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    
Ordfører eller den den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av 
kommunen.    
Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 
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§ 12.           Innkalling til møte i representantskapet  
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde 
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles 
tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 
av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 
Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med 
IKS-loven § 8. 
 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett 
til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.  
 

§ 17.           Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen. 
 
 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS 

for perioden fram til 2019 følgende: 
1.  Jørn Stene  
2.  Ronny Borge 

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Salten Brann IKS for perioden fram til 2019 
velges følgende: 
For medlem 1: 

1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

For medlem 2: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke 
2. Liv-Marit Tverå 

 
 
 
011/17: Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS -  Valg av representantskapsmedlemmer 
til Iris Salten IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Selskapsavtale for Iris Salten § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd: 

§ 5           Representanter i representantskapet.  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med 
tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til 
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representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 9          Innkalling til representantskapet.  
 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde 
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles 
tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 
av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 
Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med 
IKS-loven § 8. 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte 
i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og 
har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.    

 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for 

perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for perioden fram til 2019 
velges følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ………………………. 
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Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 015/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Kristin Setså (H) foreslo på vegne av H, FRP, V og KRF: 
Vi foreslår Ronny Borge som representant til representantskapet i: 

- Salten Brann IKS 
- Helse- og miljøtilsyn Salten 
- IRIS Salten 

Som 2. vara forslår vi Liv-Marit Tverå. 

Nils-Christian Steinbakk foreslo: 
Representant: Jørn Stene 
Vara:  
1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo 1. vara: 
- Siv Anita Johnsen Brekke 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 011/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Selskapsavtale for Iris Salten § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd: 

§ 5           Representanter i representantskapet.  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med 
tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til 
representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan 
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    
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Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 9          Innkalling til representantskapet.  
 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde 
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles 
tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 
av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 
Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen 
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med 
IKS-loven § 8. 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte 
i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig.   Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og 
har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.    

 
2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for 

perioden fram til 2019 følgende: 
1. Jørn Stene 
2. Ronny Borge 

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Iris Salten IKS for perioden fram til 2019 
velges følgende: 
For medlem 1: 

1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

For medlem 2: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke 
2. Liv-Marit Tverå 

 
 
 
010/17: Endring av selskapsavtalen og valg av representanter til representantskapet til 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn 
Salten IKS:  

 
Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift 
 
Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 
tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.     
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Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates 
ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og 
den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i 
valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og 
daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 
Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 
Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 
Røst: 1 Værøy: 1  

 
Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst 
 
Kap 3, § 6.4: 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest 
innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av 
oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett 
til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.    
 
Kap 3, § 6.5: 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar 
med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens 
stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar 
med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må 
godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 
 
Kap 3, § 6.6: 

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de 
øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig 
leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, 
men ikke stemmerett.  
 
Kap 3, § 7.1:           

Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og 
blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).  

 
 

2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS for perioden fram til 2019 følgende: 
3.  …………………………  
4.  …………………………  

 
Som varamedlemmer av representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for 
perioden fram til 2019 velges følgende: 
For medlem 1: 

1. …………………………. 



Side 18 
 

2. ………………………. 
3. ………………………. 

For medlem 2: 
1. ………………………….  
2. ………………………. 
3. ……………………… 

 
 

 
 
Formannskap 31.01.2017: 
 
Behandling: 
 

 
FOR- 014/17 Vedtak: 
Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
Kommunestyre 09.02.2017: 
 
Behandling: 
Kristin Setså (H) foreslo på vegne av H, FRP, V og KRF: 
Vi foreslår Ronny Borge som representant til representantskapet i: 

- Salten Brann IKS 
- Helse- og miljøtilsyn Salten 
- IRIS Salten 

Som 2. vara forslår vi Liv-Marit Tverå. 

Nils-Christian Steinbakk foreslo: 
Representant: Jørn Stene 
Vara:  
1. Linda W. Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo 1. vara: 
- Siv Anita Johnsen Brekke 

H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn 
Salten IKS:  
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Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift 
 
Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning 
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 
tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates 
ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og 
den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i 
valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og 
daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 

Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 
Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 
Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 
Røst: 1 Værøy: 1  

 
Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst 
 
Kap 3, § 6.4: 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest 
innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av 
oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  
 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i 
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som 
nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett 
til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.    
 
Kap 3, § 6.5: 
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar 
med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens 
stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar 
med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må 
godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 
 
Kap 3, § 6.6: 

Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de 
øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig 
leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, 
men ikke stemmerett.  
 
Kap 3, § 7.1:           

Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger 
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og 
varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og 
blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).  

 
 

2. Fauske kommune velger som medlemmer av representantskapet i Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS for perioden fram til 2019 følgende: 
1.  Jørn Stene 
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2.  Ronny Borge 

For medlem 1: 
1. Linda Salemonsen 
2. Nils-Christian Steinbakk 
3. Per-Gunnar Skotåm 

For medlem 2: 
1. Siv Anita Johnsen Brekke 
2. Liv-Marit Tverå 
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Kontrollrapport 2016 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Fauske kommune 

 

 

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014. 

 

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som 

vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. 

Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for 

skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er 

"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.  

 

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 

kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.  

 

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 

henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: 

 Intern kontroll 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

 Arbeidsgiverkontroll 

 

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene 

med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.  

 

 

2.  Om skatteoppkreverkontoret  
 

2.1     Bemanning 
 

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter: 
Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014 

3,0 3,0 3,0 
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3.  Måloppnåelse 
 

3.1 Skatte- og avgiftsinngang 
 

Skatteregnskapet for Fauske kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang
1
 til 

fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 893 290 881 og 

utestående restanser
2
 på kr 15 438 967, herav berostilte krav på kr 57 963. Skatteregnskapet er avlagt 

av kommunens skatteoppkrever 20. januar 2017.  

 

 

3.2 Innkrevingsresultater 
 

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Fauske kommune. 

 

Resultatene viser følgende: 
 Totalt  

innbetalt 

i MNOK 

Innbetalt 

av  

sum krav  

(i %) 

Resultat- 

krav  

(i %) 

Innbetalt av  

sum krav (i %)  

forrige år 

Innbetalt av  

sum krav (i %)  

regionen 

Restskatt personlige skattytere 2014 17,92 95,39 96,60 86,05 96,07 

Arbeidsgiveravgift 2015 71,44 99,92 99,90 99,86 99,88 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2015 21,87 99,55 99,00 99,36 99,27 

Forskuddstrekk 2015 309,79 99,99 100,00 99,94 99,94 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015 93,20 99,96 99,90 99,97 99,92 

Restskatt upersonlige skattytere 2014 67,55 99,93 99,00 99,74 99,22 

 

 

 

3.3 Arbeidsgiverkontroll 
 

Skatteoppkreveren for Fauske kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Salten 

interkommunale regnskapskontroll (SIRK) sammen med kommunene Gildeskål, Beiarn, Saltdal, 

Sørfold og Røst. SIRK er administrativt tilknyttet Fauske.  

 

Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2016 viser følgende iht. 

skatteoppkreverens resultatrapportering: 
Antall 

arbeidsgivere 

Minstekrav 

antall kontroller 

(5 %) 

Antall utførte 

kontroller i 

2016 

Utført 

kontroll 

2016 (i %) 

Utført 

kontroll  

2015 (i %) 

 Utført 

kontroll 

2014 (i %) 

Utført kontroll 

2016 region (i %) 

848 42 34 4,0 4,7 5,2 3,2 

 

Særskilte merknader til arbeidsgiverkontrollen: Skatteoppkreveren for Fauske har begrunnet litt lav 

måloppnåelse i årsrapporten for 2016. Det ble ansatt ny kontrollør i januar, og det har gått med tid og 

ressurser til opplæring.  

 

I forbindelse med satsingen for å redusere arbeidsmarkedskriminalitet, er det gjennomført 

tverretatlige
3
 kontrollaksjoner i region nord i 2016. SIRK har deltatt i en av aksjonene med tilsammen 

15 dagsverk. Foruten antall kontroller nevnt over, har SIRK gjennomført 12 personallistekontroller.     

 

 

 

 

                                                           
1
 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 

2
 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 

3 Skatt nord, kemneren, NAV, Arbeidstilsynet og politiet inkl. utlendingsenheten 
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4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

 

Skattekontoret har i 2016 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret.  Siste stedlige 

kontroll ble avholdt 20. november 2014. 

 

Skattekontoret har i 2016 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern 

kontroll, skatteregnskap og innkreving.   

 

 

5. Resultat av utført kontroll 
 

 Intern kontroll 
 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens 

overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

 

 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap 

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, 

rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 

regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

 

 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 

innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 

regelverk. 

 

 

 Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 

arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

Arbeidsgiverkontrollen utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 4,0 % 

kontroller mot et krav på 5 %. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Gøril Heitmann        

Avdelingsdirektør Innkreving                                                              Marita Ryeng 

Skatt nord     

 

 

Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Fauske kommune 

 Skatteoppkreveren for Fauske kommune 

 Riksrevisjonen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 



Fra: Larsen, Rita <rita.larsen@skatteetaten.no> 
Sendt: torsdag 16. februar 2017 14.15 
Til: Postmottak 
Emne: Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fauske 

kommune 
Vedlegg: 1841 Fauske Kontrollrapport 2016.pdf 
 
 
Hei! 
 
Vedlagt følger kontrollrapport 2016 for skatteoppkreverfunksjonen i Fauske kommune.   
 
Vi ber om at kontrollrapporten blir distribuert til kommunestyret, kontrollutvalget og skatteoppkreveren. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Rita Larsen 

spesialrevisor 

Skatteetaten – Skatt nord 

Avdeling innkreving, SKO-gruppa 

 

Mobil: +47 480 18 044 

rita.larsen@skatteetaten.no 

www.skatteetaten.no 

 

facebook.com/skattenmin 

twitter.com/skattenmin 

linkedin.com/company/skatteetaten 

 

 

 
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være 
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten.  
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential 
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please 
immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration.  
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HLF Nordland                Hørselshemmedes Landsforbund 

  
 

 
 

HLF Nordland 
Org.nr.: 971 533 692 

 

Til:  

Nordland fylkeskommune  

Alle kommuner i Nordland 

 

Følgende resolusjon fra HLF Nordland ble vedtatt på vårt årsmøte den 4. mars 2017 

Gjør valgkampen tilgjengelig  

HLF Nordland er et av 19 fylkeslag i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er Norges største 

organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 62 500 medlemmer. 14,5 % av 

Norges befolkning over 20 år
1
 har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon 

og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, mens 

andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag. Gruppen 

hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Anslag viser at det i 

2020 vil være om lag en million av Norges befolkning som vil ha en hørselsutfordring.
2 

 
I 2017 er det stortingsvalg. For hørselshemmede kan det være vanskelig å følge med i 

valgkampen og ta et informert valg i stemmelokalet. Debatter og lokale arrangementer som 

ikke blir skrivetolket og mangler teleslynge, samt debatter som sendes på lokal-TV uten 

tekst, bidrar til å utestenge hørselshemmede. Det er et demokratisk problem når en så stor 

andel av befolkningen holdes delvis utenfor det politiske livet på grunn av sin 

funksjonshemming.  

HLF ønsker et samfunn der alle kan delta. Norge har ratifisert FN-konvensjonen om 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), der artikkel 29 understreker 

hørselshemmedes rett til å delta i politisk liv. I tillegg er kommunene forpliktet til å inkludere 

hørselshemmede gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

HLF krever at kommunene tar på alvor hørselshemmedes likeverdige rett til deltakelse 

i politisk liv og tilbyr teleslynge på alle valgkamparrangement der det brukes mikrofon 

og høyttalere. I tillegg forventer HLF at alle lokale debatter skrivetolkes.  

 

Hennes, 7. mars 2017 

         

        Harry Lind 

Leder HLF Nordland 

                                                           
1 Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results 

from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005; 44:213-30. 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Co

ntent_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0 

2 Hearing impairment among adults  (HIA). Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef – a report of a joint project, 2001 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0


Fra: Tove Mette Olavsen <tove.mette@hotmail.com> 
Sendt: 8. mars 2017 19:24 
Til: post@nfk.no; postmottak@bo.kommune.no; 

postmottak@andoy.kommune.no ;  postmottak@ hadsel.kommune.no ; 
postmottak@sortland.kommune.no; post@oksnes.kommune.no; 
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; 
postkasse@rost.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; 
postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; 
post@ballangen.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; 
postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; 
post@tjeldsund.kommune.no ; postmottak@tysfjord.kommune.no; 
post@beiarn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; Postmottak; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; 
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; 
postmottak@steigen.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; 
post@alstahaug.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no ; 
postmottak@bronnoy.kommune.no; Post@donna.kommune.no; 
post@grane.kommune.no; post@ hattfjelldal.kommune.no ; 
postmottak@hemnes.kommune.no;  post@heroy-no.kommune.no; 
postmottak@leirfjord.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no ; 
postmottak@nesna.kommune.no ; postmottak@rana.kommune.no; 
postmottak@rodoy.kommune.no ; post@somna.kommune.no; 
post@trana.kommune.no; post@vefsn.kommune.no ; 
postkasse@vega.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no 

Emne: HLF Nordland - resolusjon Gjør valgkampen tilgjengelig 
Vedlegg: Årsmøteresolusjon Tilgjengelig valgkamp.pdf 
 
 
 
Hei, 
 
Vedlagt følger resolusjonen Gjør valgkampen tilgjengelig som ble vedtatt på HLF Nordland sitt årsmøte 
4.mars 2017. 
 
HLF Nordland oversender resolusjonen for behandling hos Nordland fylkeskommune og alle kommuner i 
Nordland. 
 
Med vennlig hilsen 
HLF Nordland 
Tove Mette Olavsen 
sekretær 
 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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Sømna kommune 

Ordfører 

 

 
 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  75015000 Bankkto.: 4536 05 00601  

Kystveien 84 A Kommunehuset  Org.nr.: 944810277 
8920 Sømna    

E-post: 

postmottak@somna.kommune.no 
 

 

Internett:  

www.somna.kommune.no 

  

 

Politidirektoratet 

Postboks 8051 Deo 

0031  OSLO 

 

 

 

 

 

 
Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2016/60-4 X30 Andrine Solli Oppegaard, direkte tlf: 75015011 06.03.2017 

 

Klage på endring av politidistriktenes lokale struktur 

 

Vi viser til brev fra Politidirektoratet av 13.01.2017. 

 

Sømna kommune ønsker med dette å påklage avgjørelsen om å flytte tjenestested Sømna 

lensmannskontor til tjenestested Brønnøysund i nye Sør-Helgeland politidistrikt. Kommunen 

ønsker at dagens lensmannskontor opprettholdes. 

 

Etter vår vurdering vil flyttingen av lensmannskontoret fra Sømna til Brønnøysund ikke gi den 

forventede effekt som direktoratet synes å legge til grunn for sin avgjørelse, og Sømna kommune 

mener at det er flere avgjørende hensyn som taler for å opprettholde Sømna lensmannskontor. 

 

Flyttingen av to tjenestemenn fra Sømna til Brønnøysund vil etter vår vurdering ikke gi økt 

politikraft og en bedring av vakt- og beredskapsordning. Vakt- og beredskapsordningen vil forbli 

uendret, samtidig som reiseavstanden for Sømnas og deler av Brønnøys egen befolkning vil øke.  

 

God lokalkunnskap er ikke noe man vinner på distanse. Den må bygges opp gjennom nærvær og 

daglig virke i lokalsamfunnet. Dagens polititjenestemenn vil med den foreslåtte organisering 

trolig bli de siste tjenestemenn som er bosatt på Sømna. Det er et tap for et aktivt lokalsamfunn.  

Vi legger stor vekt på at politiets (lensmannens) oppgave og ansvar innenfor kommunal 

kriseledelse må ivaretas gjennom tilstedeværelse, utrykningstid og kunnskap om risiko og 

sårbarhet innenfor lokalsamfunnets rammer. I en krisesituasjon der f eks kommunikasjons- og 

IKT-løsninger er slått ut vil lokalkunnskap være helt avgjørende der tiden ikke er tilstede for å 

«gjøre seg kjent» i en slik situasjon.  

 

Lokalt bosatte polititjenestemenn vil, selv om de ikke er på vakt oppfattes som «politi» døgnet 

rundt. For en liten kommune som vår vil det være stor verdi i at ansatte i politiet er bosatt i 

lokalmiljøet 
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Søndre Helgeland har fungert som en tjenesteenhet i over 20 år, det er ingen ekstra gevinst 

personellmessig å se i høringsdokumentet.  

Nåværende lokaler for Brønnøy og Vevelstads lensmannskontor er uegnet og en ny organisering 

vil ikke gi økonomisk gevinst hverken på kort eller lang sikt.  

 

Polititjenestemenn som er bosatt i lokalt, er engasjert i lokalmiljøet og er kjent med stedets 

befolkning har en klar forebyggende effekt. Sømna kommune mener at gjennomføring av 

foreslåtte organisatoriske løsning på sikt vil medføre at dagens ansvarsområder, som er tillagt 

politiet mht til det forebyggende arbeid, i større grad overføres til kommunene uten noen form 

for kompensasjon. 

 

Vi savner at politikontaktens kontortid, lokasjon og når ordningen skal iverksettes er nærmere 

beskrevet. Videre hadde vi ønsket at andre områder som Sømna lensmannskontor i dag ivaretar 

ikke er nærmere beskrevet, men skjøvet ut i tid til etter utløpet av klagefristen. Det er ikke god 

saksbehandling etter vår vurdering. 

 

Mvh 

 

Andrine S Oppegaard       Øystein Johannessen 

Ordfører        Rådmann 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Frank Sandsund <frank.sandsund@politiet.no> 
Sendt: 7. mars 2017 08:56 
Til: 'Bodø kommune:'; 'Narvik kommune:'; 'Brønnøy kommune:'; 'Vega 

kommune:'; 'Vevelstad kommune:'; 'Herøy kommune:'; 'Alstahaug 
kommune:'; 'Leirfjord kommune:'; 'Vefsn kommune:'; 'Grane kommune:'; 
'Hattfjelldal kommune:'; 'Dønna kommune:'; 'Nesna kommune:'; 'Hemnes
 kommune:'; 'Rana kommune:'; 'Lurøy kommune:'; 'Træna kommune:'; 
'Rødøy kommune:'; 'Meløy kommune:'; 'Gildeskål kommune:'; 'Beiarn 
kommune:'; 'Saltdal kommune:'; Postmottak; 'Sørfold kommune:'; 'Steigen 
kommune:'; 'Hamarøy kommune:'; 'Tysfjord kommune:'; 'Lødingen 
kommune:'; 'Tjeldsund kommune:'; 'Evenes kommune:'; 'Ballangen 
kommune:'; 'Røst kommune:'; 'Værøy kommune:'; 'Flakstad kommune:'; 
'Vestvågøy kommune:'; 'Vågan kommune:'; 'Hadsel kommune:'; 'Bø 
kommune:'; 'Øksnes kommune:'; 'Sortland kommune:'; 'Andøy kommune:'; 
'Moskenes kommune:' 

Kopi: 'Sømna kommune:' 
Emne: Synspunkter fra kommuner i Nordland vedr. klage fra Sømna 
Vedlegg: Klage fra Sømna av 6.3.2017.docx; Brev til berørte kommuner vedr. klage fra 

Sømna.pdf 
 
Til kommunene i Nordland politidistrikt 

                                          

Vedlagt følger brev fra Politidirektoratet angående klage fra Sømna kommune på 

Politidirektoratets beslutning av 13.1.2017. Klagen sendes til berørte kommuner i Nordland 

politidistrikt for uttalelse, i tråd med forskrift om klageordning for berørte kommuner som 

berøres av ny tjenestestedsstruktur § 5. 

 

Kopi: Sømna kommune. 

 

 

Med hilsen 

                                       

 

Frank A. Sandsund 
politiinspektør 
 
Politidirektoratet 
Seksjon for plan og utvikling 
 
Telefon: 23 36 46 26/ 48 88 78 95 
E-post: frank.sandsund@politiet.no 
www.politiet.no 
 

mailto:frank.sandsund@politiet.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1cl9zO-0007f0-6J&i=57e1b682&c=Swc1xYErgJ1g3MBk5d4h2nEEpRdlDle9VZw8dOtoNMvJ96INYLQeUDzGSFcpaOKFKjfjO1U3b3Q9faBYMkJeivd7IxskEo2qoaZYJ5dfoQoibMJI-_Z79DOFaoqekSjcISOl4Oj1_kGvzPuANhDFvDILvLP436-c8qRKD6eY5A1auF_Ty2SR3q9XbjIjWncvz34913iGBUzdPnJIyCgxbT7DbbUtH8xFleIATHRwXHM












Fra: Frank Sandsund <frank.sandsund@politiet.no> 
Sendt: 9. mars 2017 17:29 
Til: 'Bodø kommune:'; 'Narvik kommune:'; 'Sømna kommune:'; 'Brønnøy 

kommune:'; 'Vega kommune:'; 'Vevelstad kommune:'; 'Herøy kommune:'; 
'Alstahaug kommune:'; 'Leirfjord kommune:'; 'Vefsn kommune:'; 'Grane 
kommune:'; 'Hattfjelldal kommune:'; 'Dønna kommune:'; 'Nesna kommune:'; 
'Hemnes kommune:'; 'Rana kommune:'; 'Lurøy kommune:'; 'Træna 
kommune:'; 'Rødøy kommune:'; 'Meløy kommune:'; 'Gildeskål kommune:'; 
'Beiarn kommune:'; 'Saltdal kommune:'; Postmottak; 'Sørfold kommune:'; 
'Steigen kommune:'; 'Hamarøy kommune:'; 'Tysfjord kommune:'; 'Tjeldsund 
kommune:'; 'Evenes kommune:'; 'Ballangen kommune:'; 'Røst kommune:'; 
'Værøy kommune:'; 'Flakstad kommune:'; 'Vestvågøy kommune:'; 'Vågan 
kommune:'; 'Hadsel kommune:'; 'Bø kommune:'; 'Øksnes kommune:'; 
'Sortland kommune:'; 'Andøy kommune:'; 'Moskenes kommune:' 

Kopi: 'Lødingen kommune:'; Postmottak Nordland politidistrikt 
Emne: Synspunkter på klage fra Lødningen kommune av 9.3.2017 
Vedlegg: Brev til kommuner i Nordland vedr. klage fra Lødingen.pdf; Klage fra Lødingen 

9.3.2017.pdf 
 
Til kommunene i Nordland politidistrikt 

                                          

Vedlagt følger brev fra Politidirektoratet angående klage fra Lødingen kommune på 

Politidirektoratets beslutning av 13.1.2017. Klagen sendes til berørte kommuner i Nordland 

politidistrikt for uttalelse, i tråd med forskrift om klageordning for berørte kommuner som 

berøres av ny tjenestestedsstruktur § 5. 

 

Kopi: Lødingen kommune. 

 

 

Med hilsen 

                                       

 

Frank A. Sandsund 
politiinspektør 
 
Politidirektoratet 
Seksjon for plan og utvikling 
 
Telefon: 23 36 46 26/ 48 88 78 95 
E-post: frank.sandsund@politiet.no 
www.politiet.no 
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Lødingen kommune Vår ref. 11/770-18 

Deres ref. 2016/04895 

Saksbehandler Atle Andersen 

Arkivkode FA - X31 

Dato 09.03.2017 
 

Ordfører  

Ordfører 

 

Postadr.: Telefon: 76 98 66 00 www.lodingen.kommune.no  E post: 
Postboks 83 Telefaks:76 98 66 40 Org.nr:     945 468 661  postmottak@lodingen.kommune.no 
8411  Lødingen      
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Politidirektoratet 
Postboks 8051  Dep 
0031 OSLO  
 
 
 

Klage på beslutning om endringer i lokal struktur - Nordland 
politidistrikt 
 
Lødingen kommune har mottatt politidirektørens vedtak om nedlegging av lensmannskontoret 

i Lødingen. 

 

Lødingen har meget lange tradisjoner med å ha egen lensmann/eget lensmannskontor. Et 

synlig politi, som både har vært lett tilgjengelig for publikum, og som kunne ha aksjonert ved 

hendelser. Men som kjent har tilstedeværelsen og kontorets åpningstid blitt redusert gjennom 

de senere år.  

 

Som vi har påpekt i vår tidligere høringsuttalelse vil Lødingen falle utenfor de oppsatte 

kravene for tilgjengelighet og responstid, noe som gjør at vi er bekymret for den tryggheten 

og nærheten som politiet heretter kan tilby til vår kommune. 

 

I den senere tiden har det vært noen hendelser som gir grunn til forsterket bekymring: 

 

For ca. to uker siden hadde vi et par episoder med trusler og truende hendelser i Lødingen. 

Politiet ble forsøkt tilkalt ved to av episodene, men kom ikke. Først på dag nr. 3, som er/var 

den ordinære kontordagen, ble det respondert. 

 

For ca en måned siden var det en episode med blind vold utenfor ett av utestedene i Lødingen, 

hvor en person ble slått ned og skadet rundt stengetid. To ganger ble det ringt til politiet, uten 

respons. Etter episoden satte gjerningspersonen seg i bilen og kjørte fra stedet. Det ble da på 

nytt ringt politiet og meldt fra om promillekjøring, men heller ikke nå ville politiet rykke ut til 

Lødingen. Personen som ble utsatt for voldsepisoden måtte kjøres til legevakt i Harstad (i 

taxi). Og vedkommende måtte i etterkant reise inn til politistasjonen på Sortland for å få 

anmeldt forholdet og avgitt forklaring, da det ikke var mulig å få gjort dette i Lødingen, heller 

ikke for vitnene å avgi vitneforklaring. (Dersom vi for ettertiden skal være nødt til å reise inn 

til Sortland for å levere anmeldelse eller avgi forklaring, så vil mange, spesielt eldre og de 

som er uten førerkort, oppleve dette som tungvint). 

 

Tidligere har vi også redegjort for trafikkulykker, hvor vårt lokale brannvesen må ta 

skadestedsledelse og trafikkdirigering, og hvor terskelen for at politiet skal rykke ut synes 

ganske høy. 

 

Så er vi også kjent med at det har vært hendelser (alvorlige og mindre alvorlige), hvor politiet 

har kommet til Lødingen, og gjort den jobben som kreves. 
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Det som imidlertid synes å være en gjenganger, både for hendelser hvor politiet har vært 

tilstede, og hendelser hvor politiet ikke har rykket ut, er at disse ikke er blitt loggført, og/eller 

lagt ut på twitter. Eksempelvis ved innbrudd i marina/båtforretning Lødingen 28. februar, 

samtidig som det ble stjålet båtmotorer fra en forretning i Bø i Vesterålen, og felger med dekk 

fra en privatbolig i Sortland. De to siste er lagt ut i politiloggen, hvor politiet også ber om tips 

fra publikum. Innbruddet i Lødingen er ikke omtalt i politiloggen, og heller ikke i media. 

 

Men folk i Lødingen blir kjent med hendelsene, man snakker om dem, man spør seg om 

hvorfor reagerer ikke politiet, hvorfor kommer det ingen informasjon om hva politiet foretar 

seg, osv. Dette bidrar til å skape usikkerhet og frustrasjon. Og man stiller spørsmålet: har vi 

gjennom nærpolitireformen fått vi et nærpoliti som er mere tilgjengelig, og som er mere 

synlig for folk i Lødingen, slik intensjonene var? - eller er det blitt motsatt? Og folk spør seg; 

er det ok at innbyggere i Lødingen blir slått ned, og at det foretas promillekjøring uten at 

politiet reagerer? (Hendelsene ikke loggført). Hvor går terskelen for at politiet skal reagere?  

 

Når vi titt og ofte gjennom media og politilogg kan lese om f.eks.; husbråk, bråk på utesteder, 

tyverier, promillekjøring, trusler, osv på andre steder i regionen, og hva politiet har foretatt 

seg, så er det noe som ikke harmonerer når tilsvarende (og alvorligere) hendelser i Lødingen 

ikke engang blir loggført/omtalt. 

 

Vi er redd for at Lødingen, basert på de hendelser som vi har referert til, blir en av de 

kommunene som faller utenfor kravet til responstid, og derved får en dårligere polititjeneste 

etter at kontoret i Lødingen er lagt ned.  

 

Dette kan vi ikke leve med i Lødingen! 

 

Vi ber derfor om at Politidirektøren iverksetter de tiltak som er nødvendig for at innbyggerne i 

Lødingen kommune skal få en like god tjeneste som resten av regionen, og at innbyggerne i 

Lødingen, gammel som ung, skal kunne oppleve god nok trygghet gjennom et synlig og 

tilstedeværende politi. 

 

Vi er klar over at et lokalt kontor med begrenset åpningstid, ikke kan dekke opp for alle typer 

hendelser. Men det vil likevel gi oss flere muligheter til å komme i dialog, og å få hjelp når 

det trenges.  

 

Med bakgrunn i det som er nevnt foran, og med visning til vår tidligere uttalelse, ber vi om at 

det på nytt vurderes å beholde et lensmannskontor i Lødingen. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Atle Andersen 
Ordfører  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Vedlagt følger brev fra Politidirektoratet angående klage fra Saltdal kommune på 

Politidirektoratets beslutning av 13.1.2017. Klagen sendes til berørte kommuner i Nordland 
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Klage vedr. endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og 

tjenestesteder i Nordland politidistrikt 

Det vises til brev fra Politidirektoratet dat. 13.01.17 samt klage fra Steigen kommune dat. 

20.02.17. 

 

Saltdal kommunestyret har i sak 124/16 i møte 23.11.16 avgitt følgende uttalelse til forslaget om 

inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter: 

 

Saltdal kommune tar rapporten vedr. forslag om endring av politiets lokale organisering i 

Nordland til etterretning med følgende kommentarer: 

- Saltdal kommune støtter forslaget i alt. 1 når det gjelder antall tjenesteenheter, 

inndelingen og lokalisering av tjenestested. 

- Saltdal kommune støtter forslaget i alt. 1 når det gjelder inndeling i geografiske 

driftsenheter til 3 enheter. 

- Kommunestyret ønsker fast politikontakt i Saltdal og forslag om aktiv politiråd støttes for 

å oppnå godt samarbeid mellom kommunen og politiet.   

- Hvis inndelingen i tjenestesteder fastsettes som foreslått i alt. 1 foreslås det opprettet et 

interkommunalt politiråd med Fauske, Sørfold, Beiarn og Saltdal som deltakerkommuner. 

- Saltdal kommune skal arbeide for å få lokalisert evt. uavhengige funksjonsenheter til 

Saltdal. 

 

Saltdal kommune mener at den beste løsning for alle parter er det som ble lagt fram som 

alternativ 1: 

Saltdal og Beiarn lensmannskontor slås sammen med Fauske og Sørfold 

lensmannskontor på Fauske. Lensmannskontorene i Hamarøy, Steigen og halve 

Tysfjord (Tysfjord vest med Drag og omegn) slås sammen til et felles kontor 

plassert på Innhavet i Hamarøy kommune. 

 

En registrerer at Tysfjord er tatt ut av dette alternativ og flyttet til Narvik politidistrikt. 

 

Den foreslåtte sammenslåing med Fauske, Saltdal og Beiarn, Sørfold, Steigen og Hamarøy vil 

være et for stort ansvarsområde uansett om det er lensmannskontor på Fauske og Innhavet. 
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Slik det er fastsatt nå, er det ett stort distrikt med to lensmannskontorer.  Det er også foreslått at 

administrasjonssted er på Fauske for dekning av politimessige og sivilrettslige gjøremål.  Saltdal 

mener at effektiviseringsgevinsten i denne modellen svekker servicetilbudet til befolkningen da 

det er lang avstand for innbyggere i Steigen/Hamarøy når de skal henvende seg til et adm.sted på 

Fauske.  Saltdal mener at det vil være et bedre tilbud med to tjenesteenheter/lensmannskontorer 

slik det var foreslått i alt. 1 i forslaget.   

 

Saltdal kommune vil også ta opp kommunestyrets målsetting om å få lokalisert evt. uavhengige 

funksjonsenheter til Saltdal.   De lokalene som var tidligere lensmannskontoret kan fortsatt 

benyttes, og eieren av bygget ser gjerne at lokalene tas i bruk til tjenester knyttet til politiet.  Vi 

ser det som en større mulighet å få dette til med en tjenesteenhet bestående av Saltdal og Beiarn, 

Fauske og Sørfold.   

 

Saltdal kommune mener at inndelingen av tjenesteenhet/lensmannskontor bør tas opp til 

revurdering om å ha en enhet for Indre Salten (Fauske, Sørfold og Saltdal og Beiarn) og en enhet 

for Steigen og Hamarøy.   

 

Saltdal kommune tar klagen til Steigen kommune og Sømna kommune til etterretning.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Rune Berg 

Ordfører  

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur       
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Sulitjelma gruver - t ilskudd fra statsbudsjettet 201 7 kapittel 1 429 post 72

Riksantikvaren viser til søknad datert 04.01.2017 om tilskudd til Sulitjelma gruver. Vi har
gjennomgått søknaden og finner at den oppfyller gjeldende vilkår.

Dere må lese all tekst i dette brevet og vedleggene. Dokumentene gir informasjon om frister
og vilkår for tilskuddet. Disse må overholdes for at tilskuddet kan utbetales.

VEDTAK

Riksantikvaren gir med dette et tilskudd til fra statsbudsjettet 2017 kapittel 1429 post 72
på inntil

kr 232 980, -

Tilskuddet skal dekke kostnader slik disse fremkommer av søknaden og vedlagte
tilskuddstabell.

Den vedlagte tilskuddstabellen viser hvilke tiltak det er gitt tilskudd til.

Begrunnelse for vedtak
Riksantikvaren har mottatt søknader på til sammen k r 143 064 479, - for 2017. Årets budsjett for
post 72 dekker kun omlag 40 % av den samlede søknadssummen. På bakgrunn av dette har
Riksantikvaren foretatt strenge prioriteringer. Se vedlegg Informasjon om tilskudd fra post 72 for
nærmere informasjon om dette.

Målgruppa for tilskudd fra post 72 er eiere og forvaltere av tekniske og industrielle anlegg.
På bakgrunn av årets ti ldelingskriterier i P rop . 1 S (2016 - 2017) vurderer Riksantikvaren at
kulturmiljøet Sulitjelma gruver faller inn under følgende kriterier:

Anlegget er representativt for norsk teknologisk og industriell historie.

Prosjektet har potensiale for lokalt engasjement gjennom samarbeid mellom Fauske
kommune og Nordland fylkeskommune.

Anlegget innehar store opplevelses - og formidlingsverdi er.



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 5193
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

2

Årets tilskudd gis til tilstandsvurdering og registering av utvalget objekter fra det tidligere
gruvesamfunnet i Sulitjelma. Anlegget er en representant for den industrielle fasen av
bergverksdriften i Norge, med vesentlig betydning for landets utvikl ing som industrinasjon.

Kulturmiljøet Sulitjelma gruver omfatter rester etter det tidligere gruvesamfunnet som var i
drift fra 1887 og frem til 1991. For å sikre en god prosess i den videre forvaltningen skal det i
2017 utarbeides en kulturminneplan for Sulitjelma. I planen skal det gjøres et utvalg av viktige
bygninger, objekter og anlegg som anbefales vernet. De utvalgte objektene skal
tilstandsvurderes og registreres i Askeladden. Arbeidet vil ha stor betydning for den videre
forvaltningen av kulturmin net.

Krav til gjennomføring av tiltak
Utover eventuelle vilkår fremsatt i dispensasjon eller uttalelse fra annen
kulturminnemyndighet, skal alle arbeider utføres i samsvar med anleggets historie.
Vedlikehold og istandsetting skal skje så skånsomt som mulig og etter antikvariske prinsipper:

Det skal brukes tradisjonelle materialer, utførelse og teknikker både ved reparasjon og
eventuell utskifting.

Det skal være minst mulig utskifting av originale elementer og materialer.

Det er bedre å reparere bygningsdeler fremfor å skifte dem ut.

Det er bedre å legge til et bygningselement eller materiale enn å fjerne et.

Det skal stilles krav til utførende håndverker/virksomhet sin antikvariske kompetanse,
samt teknisk og faglig kvalitet.

Alle endringer skal dokumenteres.

Dersom forutsetningen for prosjektet endrer seg skal Riksantikvaren kontaktes skriftlig, snarest.

Dette må dere gjøre for å få utbetalt tilskuddet
For å vise at dere forstår og har godtatt retningslinjene og vilkårene for tilskudd må vedlagte
skjema for Aksept av vilkår for tilskudd fylles ut, signeres og sendes tilbake til Riksantikvaren
innen 1.april 2017.

Riksantikvaren kan utbetale tilskudd til tiltak som er igangsatt. Dere må sende inn
dokumentasjon på at tiltaket er igangsatt. Denne merkes med «anmodning om utbetaling» og
skal inneholde:

- kopi av faktura
- kortfattet beskrivelse av tiltaket
- foto

Riksantikvaren kan holde tilbake deler eller hele t ilskuddsbeløpet til det er dokumentert at
tiltaket er gjennomført i henhold til vilkårene og føringene i dette tilskuddsbrevet med vedlegg.

Frist for å be om utbetaling av årets tilskudd er 25. november 2017.

Frist for søknad om overføring av tilskuddet til 2018 er 25. november 2017.
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Momskompensasjon
Dersom dere mottar momskompensasjon på tiltak som Riksantikvaren har gitt tilskudd til, skal
bruken av refunderte midler avtales med Riksantikvaren, skriftlig, på forhånd.

Krav til sluttrapportering
Ette r at tiltaket er gjennomført skal dere sende inn sluttrapport med regnskap.

Frist for sluttrapport er 20. januar 2018.

Sluttrapporten skal inneholde:
- beskrivelse av gjennomførte tiltak
- foto tatt før, under og etter de utførte tiltakene
- fakturaliste
- revisorattestert prosjektregnskap (særattestasjon på tildelte midler)

Riksantikvaren vil ikke behandle en ny søknad fra tilskuddsmottaker før vi har mottatt rapport
på årets tilskudd.

Retningslinjer og vilkår
Vedlagt følger Retningslinjer og vilkår for tilskudd fra statsbudsjettet . Dette gir mer utfyllende
informasjon om blant annet rapportering og revisorattestasjon. Dere må sette dere godt inn i
retningslinjene og vilkårene for tilskudd. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at
vilkårene i dette brevet og i vedlegget følges.

Dere kan klage på vedtaket
Vedtaket kan påklages til Klima - og miljødepartementet, jf. forvaltningsloven § 28. En eventuell
klage skal stiles til klageinstansen, men sendes til Riksantikvaren innen tre – 3 uker etter at dette
brevet er mottatt, jf. forvaltningslovens § 29.

Vi ønsker lykke til med prosjektet, og dere må selvsagt bare ta kontakt om det skulle være noe.

Frist for søknad om tilskudd i 2018 er 1.november 2017.
Se vedlagte årshjul for en samlet oversikt over øvrige frister.

Vennlig hilsen

Mari Søbstad Amundsen ( e.f.)
seksjonssjef

Maria Samudrika Lytomt
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent
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Vedlegg: 5

Kopi til: Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE/ Norsk Kulturminnefond,
Bergmannsgata 17 , 7374 RØROS

Kontering ved tilskudd og tilsagn (for intern bruk hos Riksantikvaren)

Konto:
8719

Koststed:
42

Innsatsnummer:
-

Tilskuddsnummer:
170599

Bankkontonr.:
4750. 40 . 13991

Beløp:
232 980 , -

Merknad:
Tilskudd til istandsetting utbetales etter anmodning.



Objekt Type tiltak Beskrivelse Søknadsår
 Søknads 

beløp 
 Tilskudd  Budsjettår Type tilskudd Kommentar

Sulitjelma gruver Istandsetting/prosjekt Nordland 

fylkeskommune(NFK)  - 

lønn - 37 dagsverk x 7,5 

x 500

2017 138 750       138 750      2017 Ordinært tilskudd

Sulitjelma gruver Istandsetting/prosjekt NFK - Overnatting - 4 

netter x 4 uker x 2 

personer x 1000

2017 32 000          32 000        2017 Ordinært tilskudd

Sulitjelma gruver Istandsetting/prosjekt NFK - Diett - 5 dager x 4 

uker x 2 personer x 587

2017 23 480          23 480        2017 Ordinært tilskudd

Sulitjelma gruver Istandsetting/prosjekt NFK - Leiebil -  4 uker x 

5000

2017 20 000          20 000        2017 Ordinært tilskudd

Sulitjelma gruver Istandsetting/prosjekt Fauske kommune - lønn - 

5 dager x 7,5 x 500

2017 18 750          18 750        2017 Ordinært tilskudd

Totalsum         232 980        232 980 

Sulitjelma gruver - Tilskuddstabell



 

Årshjul for 2017 

 

 

 
Ordforklaring  

 Tilskudd – midler gitt fra årets statsbudsjett (2017).  

 Tilsagn – løfte om tilskudd fra neste års statsbudsjett (2018). 

 Anmodning om utbetaling – skriftlig forespørsel om utbetaling av tilskudd. 

 Overføring av tilskudd – tilskudd er gyldig innværende kalenderår, men kan overføres til neste år. 

Dette må dere skriftlig søke Riksantikvaren om. Tilskudd som ikke anmodes utbetalt eller søkes 

overført vil falle bort ved utgangen av kalenderåret.  

 Omdisponering av tilskudd – tilskudd som flyttes fra ett tiltak til et annet. Dette må dere skriftlig 

søke Riksantikvaren om.  



 

 
INFORMASJON OM TILSKOT FRA   
STATSBUDSJETTET KAP 1429 POST 72 
I 2017 
I statsbudsjettet for 2017 er det på Riksantikvaren sitt budsjett kapittel 1429 post 72 Tekniske 
og industrielle kulturminne sett av kr 56 545 000,-.  

Tekniske og industrielle kulturminne  
Riksantikvaren definerer tekniske og industrielle kulturminne som følgjer: 
Tekniske og industrielle kulturminne er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, 
sosial, arkitektonisk eller vitskapleg verdi. Tekniske og industrielle kulturminne omfattar bygningar og 
produksjonsliner med maskineri, transport og anna infrastruktur, så vel som stader nytta til sosiale 
aktivitetar som bustader, religiøse byggverk, skular, rekreasjons- og grøntanlegg. 
Grunnlaget for utviklinga av Noreg som industrinasjon er dei naturressursane som finst i 
landet. Malm og mineralar, skog, fiskeri, kombinert med store vasskraftreservoar, 
topografiske tilhøve og landet si lange kystline har gjeve grunnlag for den industrielle 
utviklinga av Noreg. Strukturelle endringar i norsk næringsliv dei seinare tiåra medfører at 
det no hastar med å taka vare på kulturminne knytt til norsk teknikk- og industrihistorisk 
utvikling.  
 
Tekniske og industrielle kulturminne er komplekse anlegg som ofte legg band på store areal. 
Riksantikvaren gjev faglege og økonomiske bidrag til antikvarisk istandsetjing, vedlikehald 
og formidling av tekniske og industrielle kulturminne for å nå regjeringa sitt nasjonale mål. 
Riksantikvaren sitt bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner omfattar 15 
anlegg per januar 2017. For meir informasjon sjå Riksantikvaren si nettside: 
http://www.riksantikvaren.no/Tema/Tekniske-og-industrielle-kulturminner.  

Prop. 1S 2016-2017, post 72 tilskot til tekniske og industrielle 
kulturminne  
Mål 
Målet med bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminne er å setje i stand 
og halde ved like dei prioriterte tekniske og industrielle anlegga. Med dette er meint eit 
normalt vedlikehaldsnivå innanfor eit definert omfang. Dei ti opphavlege anlegga i 
bevaringsprogrammet skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan utgangen av 2015, medan 
dei fem anlegga som vart inkluderte i programmet i ettertid skal vere sette i stand i løpet av 
tre til fem år etter at dei kom med i programmet. Tilskotsordninga er relatert til nasjonalt 
mål: «Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020». 
 
  

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Tekniske-og-industrielle-kulturminner


 
 
 
Kriterium for måloppnåing 
Anlegget skal vere sett i stand og ha eit normalt vedlikehaldsnivå med minimum 
tilstandsgrad 2 i eksteriør. Interiør/maskinpark skal vere sett i stand og ha eit normalt 
vedlikehaldsnivå der dette er inkludert som ein del av anlegget sitt omfang. Dette må ikkje 
forvekslast med drift eller produksjon, men inngår som ein del av det rullerande 
vedlikehaldet av anlegga. 
 
Det skal liggje føre ein verksemdsplan med tilstandsvurdering og kostnadsberekning for det 
omfanget av anlegget som det er semje om. Planen skal ta for seg anlegga sine resterande 
behov for istandsetjing, og kostnadene ved ordinært vedlikehald. Planen skal liggje føre 
innan utgangen av 2017. Som ein del av planen, skal det òg liggje føre ein brannteknisk 
gjennomgang av anlegga i bevaringsprogramma. 
 
Tildelingskriterium 
Ved fordeling av tilskot vurderer Riksantikvaren fleire tilhøve: 

- Om anlegget inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle 
kulturminne. 

- Anlegget eller kulturminnet sin autentisitet og representativitet for norsk teknologisk 
og industriell historie. 

- Allmenn interesse, offentleg tilgang, økonomisk gjennomføringsvilje og -evne, 
potensial for lokalt engasjement og særlege opplevings og formidlingsverdiar. 

 
Målgruppa er eigarar og forvaltarar av tekniske og industrielle anlegg. 
 
Oppfølging og kontroll 
Tilskotsmottakaren skal levere sluttrapportar på utført arbeid til Riksantikvaren som ser til at 
arbeida er utførte i samsvar med dei aktuelle vilkåra. Kontrollen av tilskotsmottakaren skjer 
gjennom generell formalia- og sannsynskontroll av rekneskap og innsende rapportar. 
Oppfølging på staden er særleg aktuelt og viktig for å sikre at arbeidet vert utført i samsvar 
med økonomireglementet for staten og antikvariske retningslinjer. 

Særskilt om søknadsrunden 2017 
Riksantikvaren har motteke søknader frå 24 tekniske og industrielle kulturminne, med ein 
samla søknadssum på kr 143 064 479,-. Riksantikvaren sitt budsjett for 2017 er på 56 545 000,- 
og dekkjer difor berre om lag  40 % av den samla søknadssummen. Dette medfører at anlegg 
som oppfyller kriteria for tilskot og/eller fell inn under Riksantikvaren sine prioriteringar 
likevel vil måtte få avslag eller redusert beløp i høve til søknaden.  
 
På bakgrunn av ovannemnte har Riksantikvaren måtte foreta ei streng prioritering av 
kulturminna som får tilskot. Midlane er i hovudsak fordelte mellom dei 15 prioriterte  
anlegga som inngår i Riksantikvaren sitt bevaringsprogram for tekniske og industrielle 
kulturminne.  
  



 
 
 
Det er ei målsetjing at alle dei 15 anlegga skal ha eit normalt vedlikehaldsnivå innan 2020. 
Framlegg til fordeling i år er gjort med tanke på å nå dette målet, og i 2017 vert Atlungstad 
Brenneri ferdigstilt, medan istandsetjinga av Bredalsholmen verft, Rjukanbanen, 
Haldenkanalen og Odda smelteverk vert vidareført.  

Innanfor tildelingskriteria frå Klima - og miljødepartementet prioriterer Riksantikvaren i 
2017: 

- Tilskot til forvalting, drift og vedlikehald (FDV) av dei 15 anlegga som inngår i 
Riksantikvaren sitt bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminne  

- Tilskot til istandsetting av anlegga i bevaringsprogrammet for å sikre framdrift mot 
2020-målet 

- Anlegg der tilstanden er kritisk og det må gjerast sikringstiltak 
- Anlegg der tilskot frå Riksantikvaren kan løyse ut midlar frå andre tilskotsgjevarar 

 
Følgjande vert ikkje prioritert i 2017: 

- Tilskot til kulturminne der tilstanden og behova ikkje vert vurdert som kritiske 
- Tilskot til anlegg der Riksantikvaren ser behov for å sikre ei betre forvaltning 

gjennom oppfølging i 2017 og samarbeide med andre bidragsytarar 
- Tilskot til anlegg der Riksantikvaren ser at vernestatus eller andre forvaltingsmessige 

tilhøve må avklarast  

Særskilt om tilskot til forvaltning, drift og vedlikehald i 2017 
Tilskot til forvalting, vedlikehald og drift skal bidra til å vidareføre vern gjennom bruk ved 
dei 15 tekniske og industrielle anlegga i bevaringsprogrammet. Innanfor rammene av dette 
kan tilskotet dekkje kostnader som er naudsynte for at bygg, tekniske system og 
installasjonar skal fungere. 
 
De einskilde anlegga sine behov når det gjeld drift og vedlikehald skal meldast til 
Riksantikvaren gjennom søknad om tilskot. I tilskotsbreva vil Riksantikvaren spesifisere kva 
for kostander som kan dekkjast av tilskota for dei einskilde åra.  
 
FDV-stillingar som får tilskot til løn frå Riksantikvaren skal primært følgje opp vedlikehald 
og istandsetting av dei objekta som inngår i Riksantikvaren sitt bevaringsprogram. Ein 
mindre del av tilskotet til løn kan i 2017 nyttast til oppfølging av plan for verksemda og til 
eigenadministrasjon. 
 
Riksantikvaren har i 2017 rekna ut tilskot til løn på grunnlag av søknadssum og dokumentert 
behov for 2017, jf. innsendt lønnsoppsett i januar 2017.  
 
Tilskotsmidlane dekkjer berre ein del av behova i søknaden. Riksantikvaren har difor måtte 
gjere ei streng prioritering av kva for FDV-postar som skal få tilskot. Gjennom konsekvente 
kutt og faste rammer for dei einskilde FDV-postane ynskjer Riksantikvaren å sikre at 
handsaming ved fordelinga av tilskot til anlegga i bevaringsprogrammet vert så lik som råd. 
Riksantikvaren vil vidareføre dette arbeidet under fordelinga komande år.  



 
 
 
I 2017 er det sett av ein fast sum for følgjande FDV-postar:  
Arbeidstøy og/eller verneutstyr, kr 10 000,- per FDV-tilsett 

- Kurs eller HMS-tiltak, kr 15 000,- per FDV-tilsett, medrekna:  
o Kurs i praktisk utføring – antikvarisk istandsetting og vedlikehald 
o Tryggleikskurs for gjennomføring av tiltak og drift av anlegg inkl. drift av 

maskiner  
o Førstehjelp 

- Verkty, kr 20 000,- per anlegg 
- Uføresette kostnader knytte til FDV, kr 15 000 per anlegg 

 
I 2017 vert følgjande FDV-postar ikkje prioriterte for tilskot: 

- Trygding  
- Telefon/internett 
- Kommunale avgifter/renovasjon 
- Vakthald 
- Drivstoff, drift og vedlikehald av større maskiner/bilar/verkty  
- Nye stillingar – unntaket er kompetanseoverføring/lærlingar/sesongarbeidarar 

Søknadsfrist for tilskot i 2018 
Frist for søknad om tilskot frå statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 72 er 1. november 2017. 
Informasjon om søknadsprosessen vert kunngjort i god tid på Riksantikvaren si nettside: 
www.ra.no  

http://www.ra.no/


 

 

RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR TILSKUDD  
FRA STATSBUDSJETTET KAP. 1429 POST 71-79 

Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at arbeidene/tiltaket/prosjektet 
gjennomføres som beskrevet i tilskuddsbrevet og at disse retningslinjer og vilkår følges. 
 

Informasjonsplikt 

Tilskuddsmottaker plikter å underrette Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget skriftlig 
dersom noen av forutsetningene for prosjektet endrer seg. 

Endringer i fremdrift eller andre uforutsette forhold skal varsles så tidlig som mulig, og 
prosjektplan justeres i samråd med tilskuddsgiver.   

Det må søkes om å omdisponere tilskuddsmidler til andre deler av prosjektet eller andre tiltak 
enn det er gitt tilskudd til. En søknad om omdisponering må sendes Riksantikvaren/ 
fylkeskommunen/Sametinget før tiltaket iverksettes. 
 

Forsikring 

Bygninger, anlegg og fartøy som mottar tilskudd skal være forsikret.  

I særlige tilfeller kan Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget frafalle kravet om forsikring 
etter en enkel søknad.  
 

Aksept 

Du må akseptere vilkårene i disse retningslinjene og i vedtaket om tilskudd.  

Akseptskjema skal returneres innen fire uker etter at vedtaket om tilskudd er mottatt. Hvis 
fristen overskrides bortfaller normalt tilskuddet. 

 

Tilskuddet er tidsbegrenset 

Tilskuddet er gitt for inneværende år.  

Tilskuddet kan overføres til neste år etter søknad. Søknad sendes tidligst mulig og senest innen 

1. november. Etter utløpet av år to bortfaller tilskuddet. 

 



 

Anskaffelser 

Betaling av varer og tjenester.  

Alle betalinger av varer og tjenester skal skje via bank.  

Større utstyr bør leies. Dersom det er mest lønnsomt å kjøpe utstyr, kan det gjøres etter nærmere 

avtale med Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget. 

 

Utbetaling 

Utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til vedtak om tilskudd.  

Utbetaling av tilskudd til større anskaffelser skjer på bakgrunn av utbetalingsanmodning fra 
tilskuddsmottaker. Anmodningen skal inneholde dokumentasjon på at arbeidene/tiltaket/ 
prosjektet er igangsatt eller utført. Utbetalingen skjer så nær oppgjørstidspunktet som mulig. 

Utbetaling av tilskudd til driften av en virksomhet utbetales kvartalsvis etter en 
statusrapportering til Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget. 

Utbetaling av tilskudd til lønn utbetales så nær tidspunktet for lønnsutbetaling som mulig. 

Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget forbeholder seg retten til å holde tilbake hele 
eller deler av tilskuddsbeløpet inntil sluttregnskap og rapport er mottatt.  
 

Rapport og regnskap 

Etter at prosjektet er avsluttet, skal det sendes regnskap og sluttrapport innen fristen som er 
angitt i vedtaket om tilskudd.   

Rapporten skal inneholde relevant dokumentasjon som klart viser hvordan 
arbeidene/tiltaket/prosjektet er gjennomført og om målene er nådd. Se tilskuddsbrevet for 
nærmere informasjon om krav til rapportering. Rapporten skal inneholde opplysninger om 
samlet finansiering spesifisert på: 

 Riksantikvaren eller fylkeskommunen (kap. 1429 postene 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79). 

 Andre departement eller direktorat. 

 Tilskudd fra kommunen, eller andre tilskudd fra fylkeskommunen. 

 Annen finansiering (spesifisert). 

 Egeninnsats/egen finansiering. 
 

Revisjon 

Dersom tilskuddsmottaker er tilknyttet revisor, og tilskuddet er kr 300 000 eller høyere skal 
tilskuddsmottaker også sende inn revidert årsregnskap. Regnskapet skal være signert av 
tilskuddsmottaker, evt. ved styret.  



 

Det kreves også en særattestasjon fra revisor på prosjektregnskap og evt. timelister knyttet til 
arbeidet/tiltaket/prosjektet.  

Unntatt fra dette kravet er institusjoner/organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller 
annet offentlig revisjonsorgan.  

Dersom tilskuddsmottaker ikke er tilknyttet revisor og mottar tilskudd på kr 300 000 eller 
høyere, kan Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget likevel kreve en særattestasjon fra 
revisor. Dette kravet vil i så fall fremgå av tilskuddsbrevet. 

Dersom tilskuddet er under kr 300 000 skal tilskuddsmottaker sende inn en regnskapsoversikt 
for arbeidet/tiltaket/prosjektet. Regnskapsoversikten skal være signert av tilskuddsmottaker, 
evt. ved styret.  

Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget kan uavhengig beløpsgrenser kreve at det sendes 
inn kopier av regnskapsbilag.  

 

En særattestasjon av prosjektregnskapet og evt. timelister bør inneholde følgende elementer: 

 Overskrift som viser tilskuddsordningens navn, samt kapittel og post i statsbudsjettet. 

 Angivelse av mottaker av særattestasjonen (Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget). 

 Angivelse av hvilke opplysninger som i dette tilfeller skal attesteres og i hvilken 
dokumentasjon opplysningene framgår. 

 En presis angivelse av hvilke kontrollhandlinger som er utført. 

 Formuleringer som oppsummerer revisors utførte kontrollhandlinger. 

 Angivelse av sted, dato, revisor og eventuelt revisorfirmas navn. 
 

Nærmere retningslinjer for dette finnes i Finansdepartementets veileder: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/veileder_etablering_og
_forvaltning_av_tilskuddsordninger.pdf under pkt. 5.8 Bruk av revisorattestasjon 

 

Tilbakebetaling 

Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget tar forbehold om at tilskuddet kan bli krevet 
tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker gir uriktige opplysninger.  

Dette gjelder også dersom kostnadene viser seg å bli lavere enn budsjettert i søknaden, eller 
dersom tiltaket ikke blir gjennomført etter forutsetningene. 

 

Bevilgningsreglementet 

Under henvisning til Bevilgningsreglementets § 10 gjør vi oppmerksom på at 
Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget har adgang til å føre kontroll med at tilskuddet 
brukes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang hjemlet i lov om 
Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 12. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/veileder_etablering_og_forvaltning_av_tilskuddsordninger.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/veileder_etablering_og_forvaltning_av_tilskuddsordninger.pdf


AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSKUDD 

Tilskuddsmottaker må bekrefte at retningslinjene og vilkårene for 

tilskuddet aksepteres.  Dette gjøres ved å returnere signert 

akseptskjema innen 1.april 2017.   

Dersom ikke fristen overholdes vil tilskuddet normalt falle bort.  

Aksepten gjelder formuleringene i både tilskuddsbrevet, tilskuddstabellen og vedlegget om 

retningslinjer og vilkår for tilskudd. 

 

Riksantikvaren gir tilskudd fra statsbudsjettets 2017 kapittel 1429 post 72  

Kulturminnets navn:  
 

Sulitjelma Gruver 

Tilskuddsbeløp: 
 

Kr 232 980,- 

Tilskuddsbrev datert: 
 

22.02.2017 

Riksantikvarens saksnummer: 
 

17/00054-2 

 

Aksept av vilkår for tilskudd fra statsbudsjettet 2017 kap. 1429 post 72. 
 
Jeg/vi bekrefter å ha lest og gjort meg kjent med følgende dokumenter (kryss av): 
 

☐  Tilskuddsbrevet 
 

☐  Tilskuddstabellen med detaljert info om hva tilskuddet skal dekke og ikke dekke 
 

☐  Retningslinjer og vilkår for tilskudd fra statsbudsjettet kap 1429 post 71 – 79 
 

☐  Informasjon om tilskudd fra statsbudsjettet kap 1429 post 72 i 2017 
 

☐ Jeg/vi er innforstått med at brudd på retningslinjer og vilkår kan medføre at tilskuddet 
ikke blir utbetalt, blir krevd tilbakeført eller trukket fra et eventuelt fremtidig tilskudd.  
 

 

  



AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSKUDD 

Ved signering aksepteres retningslinjene og vilkårene slik de 

fremkommer i tilskuddsbrevet, tilskuddstabellen og vedlegget om 

retningslinjer og vilkår for tilskudd. 

 

 

Signert akseptskjema returneres til Riksantikvarens postmottak innen 1.april 2017. 

postmottak@ra.no  

 

 

Organisasjon/lag/eier (BRUK BLOKKBOKSTAVER): 

 

Kontonummer: 

 

Telefonnummer: 

 

Adresse: 

 

E-post: 

 

Dato:   Sted:      

Signatur                        
 

mailto:postmottak@ra.no


 
 
 
 

Dato:  16.03.2017 
Vår ref.: 17/4580 

Deres ref.:  
Saksb.: Jeanette Håkonsen Osnes 

Servicetorg 
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Kommunestyret 
 
 
 
 
Busstopp i Sjøgata 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 011/17, har i møte 13.03.2017 
fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Busstopp i sjøgata 
Rådet har betenkeligheter omkring både tilgjengelighet og trafikksikkerhet etter flyttingen til Sjøgata. 
FUN ber Fauske kommune se nærmere på hvordan den nye ordningen fungerer og komme i dialog 
med Nordland fylkeskommune for å få en snarlig løsning i saken. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Jeanette Håkonsen Osnes 
Sekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/3908     
 Arkiv sakID.: 17/938 Saksbehandler: Jeanette Håkonsen Osnes 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
011/17 Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede 
13.03.2017 

 
 
Eventuelt 
 
 
 

 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 13.03.2017: 
 
Behandling: 
Busstopp i sjøgata 

Følgende omforente forslag ble fremmet:  
Rådet har betenkeligheter omkring både tilgjengelighet og trafikksikkerhet etter flyttingen til Sjøgata. 
FUN ber Fauske kommune se nærmere på hvordan den nye ordningen fungerer og komme i dialog med 
Nordland fylkeskommune for å få en snarlig løsning i saken. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 011/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Busstopp i sjøgata 
Rådet har betenkeligheter omkring både tilgjengelighet og trafikksikkerhet etter flyttingen til Sjøgata. 
FUN ber Fauske kommune se nærmere på hvordan den nye ordningen fungerer og komme i dialog 
med Nordland fylkeskommune for å få en snarlig løsning i saken. 

 
Sammendrag: 
Saker som kan bli tatt opp i møtet. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/1360     
 Arkiv sakID.: 16/10793 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
027/17 Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017 
014/17 Kommunestyre 23.03.2017 

 
 
Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter vinterføre for turistløypa fra 
Daja til riksgrensen og løype fra snøskuterparkeringen i Daja og til Sulitjelma Fjellandsby 
(Fjellandsbyløypa). 

 
1. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til kommunalt løypenett for 

snøskuter i Fauske kommune: 

 
2. § 3 punkt a) endres til  

Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 2. januar (under forutsetning av snødekt 
mark) og stenges senest 5.mai. 
 

3. § 3 punkt c) endres til  

Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 22:00 og kl 07:00 
 

4. § 3 punkt e) endres til  

Kommunen skal stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om 
dette av hensyn til reindrifta.  
 

5. § 3 punkt f) endres til 

Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar. 
 

6. § 3 nytt punkt g)  

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 
eller særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jfr 
motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning. 
 

7. § 3 nytt punkt h), liktlydende med forslagets punkt g)  



Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  
 

8. § 4 punkt a) endres til 

Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 
 

9. § 4 punkt d) endres til 

Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. I tillegg har fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke 
trafikanter/annen ferdsel.  Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. 
 

10. § 4 punkt h) fjernes. 

 
11. § 7 punkt b), c) og d) fjernes 

 
12. § 7 nytt punkt b)  

Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby:  
Max 6 m 
 

13. § 8 punkt e) og f) fjernes. 

 
14. § 8 nytt punkt e) 

I  Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby)  
er rasting ikke tillatt.  
 

Begrunnelsen for ikke å opprette Nordlysløypa er at grunneier ikke gir tillatelse til denne løypa.  
Når det gjelder Kjelvasslypa er begrunnelsen for ikke å opprette denne at det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen når det gjelder støy. Loppaløypa ligger i et område hvor 
friluftslivet, som er betegnet som svært viktig, vil bli belastet med støy, samt at svenske 
myndigheter ikke vil opprette denne før avtale med samebyene på svensk side er etablert. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.02.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 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 skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  



c. 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. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 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 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 



 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. 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.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 



fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 



hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 



sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 



denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 



Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og H: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 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 skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  



g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. 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. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 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 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i 
barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 



a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. 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.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 



friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 



parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 



saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  



Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 



km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

Ketil Skår (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
FL/R/H's forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 
innstilling. 
 
PLUT- 027/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 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 skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  



 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. 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. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 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 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. 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.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 



Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  



Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 



Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 



næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Vedlegg: 
17.02.2017 Høringsbrev av 2 desember 2016 1339985 

10.02.2017 Arbeidsgruppas arbeid ifbm etablering av kommunalt løypenett for snøskuter 1339420 

17.02.2017 Nordlysløypa 1339917 

10.02.2017 Konsekvensutredning Nordlysløypa siste utkast 1339423 

17.02.2017 Kjelvassløypa_støysone 1339977 

10.02.2017 Konsekvensutredning Kjelvassløypa siste  utkast 1339418 

17.02.2017 Loppa 1339919 

10.02.2017 Konsekvensutredning Loppa siste utkast 1339419 

10.02.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Fauske kommune 
- forslag 

1339421 

13.02.2017 Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer 1339531 



17.02.2017 Veiledning støy 1339911 

16.02.2017 Forslag til endring av forskrift 1339823 

14.03.2017 Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Tilleggsopplysninger til kommunestyre den 23. mars 2017 

1342657 

01.03.2017 Snøskuterløypene  i Sulitjelma 1340952 

14.03.2017 Uttalelse - Luokta Mavas sameby 1342739 
 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok  i sak 82/16 den 11. februar 2016 forskrift om løyper til kjøring med 
snøskuter på vinterføre i Fauske kommune. Forskriften trådte i kraft umiddelbart, og avtale med 
grunneier ble undertegnet den 19. februar 2016.  
Saken ble påklaget av flere, bl a Fylkesmannen i Nordland.  I forbindelse med klagebehandlingen ble det 
oppdaget at kommunen hadde noen faktafeil i konsekvensutredning for tilførselsløypa og klagesaken 
ble utsatt til ny høring var foretatt.  
I samme sak (82/16) ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine 
Moan Larsen), 1 fra opposisjon (Ronny Borge), 1 fra adm. (rådmannen) som fikk i oppgave å utrede 
muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma. 
Arbeidsgruppen ble ledet av Kathrine Moan Larsen, representant fra posisjonen.  
 
Arbeidsgruppa hadde sitt siste møte den 28. november 2016. Forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter med konsekvensutredning, samt kart med støysoner ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i hht bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14 den 02.12.2016 med frist for innsending 
av merknader den 20. 01. 2017.   
 
Det er innkommet til sammen 22 merknader/uttalelser. Disse er: 
 
Grunneier Statskog 
Fylkesmannen i Nordland 
Arjeplog kommune 
Statens Vegvesen 
Sametinget 
Politiet 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) –Innkommet 30.01.2017 
Nordlandsforskning 
Forum for natur og friluftsliv 
Sulitjelma og omegn turistforening 
Fauske næringsforum 
Sulitjelma nærmiljøutvalg 
Sulitjelma Snøscooterklubb 
Salten Motorsport 
Fauna KF - fikk utsettelse til 23.01.17 
Fjellfarer as 
SKS Produksjon as 
Sulitjelma Fjellandsbys velforening 
Per Arne Mikkelsen, Fauske 
Jan Olav Andersen, Fauske 
Henning Iversen, Bodø 
Berit Lesniak, Sulitjelma 
 
Rådmannen har valgt å ta med merknaden fra NVE, selv om denne kom inn etter høringsfristen. 
Merknadene er sortert etter: 1) Offentlige myndigheter 2) Lag og foreninger 3) Bedrifter 4) 
Privatpersoner.  
 



Saksopplysninger: 
 
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, 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 
arbeidet 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 har utarbeidet veiledningsmateriale som skal gi føringer for hvordan støy skal 
behandles i planleggingen av snøscooterløyper. Dette 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.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet for hver løype, kommentarer til forslag til forskrift samt 



andre merknader. Etter hver merknader har Rådmannen gitt en vurdering/anbefaling. 
Til slutt er det gjort en helhetlig vurdering av problemstillingen slik den fremstår.  
 
NORDLYSLØYPA:  
 
Merknad nr 1:  Statskog, (grunneier) datert 03.01.2017: 
«Forslaget til løypetrasè ønskes ikke gjennomført p.g.a. at man åpner et areal som vi anser som et 
vanskelig område for en skuterløype. Foreslått løype vil medføre at utviklingsarbeidet med 
kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil bli skadelidende. Behovet for en Nordlysløype kan 
ivaretas gjennom bruk av deler av eksisterende turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Som tidligere nevnt så innskrenker ikke motorferdselloven grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen 
eiendom.  Dette betyr at kommunen ikke kan etablere en løype som grunneier ikke gir tillatelse til.  
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av denne løypetrasen anser rådmannen at 
det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelse vedr denne løypa. 
Uttalelsene er tatt med i sin helhet for å synliggjøre at det er kommet inn merknader vedr denne 
trasèen. 
  
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Reindrift  
Traséen berører reindriftas vårbeiter. Traséen er under tregrensa og i nærheten av eksisterende 
infrastruktur. Vi vurderer at traséen har akseptable konsekvenser for reindrifta.  
 
Friluftsliv 
Store deler av løypa er foreslått lagt i det svært viktige friluftslivsområdet Daja. Området er registrert 
som utfartsområde, og er gitt høyeste verdi når det gjelder tilrettelegging og tilgjengelighet. For bl.a. 
bruksfrekvens og regionale/nasjonale brukere er området gitt nest høyeste verdi. Løypa berører også 
det viktige friluftslivsområdet Gml.veien Langvatnet – Jakobsbakken.  
I notatet om arbeidsgruppas arbeid i forbindelse med etablering av kommunalt løypenett er det sagt at 
området der Nordlysløypa er foreslått ligger lunt til og ikke er spesielt værutsatt. Terrenget er å anse 
som enkelt og en løype vil egne seg godt for mennesker med nedsatt funksjonsevne og uerfarne 
snøscooterkjørere. Løypa vil i tillegg egne seg godt for familieturer, skiturer og hundekjøring. 
  
I kommunens utredning er imidlertid konsekvensen satt til null når det gjelder friluftsliv, og det er angitt 
at området er lite brukt både sommer og vinter. Det er sagt at jakt kan forekomme i området. 
  
Når det som er sagt i utredningen så klart ikke sammenfaller med tidligere kartlegging, har vi problemer 
med å legge til grunn at kommunen har tatt særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Den beskrivelse arbeidsgruppa har gitt av området tilsier etter vår oppfatning at området egner seg godt 
til tradisjonelt friluftsliv. 
  
Ved å vedta dette løypeforslaget åpner en for øvrig også opp for motorferdsel i en del av Sulitjelma hvor 
det etter det vi kan se ikke tidligere har vært motorferdsel av betydning. Vi ber om at kommunen viser 
hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder dette og virkninger for friluftslivet. Kommunen skal i 
henhold til lov og forskrift vurdere betydningen av friluftslivsområder som berøres opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. 
 
Støy 
Det er i kommunens utredning angitt avstander til hytter som ligger 50 til 600 fra løypeforslaget. Som 
avbøtende tiltak er det angitt nedsatt fartsgrense til 20 km/t i starten av løypa, stopp før kryssing av FV 



543, deretter 30 km/t til siste hytte er passert med 200meter.Dette skal skiltes.  
 
Fartsgrensene fremgår av mottatt sosifil, hvor det også fremgår at det for hele løypa skal være forbud 
mot å kjøre utenfor løypa for å raste. Det fremgår imidlertid også av sosifila at løypa åpnes kl. 07.00 og 
stenges kl. 22.00, noe som ikke samsvarer med forslaget til ny forskrift. Vi er derfor usikre på om det 
som fremgår av sosifila kan legges til grunn.  
Det er etter vår oppfatning av stor betydning at det fastsettes et forbud mot å kjøre utenfor løypa for å 
raste der hvor løypa planlegges nær støyømfintlig bebyggelse.» 
 
Merknad nr 4: Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Forslaget omfatter tre løpeforslag - Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Det er kun 
Nordlysløypa som krysser fylkesveg. Statens vegvesen mottok anmodning om befaring av 
krysningspunktet over fv. 543 for Nordlysløypa. Det ble gitt tilbakemelding på at etter vår vurdering av 
vegbilder så tilfredsstilte krysningspunktet ikke vegnormalens krav. Det ble anbefalt å vurdere flere 
krysningspunkt og så ta kontakt med vegvesenet for befaring av disse for eventuell godkjenning, det er 
så langt ikke tatt kontakt for dette. 
Det vil si at Statens vegvesen ikke har gitt tillatelse etter vegloven for scooterløypens kryssing av 
fylkesveg 543. Det er heller ikke innvilget tillatelse fra Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune som 
grunneier til scooterløypens krysning av fylkesvegen. 
Dersom det i samarbeid med Statens vegvesen ikke er mulig å finne godkjent krysningspunkt av 
fylkesveg 543 for scooterløype så må Nordlysløypa tas ut av «Forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune». 
 
 
Merknad nr 9:  Forum for Natur- og friluftsliv, Nordland (FNF Nordland) datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter ved parkeringsplass i Daja, følger kraftlinja og krysser fylkesveg 543 ca. 100 m 
sør for Smørabjørka. Endepunktet ligger ca. 1 km øst for og like langt nord som bebyggelsen på Sagmo. 
Lengden er ca 6,5 km. Løypa går i gjennom Daja friluftsområde. Det opplyses i utredningen om at 
området brukes lite både sommer og vinter. Jakt kan forekomme. Influensområde er et leveområde for 
jerv og kongeørn.  
Det ligger ingen hytter ligger innenfor rød og gul sone, men flere hytter ventes å bli berørt av støy. 
Løypa må derfor vurderes etter hensynsplikten overfor støy og hytteområde, naturmangfold og 
friluftsliv.  
Løypas formål er økt snøskuterkjøring og salg av varer og tjenester av turistnæringen. Arbeidsgruppa ser 
på Nordlysløypa som en salgsvare og trekker frem muligheten for å se nordlyset. Til dette vil FNF 
poengtere at det overhodet ikke er noe problem å få sett nordlyset andre steder uten å måtte sitte på 
snøskuter, og uten å måtte etablere denne skuterløypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Forslaget til løypetrase har ulike interesser og standpunkt blant reiselivsaktører i Sulitjelma. For 
Fjellfarer som er i oppstartfasen for etablering på Jakobsbakken med sitt bærekraftige konsept som er 
tuftet på ro og stillhet samt utviklingsarbeidet med kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil 
de bli skadelidende med scooterløype i dette området.. Andre reiselivsaktører ser på denne løypa som 
et supplement når eksisterende løype Daja – Mourki ikke kan benyttes. Samtidig ser aktørene at 
behovet for en ”nordlysløype” muligens kan ivaretas gjennom tilrettelegging og bruk av eksisterende 
turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Merknad nr 16:  Fjellfarer AS v/Mona Mosti, datert 03.01.2017: 
«Vi er i ferd med å bygge en fjellstue (Titanic) på Jakobsbakken - hvor vi har annonsert at vi blant annet 
skal fokusere på stillhet, fred og ro. I følge undersøkelser fra reiselivsbransjen er dette noe som 
utenlandske og norske turister ønsker seg mest av alt. Våre planer om å etablere en base på 
Jakobsbakken er kjent av kommunen da vi har fått godkjenning av søknad om rammetillatelse like før 



jul. 
 
Fjellfarer AS ønsker ikke scootertrafikk i Stordalen opp mot Sagmo da dette vil være ødeleggende og 
forstyrrende for det vi prøver å få til på Jakobsbakken. Det vil ikke være forenelig å annonsere med 
«stillhet, fred og ro» samtidig som det åpnes for scootertrafikken i området. Det vil for oss ødelegge de 
planene som vi tenker oss rundt fjellstuen Titanic. Det vil bli alt for mye støy i området. 
 
Nordlysløypa som er foreslått opp Stordalen mener vi vil være «smør på flesk» all den tid man kan kjøre 
bil helt opp til Jakobsbakken for å se på nordlyset i området. Det kjøres opp skispor med tråkkemaskin 
på Jakobsbakken og det er fint å gå til fots langs traseen mot Sagmo for å se på nordlyset. 
Vi annonserer med turer fra Jakobsbakken mot Sagmo for å se på nordlyset og dette fungerer helt 
utmerket. Det er lite «lys- og støyforurensing» i området, men hvis man skal begynne å kjøre scooter her 
vil dette virke forstyrrende både med hensyn til lyd og lys. 
Vi ønsker å legge til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra vår base på Jakobsbakken, men 
ikke med scooter. Vi ønsker å gi opplevelser til alle, uten at det skal være motorisert. Hundeslede vil 
være perfekt fra Jakobsbakken til Sagmo - også for de med nedsatt funksjonsevne. Vi testet dette 
konseptet (hundekjøring) fra skihytta i fjor med meget bra resultat. Dette vil vi jobbe videre med for å få 
til fra Jakobsbakken også. 
 
Det er unikt at vi har et området hvor man kan både vandre, gå på ski eller ake hvor det ikke er verken 
scootere eller annen motorferdsel. Vi håper at dette området kan forbli slik. Vi synes det er nok at man 
kan kjøre scooter fra Daja camping og heller utvide området øst for Balmielva i tillegg til turistløypa mot 
Sverige. Her bør det være store nok områder for å kunne lage ei skuterløype tilpasset nybegynnere. 
Sulitjelma har store muligheter innen turisme, det er det ingen tvil om, men vi håper at det vil være rom 
for at alle som driver i næringen kan bli hørt. 
 
Ber derfor om at det løypen som er beskrevet som Nordlysløypa ikke blir en realitet. Vårt prosjekt 
Titanic vil måtte vurderes på nytt i planlagt form hvis det blir åpnet for skutertrafikk i dette området.» 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, Fauske, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass i Daja, over bilvegen ved Smørbjørka mot bebyggelsen på Sagmo. Løypa 
går gjennom tre viktige friluftsområder og vesentlige deler av de områdene påvirkes av støy. Løypa 
påvirker mange hytter med støy. Løypa går i beiteområde for rein med mange trekk- og flyttleier og 
gjennom leveområde for rødlistet og fredet jerv og kongeørn. Det er registrert fuglearter av nasjonal 
særlig stor interesse i området. I området er også en meget sårbar beskyttet/fredet orrfuglbestand. 
Området brukes en del som jaktterreng. Avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Nordlysløypa kan ikke opprettes. Den tilfredsstiller ikke kravene og hensynsplikten som hjemmelen 
fordrer i tilviste lover og forskrifter når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og hytteområder, støy- og 
forurensningsbelastninger. 
Næreringslivet har, som andre, innenfor eksisterende lover, forskrifter og regelverk muligheter til å få 
tilrettelagt og gjennomført mange av sine ønsker/oppgaver i samme område og bør også kunne bruke 
deler av Turistløypa til aktivitetene. Dette er mulig a gjennomføre uten egen skuterløype for 
fornøyelseskjøring. Her bør natur og miljø spares for skutertrafikk og til dels unødig belastning.» 
 
KJELVASSLØYPA: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, datert 03.01.2017: 
«Statskog SF er positive til det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Turistsenter AS til Sulitjelma 
Fjellandsby AS som vil stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter.  
 



Statskog SF ser ut fra en samlet vurdering ikke behov for en løypetrase’ fra Sulitjelma Fjellandsby AS og 
en avgreining over Rørgata og ned til Kjelvatnet. Bakgrunnen for at vi innvendinger er vi også skal ta 
hensyn til at området er bebygd med mange fritidseiendommer, friluftsbruk og jaktområde vinterstid. 
Statskog SF mener at fridtidseiendommene rundt Kjelvatnet har god tilgang for nyttekjøring med 
snøskuter til sine eiendommer fra parkeringsplassene i Kjelvannskrysset og Skihytta.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen har tatt kontakt med Statskog for å få en presisering av ovennevnte merknad. Statskog sier 
at de er positive til en snøskuterløype fra Daja til Skihytta/Kjelvasskrysset, med en avgreining til 
Sulitjelma Fjellandsby.  Statskog ønsker ikke å opprette en løype via Rørgata og ned til Kjelvatnet. 
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata ned på Kjelvatnet, 
anser rådmannen at det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelser vedr denne traseen. 
Merknadene er imidlertid lagt inn i saksfremstilling i sin helhet når det gjelder Kjelvassløypa. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Dette er i stor grad den samme løypa som den som tidligere ble benevnt som tilførselsløypa, men 
traséen er noe endret i forhold til det som tidligere var ute på høring og offentlig ettersyn. Det er også 
foreslått opprettet en ekstra trasé på en del av løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby.  
Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Reindrift 
Vi har ingen reindriftsfaglige merknader til traséen. 
 
Friluftsliv  
Vi viser til vår uttalelse datert 15. desember 2015 og vår klage datert 16. mars 2016 når det gjelder 
kommunens plikt til å ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, og kravene når det 
gjelder å utrede virkningen og vurdere betydningen av de friluftslivsområdene som blir berørt. Vi kan 
ikke se at nå foreliggende utredning gir et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunen har tatt 
særskilt hensyn til friluftslivsinteressene i området. 
 
Fylkesmannen finner også grunn til å stille spørsmål ved utredningen, når konsekvensen for friluftsliv nå 
er satt til +1 mens den i tidligere utredning var satt til -3. Det er de samme friluftslivsområder som blir 
berørt, og ikke angitt noen andre avbøtende tiltak. Når kommunen i henhold til lov og forskrift plikter å 
ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, må en etter vår oppfatning være varsomme 
med å undervurdere konsekvensene for friluftslivet. 
 
Støy  
Det er i kommunens utredning sagt at fartsgrensen i hele løypa er 20 km/t, og dette fremgår også av 
mottatt sosifil. I vår klage datert 16. mars 2016 påpekte vi at flere høringsuttalelser tilsa at det ikke er 
mulig å gjennomføre tur med kjelke og last i løypa og holde maksimalt 20 km/t. Vi er ikke kjent med 
hvilke vurderinger kommunen har gjort når det gjelder dette. Det vil imidlertid være svært uheldig å 
vedta løype med en fartsgrense som ikke lar seg overholde.  
 
Kommunens utredning angir at færre hytter blir liggende i gul og rød støysone enn det som ble angitt da 
løypa var på høring sist, og enn det som er lagt til grunn herfra i tidligere uttalelse og klage.  
 
Løypa fra Daja til Skihytta vil ifølge kommunens utredning innebære at en hytte blir liggende i rød sone 
og åtte hytter i gul sone 



 
Støysonekart som fulgte med høringen har ikke veldig god lesbarhet, men etter å ha sammenholdt dette 
med kartet slik det fremgår av sosifila legger vi kommunens utredning til grunn når det gjelder hytter i 
rød og gul støysone. Det er imidlertid vesentlig å påpeke at sju hytter ser ut til å ligge i en avstand på ca. 
50-55 meter fra senterlinje av den foreslåtte traséen og ytterligere ca. tolv hytter ligger innenfor 100 
meter fra løypa. 
 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker. 
  
Avgreiningen mot Fjellandsbyen vil komme ca. 25 meter fra hytte på 119/1/64. 
  
Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke hytter 
liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en løypetrasé 
enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, vil det 
fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t er 
vanskelig å overholde.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget. 
  
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er et betydelig 
antall hytter som ligger i influensområdet for denne løypa og Rådmannen foreslår at Kjelvassløypa tas ut 
av forskriften.  Løypa inn til Sulitjelma Fjellandsby er viktig å få etablert av næringsmessige grunner.  For 
hytta som ligger like ved traseen her, kan det tilbys støyskjerming.  
 
Når det gjelder ny trase for Kjelvassløypa over Rørgata, så er denne uaktuell i og med at grunneier ikke 
gir tillatelse til at denne traseen etableres.  
 
Rådmannen anbefaler at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter på vinterføre.  
Dette på bakgrunn av støy og ulemper for hytteeiere i området som ligger innenfor rød og gul sone og i 
det øvrige influensområde. 
 
Friluftsliv: 
Friluftskartlegging for Fauske (nordlandsatlas.no) viser at Kjelvassløypa 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 et lite område som blir berørt av snøskuterløypa. Dog ligger denne delen av løypa innenfor et 
svært viktig friluftsområde og da viser sjablontall for støy at ved 20km/t skal avstanden i meter fra 
senterlinje ligge minst 450 m fra løypa. 



 
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.  
 
Det er riktig at det kan være vanskelig å holde 20 km i enkelte partier av Kjelvassløypa. Dette gjør at en 
dermed «flytter» sonene for gul og rød sone når det gjelder støy.  Hever en farten, vil støysonene også 
bli lengre.  F eks dersom en hever fartsgrensen i Kjelvassløypa til 40 km vil støysonene bli 40 meter fra 
senterlinja rød sone og 100 meter blir gul sone. 
 
Forlengelse av åpningstid for løypa vil bli vurdert under avsnitt om retningslinjer for løypenettet i Fauske 
kommune. 
 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Også kjent som Tilførselsløypa – fra Skihytta til Daja via Kjelvasskrysset – med avgrening via Rørgata og 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. Lengde ca. 4,6 km. Foreslått løype berører kommunedelplan 
Daja/Jakobsbakken og har arealformål fritidsbebyggelse. 
 
Løypa foreslås å gå fra parkeringsplass ved skihytta via Kjelvasskrysset til parkeringsplass i Daja, samt en 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby på i overkant av 200 m. I tillegg er det lagt inn en trase som følger 
rørgata og dermed ikke er innom Kjelvasskrysset. Denne traseen er ca. 1 km lang og blir koblet på 
traseen på Kjelvatnet. 
  
Tilførselsløypa, som den ble foreslått i forrige høring, kunne som kjent ikke godkjennes etter gjeldende 
bestemmelser i lov og forskrift. Det kom inn flere negative høringsinnspill og rådmannens innstilling var 
at skuterløypa ikke kunne godkjennes. Kommunestyret vedtok likevel løypa, og vedtaket ble påklaget 
blant annet av FNF og hytteiere. 
 
Dette viste at snøskuterkjøring i hyttefeltet ikke var så uproblematisk som ble det fremstilt. 
Hensynsplikten overfor hytteområdet ble ikke ivaretatt. 
  
Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men med 
noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Det er viktig at det presiseres at kjøring mellom hytter og foreslått løype som det ble praktisert i 
forsøksperioden, ikke kan tillates. Som det også heter i merknadene til nasjonal forskrift så kan det ikke 
gis dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å 
kjøre fra hytta til løypa. 
 
I forslag til kommunal forskrift under § 5 skulle det ha stått at kommunen skal skilte/opplyse om dette, 
fordi det er en overhengende fare for at slik ulovlig motorferdsel vil forekomme.  
 
For hvilke garantier vil Fauske kommune stille for at enkelte snøskuterkjørere ikke vil fortsette med 
denne praksisen og bryte bestemmelsene? Dette kommenterte ikke Fauske kommune i forrige 
høringsrunde da tilførselsløypa ble behandlet. Men etter Plan- og bygningsloven plikter 
planmyndigheten å vurdere og kommentere innspill som dette. Det er av vår interesse at dette nå blir 
kommentert i videre saksbehandling hvordan kommunen har tenkt å håndheve dette i sitt forslag til 
«Kjelvassløypa».  



 
I kommunens forenklede utredning får tema Friluftsliv +1 Små positive konsekvenser, for Kjellvassløypa. 
Kommunens konklusjon blir imidlertid ikke begrunnet.  
 
Foreslått løype går i et hyttefelt og berører flere hytter, og (i likhet med Tilførselsløypa) kan den ikke 
fastsettes etter gjeldende regelverk. Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke 
ivaretatt.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
Viser til vurdering/anbefaling som ble gjort etter uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland, merknad nr. 2. 
 
I tillegg har Rådmannen følgende kommentar: Det er Politiet og Statens naturoppsyn som skal håndheve 
forskriften som blir vedtatt av Fauske kommunestyre.  Fauske kommune har ingen politimyndighet og 
kan ikke håndheve forskriften vedr løypenettet.  Det er enhver snøskuterførers plikt å gjøre seg kjent 
med det lovverk som til enhver tid gjelder. 
 
Når det gjelder kjøring mellom hytte og løypenett er dette kommentert ifbm med behandlingen i 
kommunestyre den 11.02.16 slik: «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.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna er positive til at det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Fjellandsby AS til Sulitjelma 
Turistsenter AS som kan stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter. Denne 
vurderingen er alle aktører enige i. 
 
De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for 
å minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. Se kommentar til merknad nr 18 fra velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby. 
 
Merknad nr 17:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev 
vi at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det 
fra SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer at SKS Produksjon her omtaler forholdene som kan oppstå spesielt i forbindelse 



med en trase via Rørgata ned på Kjelvatnet.  I og med at grunneier ikke ønsker denne traseen opprettet, 
vil Rådmannen fjerne alt vedr denne traseen i forskriften. 
 
Merknad nr 18:  Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby, datert 16.01.2017: 
«Vi mener at Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en tilkomstløype til 
Fjellandsbyen vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne – er eventuelle negative sider betydelig 
mindre enn de positive sidene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I hht vedtak i kommunestyret den 11.2 2016 hvor arbeidsgruppas oppgaver var å utrede muligheter for 
utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma, er løypa fram til 
Sulitjelma Fjellandsby i tråd med dette.   
Rådmannen innstiller på at det etableres en løype fram til Sulitjelma Fjellandsby.  Eier av hytte som 
ligger like ved traseen skal tilbys støyskjerming. 
 
Merknad nr 19: Uttalelse fra Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass ved Skihytta, via Kjelvasskrysset til parkeringsplassen i Daja med 
avgreining til Sulitjelma Fjellandsby. Løypa går gjennom tre svært viktige friluftslivsområder og går i 
reinbeiteområde med mange trekk- og flyttleier. Området er leve- og hekkeområde for flere uglearter 
og den rødlistede og sterkt truede snøugla er observert her flere sesonger. Løypa går gjennom et 
hytteområde som påvirkes sterkt av støy, utslipp og forurensning og berører flere hytter. Tre 
friluftsområder blir påvirket av støy. Parkeringsplass med trafikkbelastning nær bolig- og hytteområder, 
Camping og Fritidssenter. Nedsatt fartsgrense, støyskjerming, stenging som avbøtende tiltak. 
 
Konklusjon 
Kjellvassløypa kan ikke etableres med hjemmel i tilviste lover og forskrifter. Den tilfredsstiller ikke 
kravene og hensynsplikten som hjemmelen fordrer når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og 
hytteområder, støy- og forurensningsbelastninger. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter for 
allmennheten. 
 
Merknad nr 20:  Jan Olav Andersen, datert 19.01.2017: 
«Ønsker med dette å berømme Fauske Kommune og Arbeidsgruppa for en grundig gjennomgang av de 
aktuelle løypealternativene, samt reglene for benyttelse av disse. Likeså den positive innvirkningen 
dette kan ha for turisme og næringsutvikling i Sulitjelma 
Hytta vår ligger på høyden/ nordsiden over Rundvannet, og alle skutertrafikk mellom Skihytta og Daja, 
passerer dermed forbi oss. (Hytta er merket med orange prikk på kartet) 
Dagens skutere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har blitt 
litt større, er belastningen for miljøet blitt mindre. 
Den trafikk som her forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta. 
Fauske Kommune har med dette lagt til rette for at de fleste har en fin mulighet å komme seg ut i 
naturer, på hvilken måte de selv ønsker. 
For de av oss som ønsker å gå på ski i skuter-frie områder, eller som av prinsipp er skutermotstandere 
finnes det enorme områder man kan benytte seg av. 
Det er plass nok for alle. 
Åpningstidene og fartsgrensene som er foreslått er helt greie!» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 



Merknad nr 20:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
De skisserte tidspunkter burde begrenses, og strengere tidsrammer anbefales for å sikre ro og trivsel for 
andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, 
støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21 :00 anses som et bedre 
alternativ. 
Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve investeringer i mannskap og 
kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de lovmessige spørsmålene rundt 
bruken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme som kommentar under merknad nr 19 fra Per Arne Mikkelsen. 
 
 
Merknad nr 22: Berit Lesniak, datert 16.12.2016: 
«Jeg ser av kartet som viser forslag til trassé for tilførselsløypa at den nå er lagt ned fra Skihytta, og at 
det ikke er tegnet inn noen løype fra parkeringsplassen og rett ned på Rundvannet. Realiteten er 
imidlertid at folk parkerer skuterne noen meter fra parkeringsplassen og kjører rett ned på vannet, en 
trassé som jeg har tegnet inn på vedlagte bilde av kartet. Den kan man se til venstre for min hytte. 
Ettersom skuterne ofte blir stående når snøen forsvinner (gjerne midt på stien min), har jeg tidligere 
henvendt meg til Statskog med spørsmål om dette. Svaret var at det ikke skulle parkeres skutere her 
(kun ved Skihytta), men jeg ser allikevel ikke at dette håndheves på noen måte. Derfor stiller jeg samme 
spørsmål med hensyn til trasseen: Hvem skal håndheve at det ikke kjøres i en rett linje fra 
parkeringsplassen og ned på Rundvannet? 
 
Min hytte ligger rett ovenfor løypekrysset der altså én løype kommer fra parkeringsplassen og går ned til 
Rundvannet, og en annen kommer fra Skihytta. Fra dette løypekrysset går det også en skuterløype ned 
mot veien ved Annabekken (nedenfor Såkikrysset). Denne løypa har jeg tegnet inn i kartet med en 
stiplet linje. 
Jeg er dermed sterkt berørt av snøskutertrafikken i området. 
 
Jeg tilbringer mye tid på hytta, og har parkettplass til skuterløypene. Dermed registrer jeg hvordan det 
blir kjørt, dvs. mengden kjøring og støy. Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til 
prøveordningen som nå er opphørt, men denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. 
Dette var en positiv oppdagelse for meg som har observert den stadig økende snøskuterkjøringen rundt 
hytta mi fra slutten av 60-tallet og fram til i dag. (Den gang var hytta eid av bestefaren min, men brukt 
også av meg hele perioden med skutertrafikk.) 
 
Det er til tider svært mye støy når folk (unødig) ruser motoren på vei opp de siste bratte bakke fra 
Rundvannet til parkeringsplassen. Det er 42 meter fra toppen av bakken i løypa som kommer fra 
parkeringsplassen og til hytta mi, og ingen vegetasjon som skjermer for støyen. 



I tillegg er det et beklagelig faktum at det absolutt ikke er alle som overholder fartsgrensen. Det kjøres 
ofte fort. 
 
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 området til skigåing og friluftsliv/hytteliv. Dette gjorde man i prøveperioden. 
Fri ferdsel i skuterløypene midt i et friluftsområde hvor skiløypa går i samme trasé (dette er gamle, 
tradisjonelle skiløyper som var der allerede i min barndom midt på 50-tallet), og hvor bakkene er bratte 
og hvor det er et ganske uoversiktlig kryss, medfører også fare for ulykker. Det er stor utfart av skiløpere 
i alle aldre i disse løypene, spesielt i vinterferie og påske, men også i andre helger sent på vinteren. Her 
kommer familier med unger i pulk, samt småbarn uten oversikt over trafikkbildet og uten særlig evne til 
å stoppe raskt. Det ha tidligere vært minst én alvorlig ulykke i løypekrysset nedenfor hytta, og det er jo i 
det hele tatt for galt at man skal måtte snakke om ”trafikkbildet” i et friluftsområde. 
En utvidet bruk av denne skuterløypa 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 eksos. 
Det er jo ikke sånn at turisme kun er knyttet til skuterkjøring. Etter vintre med lite snø i områdene rundt 
Sulis, er tilsiget av skiløpere ”utenfra” økt betraktelig, det er mer folk i løypene hele vinteren. Mer 
skutertrafikk 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, hente vann osv. 
 
For min hytte har skutertrafikken fra 90-tallet også medført forurensing av brønnen/vannhullet som har 
tilhørt hytta fra før bestefaren min overtok den i 1947. 
Tidligere hentet vi drikkevann der løypekrysset er i dag, men de siste 20 årene har vi måttet ta med 
drikkevann pga søppel som blir slengt der. 
Forsøpling er også et stort problem ved starten av løypa. (Oljekanner, tomme og fulle 
brusflasker/ølbokser, strammebånd fra lass med materialer osv. Det siste er også en fare for dyr som 
kan sette seg fast i dem.) Jeg har tidligere oppfordret til, og vært med på, sommerrydding i regi av 
Hytteforeningen i området på parkeringsplassen der skuterløypa starter. Det ble kjørt bort flere 
tilhengerlass med søppel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er Politiet og Statens Naturoppsyn som skal håndheve at forskriften følges, bl a at løypene som er 
inntegnet i trasekartet følges.  All kjøring utenfor løypene er ikke tillatt, heller ikke å lage seg egne 
traseer når det av forskjellige årsaker ikke er mulig å kjøre i vedtatte traseer. 
 
Det oppgis i høringsuttalelsen at det er betydelig støy i forbindelse med ferdselen i løypa, dette bl a at 
det kjøres fortere enn det som er foreslått og gjort støyberegninger ut i fra.  Dersom en øker 
hastigheten, vil støysonene automatisk øke og flere hytter kommer inn i rød eller gul sone. 
 
Sikkerheten for skiløpere/gående med barn både i pulk og på ski, er også tatt med i vår vurdering av 
løypa.  Rådmannen er opptatt av at i hytteområder skal man kunne ferdes trygt og at støy og andre 
forurensingsfaktorer ikke skal være til stede.  Rådmannen ønsker derfor ikke å opprette/videreføre 
tilførselsløypa som åpen for offentlig ferdsel med snøskuter. 
 
Søppel som slenges igjen i løypenettet kan utgjøre en fare for både folk og dyr.  En løype hvor alle kan 
ferdes genererer mer søppel, og dermed en del utfordringer for alle som ferdes i naturen. 
 
Grunneier Statskog gir ikke tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata og ned til Kjelvatnet.  
Rådmannen tar dette til etterretning, og innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres/videreføres som 
løype for offentlig ferdsel.  



 
LOPPALØYPA: 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Løypa er foreslått som en avgreining fra den tidligere fastsatte turistløypa, over Mourki til Loppa. 
Loppa ligger delvis på svensk side av grensen. 
 
Reindrift  
Traséen berører reindriftas vinter- og vårbeiter, og vil komme i tillegg til eksisterende Turistløype. Dette 
vil trolig medføre økt trafikk i høyfjellet, og et større geografisk område vil bli berørt. Traséen mot Loppa 
skal gå midt på innsjøen, noe som bidrar til å redusere de negative konsekvensene for reindrifta.  
 
Friluftsliv  
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 
verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  
 
Foreslått løype går over isen på Mourkivatnet og inn på Loppavatnet, følger og ligger i sin helhet mindre 
enn 1 kilometer fra det svært viktige friluftslivsområdet Lomi – Morki.  
 
Miljødirektoratet har i sin veiledning om støy og snøscooterløyper sagt at det ved etablering av 
snøscootertraséer bør synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre friluftslivsområder støymessig 
ved å utarbeide støysonekart for traseene som viser geografisk utbredelse av ulike støynivå. I 
naturområder som kommunen definerer som svært viktig eller viktig friluftsområde anbefales det at en 
grenseverdi på 40 dB benyttes, da det i disse områdene ofte forventes stillhet og mulighet til å drive 
med ulike aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. 
 
Kommunen bør i henhold til veiledningen vurdere støybelastningen ved etablering av 
snøscootertraséene opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse har. En bør 
unngå å legge løyper i områder som ifølge kartleggingen blir registrert som svært viktig eller viktig for 
vinterfriluftslivet. Dersom kommunene ser behov for å legge løyper så tett opp til slike områder at 
kvaliteten av områdene forringes, må de synliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for friluftslivet. I 
denne sammenheng bør de gjøre rede for hvor stor del av friluftslivsområdet som blir berørt, samt 
hvilken tilgang befolkningen har på tilsvarende friluftslivsområder. 
  
Løypene bør legges utenfor områder som er i kategorien svært viktig eller viktig, og med en buffer slik at 
støy i området ikke overskrider 40 dB. Direktoratets sjablongløsning i tabell 3 i veiledningen angir for 
grenseverdien 40 dB en avstand fra senterlinje av traséen til ytterkant støysone på 1400 meter for 
hastigheten 60 km/t. 
 
Kommunens forslag til forskrift inneholder en maksimal fartsgrense på 70 km/t, noe som innebærer at 
avstanden til ytterkant støysone vil være mer enn 1400 meter. Det er på det rene at friluftslivsområdet 
Lomi – Morki blir liggende i løypas influensområde, og det samme vil gjelde det viktige 
friluftslivsområdet Vassavarri.  
 
Fauske kommune har i sin utredning av konsekvensene sagt at løypa går gjennom det aktuelle 
friluftsområdet. Det er videre sagt at isfiske på Loppa kan bli et positivt tiltak for friluftslivet som også er 
tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvens (verdi/omfang) for friluftsliv er satt 
til +1. Under samlet vurdering er det bl.a. sagt at vatnet har potensiale til å bli et attraktivt turmål.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at løypa vil ha en positiv konsekvens 



når det gjelder friluftsliv. Det er heller ikke grunnlag for å angi at løypa ikke vil ha noen konsekvens når 
det gjelder støy, slik kommunens utredning sier. 
  
Det må etter vår oppfatning legges til grunn i det videre arbeidet at Loppaløypa vil innebære at et viktig 
og et svært viktig friluftslivsområde blir utsatt for støy over anbefalt grenseverdi på 40 dB. 
  
Miljøkommune.no inneholder nå svar på spørsmålet om det er «forbudt å legge snøskuterløyper som vil 
berøre viktige friluftslivsområder, jamfør veileder om støy og snøskuterløyper». Det er i svaret presisert 
følgende:  
«Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper som vil medføre støy over 40 dB i viktige 
friluftslivsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor anbefalt minsteavstand i forhold til 
sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre vurderinger av hva dette vil bety for 
friluftslivet. Dette kan være vurderinger rundt:  
Hvor mye har kommunen av tilsvarende friluftslivsområder i kommunen?  
Hva vil det bety å forringe kvaliteten på dette området sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen?  
Hvor stor del av friluftslivsområdet vil bli berørt?  
Hvilken bruk har området, og hvilke brukerkonflikter kan oppstå?  
Har området et særlig godt støymiljø i henhold til kartleggingen? Eller berøres området av andre 
støykilder?  
Er det mulig å gjøre avbøtende tiltak?  
Dersom kommunen velger å vedta løyper som berører viktige friluftslivsområder må kommunen 
synliggjøre vurderingene som er gjort, og vise hvordan dette er vektet opp mot kommunens plikt til å ta 
særskilt hensyn til friluftsliv ved fastsetting av løyper». 
 
Fauske kommune har etter det vi kan se ikke gjort noen vurderinger når det gjelder løypeforslagets 
virkninger for friluftslivet. Utredningen har som utgangspunkt at det ikke foreligger konflikt, noe som 
etter vår oppfatning ikke kan legges til grunn. Kommunen ser ut til å mene at det er friluftsliv å kjøre 
snøscooter, og bruker hensynet til funksjonshemmede som et argument for å opprette løype.  
 
Fylkesmannen finner grunn til å påpeke at snøscooterkjøring ikke omfattes av friluftslivsbegrepet. 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Funksjonshemmede kan i henhold til motorferdselregelverket gis mulighet til bruk av 
snøscooter uavhengig av løyper, og vi kan ikke se at hensynet til funksjonshemmede kan tillegges særlig 
vekt når det gjelder å opprette løyper.  
 
Som avbøtende tiltak er det i kommunens utredning sagt at store deler av løypa legges på islagt vatn. 
Fylkesmannen kan ikke se at dette på noen måte kan anses som et avbøtende tiltak, da lyden vil bære 
godt over islagt vann. 
 
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid gjør en supplerende utredning av konsekvensene av 
foreslått løype, jf. det som er sagt ovenfor. Betydningen av de berørte friluftslivsområdene må vurderes 
opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Vi minner for øvrig om at kommunen ved fastsetting av 
løypene skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
  
Sikkerhet  
Løypa er foreslått lagt over islagt vann, uten at det i utredningen er sagt noe om sikkerhet utover at det 
er vist til at store deler av traséen mangler mobildekning. Fylkesmannen forutsetter at det redegjøres 
for hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder ferdsel på isen og sikkerhet. 
  
Forholdet til svenske myndigheter  
Kartet, herunder mottatt sosifil, viser at løypa skal stoppe ca. 100 meter fra riksgrensen mot Sverige. I 
kommunens utredning er det imidlertid sagt at løypa stopper ved riksgrensen. Fylkesmannen er ut fra 



dette usikker på hva kommunen legger opp til. 
 
Det ble i forbindelse med den senere forkastede forsøksordningen med snøscooterløyper sagt følgende 
om muligheten for å lage løyper som krysser riksgrensen: «Kommuner som deltar i forsøksordningen 
kan planlegge for løyper til Sverige innenfor de rammer som gjelder for forsøket. Da er viktig at 
kommunen finner egnet sted for grensekryssing i samråd med Tollmyndighetene. Kommunene bør også 
ha tett kontakt med kommunen på svensk side. Kommunen må også forholde seg til annet aktuelt 
regelverk, herunder vegmyndighetenes regler for bruk av snøscooter på offentlig veg».  
 
Fylkesmannen legger til grunn at det samme må gjelde der hvor kommunen nå ønsker å etablere løype 
som skal legges til riksgrensen.  
 
Vi finner grunn til å stille spørsmål ved hvilken dialog det har vært med svenske myndigheter når det 
gjelder å etablere en ny løype som går enten inntil eller nær riksgrensen. Liste over mottakere viser at 
de mottar kopi av høringsforslaget, men arbeidsgruppas notat viser ikke at det har vært noen kontakt i 
forkant av høringen. Det er på det rene at en snøscooterløype tett opp til grensen kan få virkninger inn i 
Sverige. 
 
Det er foreslått en bestemmelse om at det for Loppa er tillatt med rasting langs løypa og 30 meter ut fra 
ytterkant av løypa. Samtidig er det foreslått følgende bestemmelse om løypebredde: «Max 10 m frem til 
Loppaisen, deretter isens bredde». Fylkesmannen mener det her åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa, dvs. også i Sverige. Dette kan ikke Fauske kommune fastsette.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Saken ble sendt på høring til Luokta-Mavas sameby og til Tuorpon sameby. Det er ikke kommet noen 
merknader fra disse samebyene. Se Rådmannens merknad under vurdering til merknad nr 3. 
Rådmannen er ikke kjent med at det er vært ytterligere dialog med svenske myndigheter. 
 
Rådmannen tar Fylkesmannens merknad til etterretning og innstiller på at Loppaløypa ikke opprettes 
som snøskuter løype som er åpen for almen ferdsel. 
 
Kommuneplanens arealdel 2009-2021, ble vedtatt 03.02.2011.  Her er arealformål LNF-A område for 
traseen som er planlagt.   I disse områdene tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet til stedbunden 
næring, jfr.plan og bygningslovens § 20-4, nr 2 (gammel lov).  Arealformål for Eidevatnet (Muorkivatnet) 
er vannareal for allmennt friluftsliv. 
 
 
Merknad nr 3:  Arjeplogs kommun, datert 23.01.2017: 
”Här kommer Arjeplogs kommuns yttrande i rubricerat ärende. 
 
Arjeplogs kommun avvisar förslaget på ny Loppa-løype tills dess Fauske kommune samrått med berörda 
samebyar. 
 
Alla kontaktuppgifter och kartor över samebyarna på svensk sida återfinns här: 
https://www.sametinget.se/2370” 
 
Vurdering/anbefaling: 
Etter at Fauske kommune mottok denne uttalelsen, er det tatt kontakt pr epost til de epostadresser som 
Arjeplog kommune har oppgitt.  Vi har bedt om en uttalelse fra dem med svarfrist 20. februar 2017. 
 
Merknad nr 8:  Nordlandsforskning, datert 20.01.2017: 
«Vi viser til konsekvensutredning for Loppaløypa hvor det står beskrevet at det går mange trekkeleier og 



flyttleier i området og hvor vurderingen er 0: Ingen negative konsekvenser. Vi vurderer dette 
annerledes. Reinen er avhengig av store sammenhengende beiteområder forå kunne overleve ute 
gjennom årstidene, og reindriftsutøverne har tradisjonelt flyttet reinflokken etter de beste 
beiteforholdene. Infrastruktur samt aktiviteter i utmarka fragmenterer beiteområdene, og reduserer 
valgmulighetene til reineierne. På grunn av økning i antall milde vintre med tining og isingsproblematikk 
opplever reineierne at de stadig oftere må flytte flokkene mellom beiteområder. Disse klimarelaterte 
utfordringene kommer i tillegg til behovet for flytting grunnet tap til rovdyr. Fleksibilitet og mulighet til å 
skifte beite er derfor avgjørende for reindriften. Simlene er spesielt sårbare for forstyrrelser på 
senvinteren etter en lang periode med utfordrende klima og fôrtilgang. Det er viktig at simlene får ro i 
denne tiden før og under kalving. Sammensatte utfordringer som nevnt ovenfor gir en relativt stor 
belastning for Balvatn reinbeitedistrikt, og utgjør viktige elementer som bør tas hensyn til i en 
beslutningsprosess om nye skuterløper som vil medføre økt menneskelig aktivitet i reinbeitedistriktets 
beiteland. Den foreslåtte Loppaløypa ligger ikke direkte i kalvingsland, ifølge reindriftskart, men økt 
menneskelig aktivitet i områder hvor det går mange trekkleier og flyttleier gir likevel økt stress for 
reinen. 
 
På grunnlag av dette sammensatte bildet av utfordringer som bidrar til fragmentering i reinens 
beitelandskap, er det særlig viktig at reindriften selv blir lyttet til når vedtak skal fattes som påvirker 
driftens beitegrunnlag og dermed fleksibilitet til å drive reindrift i detteområdet.» 
 
Anbefaling/vurdering: 
Det er avholdt møte med Balvatn reinbeitedistrikt og de har ingen innvendinger til at Loppaløypa 
etableres.  Det samme gjelder løypenes åpningstider, der har Balvatn reinbeitedistrikt bekreftet at 
løypenettet kan være åpent til 5. mai uten at dette er til hinder for deres utøvelse av reindrift. 
 
Merknad nr  9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter på Mourkivatnet og er en avgreining fra Turistløypa. Løypa foreslås videre til 
Riksgrensen. I utredningen kommer det frem at løypa går gjennom leveområde for jerv og kongeørn. 
Løypa vil berøre et svært viktig friluftslivsområde. Løypetraséen berører ingen hytter/fritidsboliger. 
Farten settes til 70 km/t.  
Støy fra snøskuterløyper kan påvirke store omkringliggende områder, og det er ofte en usikkerhet 
knyttet til hva som er grensen (avstand og nivå) for det som kan oppfattes som uakseptabel støy. 
 
I kommunens forenklede konsekvensutredning kommer det ikke frem hva slags konsekvenser den 
foreslåtte løypa forventes å ha på vinterfriluftslivet i området. I utredningen vises det til 
friluftslivskartleggingen og at den foreslåtte løypa går i et svært viktig friluftslivsområde. Videre er det 
ikke innhentet kunnskap om bruken av Mourkihytta, som er en av Sulitjelma og Omegn Turistforening 
(SOT) ubetjente hytter i Sulitjelmafjellene, og som er sentral i spørsmålet om hensynsplikten overfor 
friluftsliv ivaretas dersom skuterløypa skulle etableres.  
Muorkihytta vil ifølge utredningen være 500 meter unna løypa i enden av Mourkivatnet. 
Snøskutertrafikk i 70 km/t på høyfjellet vil selvfølgelig være godt hørbart for de som ferdes med ski og 
oppholder seg på Mourkihytta og i fjellet for øvrig. En grundig vurdering av lydmiljøet ville ha avdekket 
dette. I områder med godt lydmiljø, særlig i viktige friluftslivsområder og fjellområder som dette, er det 
ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med snøskuter genererer.  
FNF er kjent med SOTs uttalelse og det er ikke til å misforstå at den foreslåtte skuterløypa kommer i 
konflikt med vinterfriluftslivet og bruken av Mourkihytta. FNF mener SOT på en god måte beskriver 
hvorfor den ikke kan opprettes.  
 
I utredningen fremmes isfiske på Loppa og at skuterløypa tilrettelegger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Når det gjelder isfiske høres det noe merkelig ut å forlate gode og lett tilgjengelige 
fiskevann i Sulitjelma, og kjøre snøskuter for å fiske mindre fisk og av dårlige kvalitet høyere oppe på 
fjellet.  



 
I utredningen vurderes den foreslåtte løypa til å ha en positiv konsekvens (+1 – små positive 
konsekvenser). Dette fremstår som uforståelig for FNF. De som bruker dette svært viktige 
friluftslivsområdet i dag til friluftslivsaktivitet, og SOT som tilrettelegger for friluftsliv og drifter 
Mourkihytta, er av en annen oppfatning. 
  
FNF mener Loppaløypa ikke kan etableres fordi hensynsplikten overfor vinterfriluftslivet ikke vil ivaretas 
dersom den skulle etableres slik den er tegnet inn og etter kommunal forskrift.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Se vurdering til merknad nr 10, Sulitjelma og Omegn Turistforening.  
 
Merknad nr  10: Sulitjelma og omegn Turistforening, datert 17.01.2017: 
«Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) registrerer at det er lagt ut ny forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter til offentlig høring med svarfrist 20. januar 2017. 
 
Styret i SOT ønsker å komme med følgende kommentarer: 
SOT driver sin hovedaktivitet i Sulitjelmafjellene hvor foreningen har 8 ubetjente turisthytter  og 180 km 
med løypenett. All aktivitet er basert på frivillig arbeid. SOT's grunnide er å gi et tilbud til 
friluftsinteresserte mennesker som vil oppleve det enkle og stille friluftsliv - sommer som vinter. 
 
Vi registrer nå at det er forslag om å etablere ei skuterløype fra eksisterende turistløype på Mourki og 
frem til Loppa øst for Mourki. Løypa vil passere 500 meter fra var turisthytte i Mourki. Hytta vil være 
synlig fra løypa og kan derfor være et fristende mål for en del skuterførere. Den foreslåtte løypa til 
Loppa berører dessuten den naturlige traseen som skiturister bruker til og fra Piski-området. 
 
Vi ser at overnattingen på våre turisthytter vinterstid er økende og er bekymret for at skutertrafikken vil 
få konsekvenser for antall besøkende på Mourkihytta. SOT er av den oppfatning at folk som går i fjellet 
vinterstid vil reagere negativt på skutertrafikk i nærheten av og eventuelt frem til hytta. 
 
Vi anser heller ikke Loppa for a være et spesielt godt isfiskevann. Om det er et ønske å kunne 
tilby isfiske i området mener vi vestenden av Mourki - der løypa går i dag vil være et like godt alternativ. 
At Loppa er et spesielt lunt sted kan vi heller ikke helt forstå der det ligger i høyfjellet, i 720 meters 
høyde. 
 
Opprinnelig forslag til nåværende scooterløype var også nær Mourkihytta. Den foreslåtte traseen ble da 
lagt om nettopp for å unngå konflikt med tiltenkt bruk av hytta. 
 
SOT ønsker derfor at «Loppaløypa» ikke blir etablert og vil derfor komme med innsigelse til opprettelse 
av løypa.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar Fylkesmannens, FNF Nordlands og Sulitjelma- og omegn Turistforening merknad til 
etterretning og innstiller på at snøskuterløypa over Muorki til Loppa ikke etableres.  Bakgrunnen er bl a 
for stor støybelastning for dette viktige friluftsområde. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa er en avgreining av Turistløypa og går fra Turistløypa på Mourkivatnet til Riksgrensen ved Loppa. 
Løypa går gjennom et svært viktig friluftslivsområde. Går gjennom reinbeiteområde med mange trekk- 
og flyttleier. Et friluftsområde og hytte påvirkes av støy. Løypa går gjennom leveområde for rødlistet og 
fredet jerv og kongeørn. 
Løypa har en klar og grei målsetting, turist- og fiskeløype. lngen avbøtende tiltak foreslått. 



 
Konklusjon 
Åpningstider, fartsgrense, rasting og kjøre- og motorferdselsforbud som for Turistløypa. Kan etableres 
under forutsetning av dokumentert tilstrekkelig avbøtende tiltak.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme anbefaling/vurdering som til merknad nr 10 fra Sulitjelma- og Omegn Turistforening. 
 
KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN: 
 
Merknad nr 1: Statskog,  datert 03.01.2017: 
 
«§ 3:, ledd c:  
Forslag: Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 24.00 -06.00.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 23.00-07.00.  
Statskog SF mener dette er nødvending for å minimalisere interessekonflikter mellom eierne av 
fritidseiendommene, næringsaktørene og skuterbrukerne. 
 
§ 4, ledd a:  
Forslag: Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 70 km/t.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 50 km/t.  
 
§ 7, ledd d:  
Forslag: Nordlysløypa: Max 10 meter.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring: 
Ledd d utgår.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer Statskogs synspunkter som fornuftige og foreslår at endringene blir tatt inn i 
forskriften. Statskog foreslår maksimal hastighet til 50 km/t.  Gjeldende forskrift angir max hastighet til 
60 km/t. Gjeldende forskrift er grunnlag for den avtalen som Fauske kommune har i dag.   
 
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Forskriften er foreslått endret på noen sentrale punkter, uten at dette fanges opp av utredningene. Det 
er heller ikke i arbeidsgruppas notat datert 24. november 2016 sagt noe om de aktuelle endringene.  
 
Når det i motorferdsellov- og forskrift er et krav at løypenes virkning for friluftsliv og naturmangfold i 
influensområdet skal utredes, innebærer dette etter Fylkesmannens oppfatning også at endringer som 
foreslått i forskriften må utredes. De foreslåtte endringene kan ha virkninger for friluftsliv og 
naturmangfold, og må også tas med i vurderingen når det gjelder hensynet til bolig- og hytteområder og 
vurderingen av ulempene for reindriften. Dette gjelder også for den tidligere vedtatte turistløypa, hvor 
foreslåtte endringer vil få betydning for flere av de temaer som skal utredes.  
 
Vi vil i det følgende uttale oss til enkelte foreslåtte endringer i forskriften.  
 
Forskriftens § 3 bokstav a 
Løypene kunne tidligere være åpne i perioden 2. januar til 25. april, mens det nå er foreslått en periode 



på 1. desember til 5. mai. 
Det fremgår ikke av høringen hvorfor det er foreslått endringer av forskriften når det gjelder § 3 «åpning 
og stenging av løypenettet». Endringene er heller ikke del av konsekvensutredningen. Åpning av 
løypenettet fra 1. desember til 5. mai er en betydelig utvidelse fra tidligere, og dette vil forlenge 
perioden med negative konsekvenser for reindrifta. 
  
I gjeldene forskrift for kommunalt løypenett i Fauske kommune (vedtatt februar 2016), er det i § 3 
fastslått at løypene skal stenges senest 25. april. Dette er i tråd med nasjonal forskrift som sier at «I 
sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april».  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er fremsatt argumenter for å fravike nasjonal forskrift på dette punktet, 
og ber derfor om at tidligere vedtak om stenging 25. april opprettholdes. Vi minner om at i spesielle 
tilfeller og etter begrunnet søknad fra kommunen eller enkeltperson, kan Fylkesmannen gjøre unntak 
for forbudet om kjøring etter 25. april (§ 9 i nasjonal forskrift). 
En forlengelse av perioden hvor løypene kan holde åpne vil ha betydning også for andre interesser, 
særlig støyømfintlig bebyggelse i løypenes influensområde.  
 
 
Forskriftens § 3 bokstav c  
Perioden for kjøreforbud er nå foreslått til mellom kl. 24.00 og kl. 06.00, mens det i gjeldende forskrift er 
satt til 22.00 – 07.00. Dette er av stor betydning for flere av de hensyn som skal ivaretas, og særlig for 
støyømfintlig bebyggelse. Vi viser til det som er sagt ovenfor om dette i tilknytning til Kjelvassløypa. 
Miljødirektoratets veiledning når det gjelder støy og snøscooterløyper anbefaler at grenseverdien for 
motorsportbaner i T-1442 benyttes. I nattperioden 23-07 er det der angitt at aktivitet ikke bør foregå. 
Det er her snakk om løyper for rekreasjonskjøring, og Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
tillate kjøring i nattperioden. En endring av forskriften som innebærer at det tillates kjøring i tidsrommet 
23.00 til 07.00 er ikke akseptabelt.  
 
Forskriftens § 3 bokstav e  
Gjeldene forskrift er på dette punkt foreslått endret fra «Kommunen skal stenge hele eller deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.» til «Kommunen kan stenge 
hele eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.»  
Endringen fra skal til kan er ikke begrunnet. Formuleringen «kan» vil kreve en reindriftsfaglig vurdering 
fra kommunen på om løypa skal stenges eller ikke. Alle andre kommuner i Nordland som har vedtatt 
scooterløyper har brukt ordet «skal» i forskriften på dette punkt 
 
Forskriftens § 4 bokstav a  
Når fartsgrensen økes fra 60 km/t til 70 km/t, innebærer dette at støysonene utvides. Det følger av 
veiledningen at avstandene vist 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. 
Der snøscootertraséen kommer innenfor anbefalte minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til 
veiledningen utarbeides et støysonekart vist i fire meters høyde over bakken. 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 om andre støydempende 
tiltak kan være aktuelle.  
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til veiledningen utarbeides et støysonekart 
vist i fire meters høyde over bakken. 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 om andre støydempende tiltak kan være aktuelle.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 



veiledning når det gjelder støy. 
  
For å minske støybelastningen, er det flere steder sagt at nedsatt hastighet skal brukes som et 
avbøtende tiltak. Kommunen har da ansvar for å få ut informasjon om slike begrensninger slik at det er 
kjent blant dem som kjører. Vi forutsetter at fartsgrensen skiltes, men mener det så langt som mulig 
også bør fremgå av forskriften hvor fartsgrensen er satt ned. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Når det gjelder forskriftens § 3 a åpningstid er det følgende å bemerke: 
Det er avholdt møte med Balvatn Reinbeitedistrikt og i dette møte ble det enighet om at løypene kunne 
være åpne fram til 5. mai uten at det ville medføre store ulemper for reindrifta på norsk side av grensen.   
Når det gjelder åpning den 1. desember anser Rådmannen dette for å være for lang åpningstid og for 
lang tid for ulemper med bl a for støyømfintlig bebyggelse og friluftslivet i området. 
Her foreslår Rådmannen at løypene åpnes 2. januar, som i gjeldende forskrift, og stenges 5. mai. 
Når det gjelder forskriftens § 3 bokstav c tar Rådmannen Fylkesmannens merknad til etterretning og 
foreslår at løypenettet er stengt mellom kl 22:00 og kl 07:00. Bakgrunnen for dette er at ihht støy bør 
aktivitet i nattperioden 23:00 til 07:00 ikke foregå. Snøskuterparkeringa i Daja ligger like ved Sulitjelma 
Turistsenter. De fleste som bruker Turistløypa, har bil m/henger parkert der og det vil generere en del 
støy når snøskutere skal kjøres opp på hengere ol.  Denne støyen vil da forekomme etter kl 23:00 
dersom løypenettet er åpent til kl 23:00.  
 
Når det gjelder forskriftens § 4 bokstav a hvor det foreslås øking av fartsgrense, tar Rådmannen dette til 
etterretning og foreslår at fartsgrensen ikke heves, men fortsatt skal være max 50 km/t.  Bakgrunnen er 
økt støybelastning når fartsgrensen heves, noe som  
vil ha negative konsekvenser for friluftslivet.  Det kan nevnes at friluftsområder som er verdsatt som 
svært viktige eller viktige er avstand i meter fra senterlinje av trasèen til ytterkant støysone ved 60 km/t 
på 1400 m. Denne sonen vil øke når hastigheten økes til max 70 km/t. 
 
I de deler av løypenettet hvor fartsgrensen er satt ned skal dette skiltes. 
 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«I høringsbrevet opplyses det om at Turistløypa ble vedtatt den 11.2 2016 og er dermed ikke 
konsekvensutredet eller tegnet inn i kart i denne høringen.  Fauske kommune opplyser at det kun er 
forslag til endrede åpningstider og fartsgrense som er gjenstand for høring denne gang.  Men i forslag at 
i «kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, Nordland» er det punktet (eller bokstaver i ny 
forslagsforskrift) som ikke er i samsvar med den forrige vedtatt forksriften av 11.2.2016.  Bl a er ikke 
siste kulepunktet i § 3 å finne i ny forslagsforskrift: 
 
§ 3 Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for 
særskilte området, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre 
interesser som motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 2. setning. 
 
Høringsparter og berørte interesser har dessuten interesse av hva det innebærer at fartsgrensen forslås 
økt fra 60 km/t til 70 km/t, spesielt i forhold til støy.  Det er også av interesse hvorfor kommunen nå 
foreslår å ta ut vikeplikten snøskuterkjørere hadde for myke trafikanter/skiløpere, til nå å kun gjelde for 
trafikanter som befinner seg på vei når den måtte krysses av snøskuterkjørere.  I tillegg til et mer 
omfattende løypenett foreslås det å tillate snøskuterkjøring enda senere på kvelden (kl 00:00) og 
tidligere om morgenen (kl 06:00).  Dette til tross for at løypene berører hytteområder og naturområder 
der dyrelivet har gått til ro.  Dette må kommunen redegjøre for. 
 
FNF vil også presisere at det er en forventning at alle løypetraseer ses i sammenheng sel om Turistløypa 
er vedtatt tidligere.  Det foreslås nå et langt mer omfattende løypenett med avgreininger og 



konfliktene/samla belastning vil derfor forventes å øke. FNF mener kommunens skulle lagt ved kart over 
løype og revidert konsekvensutredning som følge av de endringer som foreligger i ny kommunal 
forskrift. 
 
FNF mener for øvrig at Turistløypa i stor grad ivaretar snøskuterinteressene og de som har behov for å 
kjøre mer fritt på andre siden av riksgrensen.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar store deler av FNF sine merknader til etterretning og foreslår at forskriften endres i hht 
dette. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 
«Dokumentvurdering: 
Det synes etter dette klart at teksten Forskriftlvedtak 11.02.20l6, unntatt det som direkte omhandler 
Tilførselstøypa, er vedtatt og gjelder for Turistløypa. 
Når utforming av Forskriften av 11.02.20l6 og forslag av 02.12.20l6 avviker på flere punkter og derfor 
ikke er direkte sammenlignbare, gir det vansker med referanser og store muligheter for forvirring og 
misforståelser. 
 
I Forskrift i vedtak av 11.02.20l6 brukes bl.a. strekpunkter i alle paragrafer som inneholder flere ledd. I 
Forskrift utlagt på kommunens hjemmeside brukes kulepunkter, med nesten tilsvarende tekst. 
I Forslag til forskrift av 02.12.20l6 brukes alfabetisk opplisting. Her er det også foretatt en del 
tekstendring, skifte av navn og betegnelser iforhold tit vedtatt forskrift og en del av leddene har byttet 
plass og blitt sammenslått. I §§ 3, 8 og 9 er et punkt i hver av paragrafene utelatt i forslag til Forskrift, 
uten at det er kommentert. 
 
Formelt sett vil vi her oppleve at det opereres med flere sett med forskrifter som ska I gjelde for samme 
løype, men som inneholder avvik og ikke samsvarer med hverandre !! 
Selv om det ikke er de mest tungtveiende avvikene og noen kan ses på som justeri nger, er det meget 
vanskelig å  forholde seg til disse dokumentene i høringssaken! 
Det blir uklart for meg når det for eksempel kun vises til endrede åpningstider og fartsgense i 
høringsbrevet, om det gjelder bare §§3 og 4, 1. ledd. 
Jeg forutsetter at høringen som en naturlig konsekvens også ville gjelde for eksempel §§3 a), 3 c) og 3 f), 
da det ellers ikke gir noen mening for høringsrunden. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer dokumentene som er sendt på høring er et godt grunnlag for å vurdere de enkelte 
løypene og forskriftene.  Høringsprosessen stanses ikke, saken legges fram til behandling med de 
høringsmerknadene som foreligger. 
Hvorvidt det er brukt kulepunkt eller strekpunkt har liten betydning, teksten er den samme.  Det er den 
forskriften som er vedtatt og som ligger ute på lovdata som til enhver tid er gjeldende. 
Mikkelsen har merknader til både prosess og forskrift.  Stort sett alle de punktene han påpeker i sin 
merknad har Rådmannen tatt med som endring av forskriften for løypene. 
 
 
GENERELLE MERKNADER: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, grunneier, datert 03.01.2017: 
«Arealleieravtale:  
Fauske kommune og Statskog SF som grunneier vil måtte inngå en ny arealleieavtale for de områder 
som er aktuelle for skuterløyper. Prinsipielt vil Statskog SF ikke kreve betalt for en slik avtale hvis Fauske 
kommune ikke tar betalt for kjøretillatelser. I tilfelle Fauske kommune innfører gebyr i.h.t. kommunens 



gebyrregulativ, vil Statskog SF vurdere leie for arealer etter nærmere forhandlinger.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fauske kommune har ikke vedtatt gebyr for kjøring i løypene for 2017. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 03.01.2017: 
«Fylkesmannen klaget i brev av 16. mars 2016 på kommunestyrets vedtak når det gjaldt fastsetting av 
tilførselsløypa. Vi mente det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, og at det 
heller ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.  
 
Kommunen foreslår nå endringer i traséen for tilførselsløypa (nå angitt som Kjelvassløypa) og to nye 
løyper (Nordlysløypa og Loppaløypa). Det er i tillegg foreslått endringer i forskriften som åpner for en 
lengre sesong, kjøring større deler av døgnet og høyere hastighet ved kjøring. Turistløypa fra Daja til 
riksgrensen er ikke gjenstand for høring når det gjelder traséen, da det ikke er foreslått endringer når 
det gjelder dette.  
Vi finner grunn til å påpeke at det ikke alltid er samsvar mellom det som er sagt i saksdokumentene og 
det som fremgår av sosifilas egenskaper. Dette gjelder for eksempel tidsrom hvor løypene er åpne (både 
dato og klokkeslett) og fartsgrense. Kommunen må sørge for at det blir samsvar. Der det ikke er 
samsvar, har vi lagt til grunn det som fremgår av sakens dokumenter.  
 
Utredning av løypene: 
Det er foretatt konsekvensutredninger av de endringer som er foreslått når det gjelder løypetraséer.  
Fylkesmannen registrerer at det er mange endringer i konsekvens i forhold til tidligere utredninger, uten 
at vi nødvendigvis kan se at det er grunnlag for de aktuelle endringene. Det fremstår også som merkelig 
at konsekvensen flere steder er satt som positiv der det etter det vi kan se ikke er snakk om noen 
endring. Dette gjelder for eksempel tema som skredfare, teknisk infrastruktur og verneområder. 
 
Konsekvensene for reindrifta blir etter Fylkesmannens vurdering underkommunisert, da konsekvensene 
for løypene er satt til «0 = ingen negative konsekvenser». Scooterkjøring med tilhørende aktiviteter 
(rasting, isfiske mm) i områder som ellers er mindre traffikert av mennesker og maskiner vil få negative 
konsekvenser for reindrifta. Vinter og vår er en sårbar tid for reinen, og det er derfor særlig uheldig med 
forstyrrelser i denne perioden. I tillegg berører skuterløypene reindriftas særverdiområder (flyttleier og 
kalvingsområde). 
  
Samlet sett vil også de negative konsekvensene for reindrifta øke ved åpning av flere traséer. I forhold til 
samlet belastning må det også tas med i betraktning at Balvatn reinbeitedistrikt fra før har svært 
utfordrende driftsforhold som følge av blant annet vannkraftutbygginger, store mengder fritidsboliger – 
og ikke minst stor rovviltbestand.  
 
Også for andre tema mener vi at de negative konsekvensene er underkommunisert, og vi viser til det 
som er sagt under de enkelte løypeforslagene. 
  
For at kommunestyret skal kunne ta stilling til hvilke løyper som kan fastsettes, er det vesentlig at det er 
gitt et korrekt bilde av konsekvensene.» 
 
Videre: 
«Samtykke fra grunneier  
Det fremgår ikke av kommunens utredning hvilken dialog det har vært med grunneier, og det er grunn 
til å stille spørsmål ved om det vil være mulig å få samtykke til etablering av nye løypeforslagene. 
Fylkesmannen mener det allerede i forkant av høringen bør være mest mulig klarlagt at slikt samtykke 
vil bli gitt.  
 



Kommunen kan i alle fall ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 
samtykket. Fylkesmannen legger til grunn at slikt samtykke innhentes før et eventuelt vedtak.  
 
Krav til begrunnelse  
Motorferdselforskriften § 4a tredje ledd, tredje setning, fastsetter følgende: «Av kommunens vedtak 
skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med 
bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter 
femte ledd».  
 
Det er i merknadene til denne del av forskriften sagt: «I tredje punktum stilles det krav til begrunnelsen i 
kommunens vedtak. En god begrunnelse er særlig viktig fordi vedtaket kan påklages, se åttende ledd. Av 
vedtaket skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 
snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Kommunens vurdering av hensynene i femte ledd skal også fremgå av vedtaket».  
 
Dette innebærer at kommunens vurdering av hensynet til friluftslivet, naturmangfold, reindrift, bolig- og 
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerhet skal fremgå av vedtaket. 
 
Klagerett  
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel 
VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan 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.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det har vært dialog med grunneier i prosessen.  Denne kontakten bunnet ut i at vi fikk beskjed fra 
Statskog at vi bare skulle sende utkastet ut på høring og så skulle de komme med sine synspunkter i sin 
høringsuttalelse.  Rådmannen har i sin innstilling fulgt opp de synspunkter som fremkommer i 
grunneiers merknad. 
Rådmannen har tatt til etterretning de synspunkter som fremkommer i Fylkesmannens merknad og i 
innstillingen er det kun løype fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby som ønskes 
etablert.  
 
Merknad nr 4:  Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Statens vegvesens ansvar i planarbeid er først og fremst knyttet til arealbruk langs riks- og 
fylkesvegnettet. Vi har også ansvar for å påse at føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale 
og regionale arealpolitiske dokumenter blir ivaretatt i planleggingen. 
I denne saken uttaler vi oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
Vegvesenet har et særskilt ansvar for trafikksikkerheten, både som forvalter av vegnettet og som 
fagmyndighet. 
Fauske kommune har ikke sendt varsel om oppstart av dette arbeidet. Kommunen legger nå forslag til 
forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, konsekvensutredning og 
løypebeskrivelse ut på høring.  
 
Generelt 
Kryssing av fylkes- og europaveg 
Når det gjelder løyper som krysser europa-, riks- og fylkesveg behandler Statens vegvesen disse etter 
veglovens bestemmelser på lik linje med avkjørselstillatelser. Her vil trafikksikkerheten både for førere 
og vegfarende være hovedfokus. Det bør ikke legges opp til flere krysningspunkter enn absolutt 
nødvendig. 



 
Scooterløyper på og langs offentlig veg 
Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen tillate at det etableres 
skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og fylkesveger. Ved opprettelse av 
scooterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til at løypene legges utenom vegens 
eiendomsområde som omfatter vegbane med tilhørende innretninger som grøfteprofil, vegfylling o.l. 
Med mindre det er gitt tillatelse til det bør skuterløyper ikke legges parallelt med veg nærmere enn 20 
meter fra vegkant. 
 
Start av skuterløype fra offentlig veg 
På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks- eller 
fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. 
 
Skilting og merking 
Statens vegvesen anbefaler at kommunene benytter vegvesenets anbefalinger til merking og skilting i 
løypene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er riktig at det ikke er sendt varsel om oppstart.  Dette gjelder oppretting av en forskrift etter 
forvaltningsloven og ikke en plansak etter plan- og bygningsloven. Det er dermed ikke krav om varsel om 
oppstart av arbeidet. Når det gjelder skilting, vil dette bli gjort i hht vegvesenets anbefalinger. 
 
Merknad nr 5:  Sametinget, datert 19.01.2017: 
«Snøscooterløyper vil kunne ha konsekvenser for reindrifta i området. Vi registrerer at reindrifta er 
kontaktet i saken. Sametinget forutsetter at kommunen legger til rette for dialog med reindrifta hvor de 
får mulighet til å si seg enig eller uenig med tanke på vedtak. Samt at forskriften blir fulgt med tanke på 
stenging av løyper ved varsling fra reindriften.  
 
Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet for å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71, § 3-1). Vi oppfordrer kommunen til å 
ta i bruk denne veilederen i planarbeidet. Sametingets planveileder finnes på: 
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader utover at Balvatn Reinbeitedistrikt har vært involvert i hele prosessen. 
 
Merknad nr 6:  Politiet, datert 20.01.2017: 
«Vi har sett på dette og finner ikke at vi har noen merknader av betydning til forslaget. Ikke alle 
bestemmelser er like enkle å kontrollere, f.eks. fartsreglene. Det har imidlertid liten betydning for 
forskriften. Formålet med fartsreglene er uansett å få førere til å senke farten der det er ønskelig.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fartsgrenser som er angitt i forskriften skal skiltes. 
 
Merknad nr 7:  NVE, datert 30.01.2017: 
«NVE mener det er utarbeidet et oversiktlig og ryddig høringsdokument hvor løypetraseene er tydelig 
inntegnet på kart. Temaet sikkerhet er vurdert for alle løypetraseene. Ingen av løypene berører 
skredutsatt terreng. Loppaløypa og Kjelvassløypa går over islagt vann, Kjelvatnet er i tillegg et regulert 
vassdrag. NVE ber om at det tas hensyn til faren dette kan medføre. Vi forutsetter at forskriftens § 3d) 
«Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som gjør det 
nødvendig», benyttes dersom isforholdene på vassdragene tilsier at det vil være utrygge forhold for 



skuterkjøring. 
 
NVE har ikke ytterligere merknader til høring av forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 9:  FNF Norland, datert 20.01.2017: 
Uttalelsen er utarbeidet i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk 
Forening, avd Nordland, som også har gitt sin tilslutning. 
«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.  
 
I notatet som er lagt ved forslaget kommer det frem at kommunestyret i sak 82/16 vedtok å nedsette en 
arbeidsgruppe som skulle få i oppdrag å utrede muligheter for nye traséer for snøskuterkjøring i 
Sulitjelma. Formålet med løypene skulle være turist- og næringsutvikling. Arbeidsgruppen bestod av 
Turistnæringen, Sulitjelma snøscooterklubb, Fauske kommunes administrasjon og politikere. Disse har 
befart de aktuelle områdene på snøskuter.  
Det har også vært informasjonsmøter med Sulitjelma hytteforening, Statskog, Balvatn reinbeitedistrikt, 
Statens vegvesen. 
 
Naturvern og friluftslivsorganisasjonene blir ikke nevnt, og det oppfattes derfor som om at disse ikke er 
inkludert i arbeidet. Verdien og kvaliteten av slike notater begrenser seg og konfliktavklaringer uteblir 
når ikke alle interesser deltar. I tillegg innehar naturvern- og friluftslivsorganisasjonene kunnskap som 
kunne blitt brukt i konsekvensutredningen. Medvirkningsprosessen har derfor ikke vært optimal.  
 
Arbeidsgruppen hadde altså fått i oppgave av kommunestyret å utrede nye traseer med formålet turist- 
og næringsutvikling. Men videre i notatet står det at arbeidsgruppa vektlegger friluftsliv i deres 
løypeplanforslag, og at det tilrettelegges for barnefamilier og mennesker med funksjonsnedsettelser og 
uerfarne snøskuterkjørere. Avslutningsvis mener arbeidsgruppa at snøskuterkjøring i de planlagte 
løypene vil være positivt for friluftslivets mangfold og Fauske som folkehelsekommune. Og til alt 
overmål er det foreslått i selve formålsparagrafen i kommunal forskrift.  
FNF oppfatter dette som kunnskapsløst og stikk i strid med all fagkunnskap og nasjonal politikk. 
Kommunen har hjemmel til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter og denne 
hjemmelen skal ikke brukes til å fremme friluftsliv. Motorisert ferdsel har aldri vært under 
friluftslivsbegrepet, hvilket alle Stortingsmeldinger om friluftsliv har vært tydelig på. I den siste 
stortingsmeldingen, Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som kilde til livskvalitet, defineres friluftsliv 
følgende: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse». Denne definisjonen ble også lagt til grunn i den første stortingsmeldingen om 
friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001. Videre står det at «Motorisert ferdsel 
omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken.».  
Og i kapittel 4.4 står det følgende: «Motorferdsel i utmark kan påvirke friluftslivet negativt på flere 
måter. Motoriserte fremkomstmidler skaper støy og er forurensende, og oppleves sjenerende for 
mange friluftslivsutøvere.». FNF minner derfor kommunen om at etablering av snøskuterløyper ikke er 
så problemfritt slik det ofte har blitt fremstilt utad, med henvisning til Tilførselsløypa og Turistløypa fra 
forsøksperioden.  
FNF finner det derfor urimelig at det i forskriftsforslagets formålsparagraf står skrevet at løypenettet 



skal legge til rette for friluftsliv. Og det i Sulitjelma hvor det fra før av er en masse 
friluftslivstilrettelegginger godt egnet for personer ulik fysiske forutsetninger. Når det gjelder personer 
med funksjonsnedsettelser finnes det også tilbud for dem, både isfiske og adgang til å benytte seg av 
snøskuter etter dispensasjon.  
Fauske kommune som planmyndighet må også legge nasjonal politikk og definisjoner til grunn, og kan 
derfor ikke bruke friluftsliv som en del av formålet med etablering av snøskuterløyper for 
fornøyelseskjøring. FNF oppfatter derfor at løypeforslagenes formål er å legge til for økt 
fornøyelseskjøring med snøskuter og såkalt «skuterturisme». Friluftsliv omfattes ikke av formålet og må 
tas bort i formålsparagrafen i forslag til kommunal forskrift. 
 
Ved planer om å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring skal kommunen være bevisst på alle 
konfliktene som kan oppstå, ta nødvendig hensyn og sørge 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. Hadde kommunen og forslagsstiller invitert naturvern- og friluftslivsorganisasjonene med i 
diskusjonen og arbeidsgruppa så hadde dette blitt bedre opplyst og potensielle konflikter blitt avklart. 
Denne kunnskapen og disse innspillene kunne vært tatt med i forkant og før forslagene ble sendt på 
høring. Fauske kommune, som forslagstiller og planmyndighet, har derfor ikke gjort en tilfredsstillende 
jobb med å sikre bred medvirkning fra alle interesser.  
 
Når det gjelder konsekvensutredningen bærer den preg av synsing og den er lite kritisk i forhold til 
naturmangfold, støy og konsekvenser for friluftsliv. Det er mange antakelser i forbindelse med 
virkningene av løypene og kunnskapsgrunnlaget betraktes derfor som mangelfull. For å kunne ta de 
nødvendige hensyn og for å kunne foreta avveininger av hvor løypene bør lokaliseres, må kommunene 
ha et godt kunnskapsgrunnlag. Å vise til tilgjengelig informasjon i naturbase og registrerte rødlistearter 
er ikke tilstrekkelig. 
 
Det må også ventes å være flere rødlistearter i influensområdet. Eksempelvis er lirype og fjellrype nå på 
rødlista. Uansett handler det om å skåne naturmangfoldet for unødig forstyrrelse i en periode de er 
svært sårbare for forstyrrelser. Kommunen har redegjort for naturverdiene oppført i naturbasen, men 
har ikke vurdert effektene på naturmangfoldet og ivaretatt naturmangfoldlovens miljørettslige 
prinsipper (§§ 8-12).  
 
De foreslåtte skuterløypene i denne høringen vil alle berøre viktige friluftslivsområder, og kommunene 
bør som kjent ikke legge løyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. 
Dette følger av merknadene til nasjonal forskrift. Derfor er det viktig at det gjøres grundige utredninger 
på støy og friluftsliv. Hva det er kommunen legger i at Turistløypa og Tilførselsløypa «ikke har skapt 
nevneverdige problem for friluftslivet» kommer ikke frem.  
 
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. FNF vil følge kommunens videre 
behandling og dersom våre merknader ikke blir vurdert, samt nye vurderinger på hvordan hensynet 
overfor friluftsliv, hytteområder og støy blir ivaretatt i saksfremlegget og et eventuelt 
kommunestyrevedtak, vil det være grunnlag for en klage.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar FNF Nordland sine synspunkter til etterretning og endrer forskriften i hht dette i sin 
innstilling. 



 
Merknad nr 11:  Fauske Næringsforum, datert 17.01.2017: 
«Fauske Næringsforum støtter det fremlagte forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag i Fauske Kommune. 
Dette vil gi muligheter for næringsutvikling og gi reiselivet mulig vekst og utvikling som er nødvendig for 
å opprettholde å skape nye arbeidsplasser spesielt i Sulitjelma.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
 
Merknad nr 11:  Sulitjelma Nærmiljøutvalg, datert 16.01.2017: 
«SNU har ingen merknader til konsekvensutredningene som gjelder for løypene; Loppaløypa, 
Kjelvassløypa og Nordlysløypa. 
 
SNU er også meget tilfreds med at biltilhengerne skal parkere ved parkeringsplassen i Daja, for å frigjøre 
parkeringsareal til personbiler ved parkeringsplassene, Kjelvasskrysset og Skihytta; dagsbesøk og 
turgående. 
 
Kjøretillatelse og gebyr: Dersom dette blir iverksatt, forventer SNU at avgiftene blir øremerket; 
preparering og merking av løypenettet. 
 
SNU ber også om at arbeidsgruppa som har utarbeidet høringsforslaget, har «Turistløypa» som en 
prioritert oppgave til neste sesong; tilpasse traseen på strekningen Daja til Valfajokka. Ref. SNU sine 
kommentarer til; «Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter i Sulitjelma, Fauske 
kommune», november 2015.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Dersom traseer eller forskrift skal endres, må dette ut på ny høring.  
 
Merknad nr 13:  Sulitjelma Snøscooterklubb datert 12.01.2017: 
«Sulitjelma Snøscooterklubb vil med dette gratulere Fauske Kommune med et banebrytende arbeid for 
snøscooterbruk til rekreasjon så vel som for næringsutvikling. 
 
Sulitjelma Snøscooterklubb ønsker nye tracetilbud velkommen og stiller seg positiv ti  
framlagte konsekvensanalyser. 
 
Vi er overbevist om at de utarbeidete traceforslagene vil være positive bidrag for næringsutvikling i 
Fauske kommune. 
 
Styret i Sulitjelma Snøscooterklubb vil på vegne av våre medlemmer og andre snøscooterbrukere ønske 
Fauske Kommune lykke til med det videre arbeid i saken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 14:  Salten Motorsport,  datert 20.01.2017: 
«Vi ser veldig positivt på at kommunen stiller seg bak og fremmer slike forslag for utvikling av 
løypenettet i Sulitjelma. 
Vi mener også at det vil føre med seg goder som vil gagne mange i Sulitjelma og omegn, med tanke på 
økt turisme, økt tilgjengelighet til naturen, for personer med nedsatte funksjons evner, økte inntekter 
for turistnæringen og andre næringer og foreninger som legger tilrette for slik ferdsel. 



Ikke minst vil det bidra til økt rekruttering av barn og unge til snøscooter sporten, da all utvikling og 
tilrettelegging av løyper vil bidrar til å opprettholde miljøet. 
Vi er også av den oppfatning av at flere lovlige løyper betyr mindre ulovlig kjøring. 
Så skal vi fortsette med holdnings skapende arbeidet som kan videreføres til flotte turer i fantastisk 
natur i Sulitjelma». 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna KF er et kommunalt næringsselskap som skal legge til rette for næring- og stedsutvikling i 
Fauske. I denne sak er vi høringsinstans og skal da være ” bindeledd” for alle med næringsaktivitet og 
spesielt turistnæringen i Sulitjelma. Motorferdsel i utmark har det vært og er mange synspunkter på. I 
denne saken vil vi på generelt grunnlag komme med noen innspill på det som spesielt berører turist- og 
reindriftsnæringen i Sulis. 
Fauna KF har som del av denne prosessen hatt møte den 5. Januar 2017 med næringsaktører som etter 
vår vurdering kan bli mest involvert i den daglige driften av ny forskrift. Følgende bedrifter var 
representert; Balvatn reinbeitedistrikt, Sulitjelma turistsenter AS, Sulitjelma fjellandsby AS og Fjellfarer 
AS. 
Tilbakemeldingen under og etter møtet var at det er særdeles nyttig med et slik treffpunkt der man får 
et godt innblikk i hverandres drift og utfordringer. Vi hadde etter Faunas syn også gode 
diskusjoner rundt ny forskrift for skuterløyper i Sulitjelma og de innspill som kom under møtet er 
sammenfattet i Fauna sine kommentarer til høringsuttalelsen. Hver enkelt bedrift vil i tillegg gi sine 
spesifikke innspill. 
 
Leiekjøring: 
Som et innspill i denne høringsuttalelsen vil Fauna KF kommentere behovet for leiekjøring som en viktig 
sekundær/biintekt for flere av reiselivsaktørene i Sulitjelma. Denne inntekten er i dag et meget viktig 
bidrag som supplement i forhold til ordinær drift. Viktig at man konkurrerer på lik linje ut i fra lover og 
regler, samt at private aktører ikke tar over dette markedet uten nødvendig godkjenning. 
 
Generell kommentar: 
Med flere løyper og økt scootertrafikk vil det være nødvendig med hyppigere kontroller og 
tilstedeværelse i fjellheimen. I dag er det liten tilstedeværelsen fra kontrollmyndighetene. 
Næringsaktørene opplever i perioder utstrakt ulovlig kjøring i fjellet. Når næringen påpeker dette blir de 
utsatt for trusler av ulik alvorlighetsgrad.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer utover at leiekjøringsløyvene, 8 stk i Sulitjelma, blir lyst ut hvert 3. år.  Det 
er kun næringslivaktører som blir tildelt disse av Planutvalget. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 
 
Fra merknader til § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark siteres det: 
«Dersom kommunen ønsker å endre trasèen eller bestemmelsene for snøscooterløypene, må den treffe 
nytt vedtak etter prosessen som beskrevet i bestemmelsen.»  
Så langt vites, er det ikke foretatt videre høringer/gjort vedtak om endringer. 
Saken synes prinsipiell og dette er forhold som må behandles og avklares på en formelt rett måte. (Ref: 
Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven, Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.) 
 
KONKLUSJON 
Nåværende høringsprosess stanses og ny høringsrunde startes med oppdaterte dokumenter. 



Dette er forhold som ikke er akseptable og saksgrunnlaget til høringa påklages herved. 
 
Jeg velger likevel å fortsette og gi mitt innspill til hele sakskomplekset nå. 
 
LØYPENETTVERK 
Fauske kommune vil legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. Løypenettverket 
består av Turistløypa, Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Turistløypa med forskrift ble vedtatt 
11.02.20l6. 
Motorferdselloven og-forskrift slår fast at motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt/skal begrenses i 
størst mulig grad. 
Kommunestyret kan imidlertid fastsette løyper for fornøyelsesk jøring med snøskuter på vinterføre. 
I § 1 Formål i forslag til Forskrift knyttes skuterkjøring til turisme,  friluftsliv og næringsutvikling . 
Å bruke slike "gode tiltak" som argument/alibi for tilrettelegging for fornøyelseskjøring på skuter, er 
ingen god forvaltning, da det strider mot intensjon og bestemmelser i lovverket forslaget hjemles i. Når 
en ut fra konsekvensutredningene ser i hvilke områder løypetraseene er lagt, styrker det at det er 
skuterkjøring som har prioritet. 
Man kan ikke ut fra Stortingsmelding 18 (20l5-20l6), definisjon av Friluftslivet: "Opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser'', legge til rette for friluftsliv 
ved å opprette skuterløyper! Friluftsliv må tas ut av § 1! 
 
FOLKEHELSE 
Visjon: Fauske kommune, folkehelsekommunen der alle trives, gir store forpliktelser og forventninger, 
med spesielt ansvar for slik tilrettelegging. Her er liten sammenheng mellom liv og lære. 
Kommuneplan,fysisk aktivitet og friluftsliv: ldrett og friluftsliv i Fauske har lange tradisjoner og 
kjennetegnes av et stort engasjement. Området er et viktig mål og virkemiddel i samfunnsutviklingen,og 
for bedret folkehelse. For at kommunen fortsatt skal være attraktiv ogfremtidsrettet, er det viktig å 
tilrettelegge for trivsel og gode levekår." 
Folkehelseloven,kap. 2-3: Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel,..miljømessige forhold.. - 
bestemmelser om luftkvalitet, støy,... 
Stortingsmld. 18:"Friluftslivet skal være en viktig del av folkehelsepolitikken. Å bevare natur er dermed 
et viktig bidrag i folkehelsepolitikken. «Det  tradisjonelle friluftslivet må prioriteres og ivaretas ! 
 
Utgangspunkter for tiltak og tilrettelegging blir helt feil og dette er negativt signal å sende, så vel til 
den oppvoksende slekt, som til befolkningen for øvrig! 
 
Her burde det i det minste foreligget beskrivelse, vurderinger og eventuelt forslag til alternativer. 
Trasèene legges gjennom områder med bl a vinterbeite, kalvingsland og mange trekk- og flyttleier for 
rein, flere sårbare planteområder, flere bolig- og hytteområder, viktige friluftsområder, leverområder 
for viktige fredede og rødlistede fugler og dyr.  Dette er arter som er meget vare for forstyrrelser 
innenfor sitt habitat.  Områder brukes også til jaktterreng.  Dessuten følger deler av flere trasèer enten i 
eller i nær tilknytning til skiløyper som er brukt av friluftsfolket i årtider. 
 
Det synes liten tvil om at stor skutertrafikk med menneskelig aktiviteter vil få negativ påvirkning for alle 
ovennevnte områder. 
 
REINDRIFT 
I Forskriftens og Motorferdselloven §4, sies det bl.a: 
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 
Kommunen skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 
I reindriftens særverdiområder skal løypene være stengt om våren etter 25. april. 
 
Det   foreligger ingen dokumentasjon, bortsett fra møtevirksomhet, på at kommunen har gjort egne 



vurderinger av økt skutertrafikk og løypenes virkning for rein i influensområdet. 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger for reindrifta, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning . 
 
FRILUFTSLIVET 
Videre i  Forskriftens  § 4a/merknad: 
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for  friluftslivet. 
Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøskuterløyper. lkke minst 
som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en 
særstillinq. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 
verdsettefriluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
Det betyr at det ikke bare er virkningene på friluftsliv i selve snøskuterløypene som i denne 
sammenhengen er relevant, men også virkninger for områdene utenfor løypene som berøres. 
Det blir svært viktig når deler av flere skutertraseer følger enten i eller i nær tilknytning til skiløyper som 
er flittig brukt av friluftsfolket. Her må folkehelseperspektivet bringes inn og vektlegges! 
Så langt jeg kjenner til har ikke kommunen, bortsett fra en snøskuterbefaring, foretatt ekstra kartlegging 
og verdsetting av vinterbruken. Det vises til erfaringer fra kommunens tid som forsøkskommune, men 
situasjonen nå vil være en helt annen!  Forholdene må vurderes ut fra gjeldende situasjon, mest 
sannsynlig med økt skutertrafikk og aktivitet både i og utenfor løypene. Det foreligger ikke 
dokumentasjon på at slike registreringer/vurderinger er gjort. 
Det finnes heller ikke dokumentasjon på at lyd- og støymiljøet ved økt skutertrafikk er registrert/ 
beskrevet, utredet eller vurdert. 
Heller ikke er noen av områdene vurdert opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser,kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper for friluftslivet, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
BOLIG- OG HYTTEOMRÅDER 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til bolig- og hytteområder og sikkerheten for de som kjører og andre. 
 
Kommunen har i konsekvensutredning kun angitt avstander fra løypene til hytter langs traseene. 
Det er ikke sagt noe om andre ulemper. Jeg ser for meg at nye skuterløyper vil kunne medføre økt og i 
perioder stor skutertrafikk "rundt hytteveggene" for ganske mange hytteeiere. Det vil føre med seg 
store ulemper ved bruk av nær-/hytteområdet til rekreasjon og avslapping. 
På fine vinterdager/påske vil bruk av uteområde til for eksempel opphold "i solveggen" og lek, kunne 
fortone seg som "evigvarende" forstyrrelser med skutertrafikk -(visuell forurensning), 
motordur/trafikkstøy –(støyforurensning), eksoslukt/utslipp -(luftforurensning). 
For mange vil det kunne føre til stress og psykisk belastning ved aldri å "være fri" og føle ro og fred på 
hytta, stedet som ofte forbindes med rekreasjon og avslapping. 
Selv med nedsatt hastighet, vil stor trafikk innebære et trafikksikkerhetsproblem for hytteeiernes 
uteområde. Særlig viktig for barns lekeområder og akeløyper i nærområdet. Stedet vil "miste sin 
bruksverdi" og eierne kan oppleve en verdiforringelse og vansker/tap ved eventuelt salg av hytta. 
Det er også fare for at det vil oppstå ulemper knyttet til parkering og trafikkbelastning i områdene hvor 
løypene har sitt utgangspunkt. 
Det foreligger ikke dokumentasjon for at kommunen har gjort slike eller tilsvarende undersøkelser og 
vurderinger i hensikt å oppfylle hensyn/krav, gitt i Forskrift for motorferdsel i utmark etc. 



Avbøtende tiltak som: Løype over Rørgate, støyskjerming,varsling, skilting og nedsatt fartsgrense er bra, 
men det foreligger ikke dokumentasjon for vurderinger om de foreslåtte avbøtende tiltak har den 
nødvendige effekt for miljøet. Dette må utføres! 
Sannsynligvis kan de på ingen måte kompensere for å oppfylle forskriftens krav og hensyn! 
Rørgate-traseen f. eks. vil føre til at skutertrafikken/ulempene bare kan spres over et større område. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning for bolig- og hytteområder, som er nødvendig for god 
og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
STØY 
Lov- og forskriftsbestemmelser og Veiledning for støy-snøtskuterløyper: 
Kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet og til hytteområder. 
 
Fra Stortingsmelding nr. 21:"..Støy er et av våre store gjenværende miljøproblemer. Stress forårsaket av 
støy kan være en sterk medvirkende årsak til forskjellige helseplager ....derfor er det viktig både å 
redusere støyen som omgir oss og sikre stille områder for friluftsliv og rekreasjon." En del 
problemstillinger er allerede behandlet under avsnittene om friluftsliv og hytteområder. 
I konsekvensutredningen for Kjelvassløypa angis det at løypa er godt innarbeidet som tilførselsløype til 
Turistløypa . Men det er under helt andre betingelser! Egne erfaringer høstet som hytteeier i 
nærområdet til Kjellvassløypa, er nok at både støy- og trafikkbelastningen økte som følge av 
forsøksordningen, både for lovlig og ulovlig kjøring. Særlig stor støybelastning ved stor fart og "aksing'' 
opp siste kneika til Skihytta eller parkeringsplassen. Faren for enda større trafikk- og støybelastning er 
åpenbart stor, etter min vurdering. 
I samfunnet sier regelverket for offentlig ro og orden at det skaI være ro fra kl. 23-07. 
Skuterløypa går gjennom eller nært bolig- og hytteområder og parkeringsplass for skutertilhengere/biler 
ved løypestart er nært hytteområder/campi ngplass og Fritidssenter. Dette er områder brukt til 
rekreasjon og feriering og hvor det ofte søkes avslapping, ro og fred. 
I friluftslivsområder og områder med fugle-, dyreliv og spesielt rein, trengs det også ro og lenger enn 
seks timer i løpet av døgnet! 
Det virker da totalt ulogisk at skuterløypa som knyttes til nevnte støyutsatte områder, iflg. forslag til 
Forskrifter skal være åpen og tillate kjøring/aktivitet og medfølgende støy kl. 06-24. I Klima- og 
miljødep.: Veiledning for støy i skuterløyper frarådes sterkt en slik åpningstid! Dette er ikke 
akseptabelt! Hva slags vurderinger ligger til grunn for et slikt forslag? 
Generelt sett gir større fart mer støy. Dette er områder der støy bør begrenses mest mulig. Med tanke 
på intensjon for etablering og bruk av skuterløypene: turkjøring/turisme, rasting, naturopplevelser og 
rekreasjon, synes det naturlig at skuterkjøringen for en stor del foregår med slede med eller uten 
passasjerer. 
Forskrift for kjøring med motorvogn i terrenget § 4 gir bestemmelser her. Redusert hastighet ville også 
tatt hensyn til skuterkjørere som stanser for rasting. Her burde det foreligget grundige støyvurderinger 
rundt disse betraktningene! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for støy tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskaps- 
innhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. 
 
NATURMANGFOLD 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø Løypene må 
ikke legges inn i verneområder eller sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. 



 
Naturmangfoldlovens virkeområde omfatter alle offentlige beslutninger og tiltak som berører 
naturmangfold og kommunen skal foreta en selvstendig konkret vurdering av hvilken påvirkning det vil 
ha for mangfoldet. Effektvurderinger og avbøtende tiltak skal være basert på naturvitenskaplige 
undersøkelser og erfaringsbasert kunnskap. 
Det foreligger ikke dokumentasjon på at noen form for undersøkelser eller vurdering, gjort etter 
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, §§ 8-12, av løypenes virkning på naturmangfoldet i 
influensområdet er foretatt. 
Fra snøen kommer om høsten til utpå vinteren, er en meget sårbar tid for naturmangfoldet/fugle- og 
dyreliv. Kulde og snø gjør at mye av mattilgangen reduseres kraftig. Samtidig kreves mye mer energi til 
aktivitet og leting etter mat. Naturen skaI og må få hvile i denne perioden! 
Naturen settes på "sparebluss" og stadig forstyrrelser som forårsaker redsel, flukt og mye bevegelse, er 
belastninger som kan være katastrofale for eksempel for fredede og rødlistede enkeltindivider og 
bestander. Derfor ble for eksempel snøugla totalfredet i 1965, jerven i 1982 og kongeørn i 1968. 
Åpningen av løypene må derfor utsettes til etter helgefredningen i jul/nyttår, dvs. 2. januar. Forskriftens 
§4 gir bestemmelser om stenging av løypene. Justering i Forslag til Forskrift for kommunalt løypenett § 
3f) følger naturlig av det forangående. Det er også den samlede belastningen på naturmangfoldet som 
ska Ivurderes (Jfr.§ 10), men det kan jeg heller ikke se er blitt gjort! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for naturmangfold tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, 
kunnskapsinnhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. Det gjelder både enkelttilfeller og samlet belastning. 
 
UTSLIPP OG FORURENSNING 
Klimaavtalen  og Forurensningsloven: 
a). Klima- og miljøhensyn må gjennomsyre enhver politisk beslutning som fattes fremover. 
b). Vi må begynne å kutte i ressursbruken og unnga unødig utslipp og forurensning med en gang om vi 
skal nå målene. 
§1 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går 
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Dette er et meget viktig område som ikke er berørt idet hele tatt! I kommunens egen Klimaplan er ikke 
emnet berørt. Ved neste rullering må dette området inn i planen! 
Når kommunen organiserer tilrettelegging for allmenne tiltak av denne art, hadde jeg faktisk forventet 
at det var gjort undersøkelser og forelå vurderinger om den økte skutertrafikken og den økte bil- og 
transportaktivitetens virkninger på influensområdet. Her må en kunne regne med vesentlig økning med 
utslipp til luft og forurensning. 
I avsnittet bolig- og hytteområder har jeg vært inne på mulig vesentlige belastninger fra både visuell-, 
lyd- og luftforurensning. 
Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at det er gjort vurderinger rundt avfall og økt forsøpling i 
områdene, noe man må kunne regne med. Hvilke konsekvenser kan det ha for dyre- og fuglelivet, for 
eksempel? Her er ingen avbøtende tiltak! 
Det nevnes ingen ting om tiltak/ordning for tilfredsstillende forsøplings- og avfallshåndtering. 
Organiseringen må være avklart her! 
lgjen gjelder det Naturmangfoldloven og totalbelastningen på miljøet, som ikke er tatt hensyn til. 
 
KONKLUSJON 
Dette er et tema/område som ikke er berørt og som på ingen måte er tilfredsstillende for miljø- og 
klimaarbeidet i kommunen! Dette arbeidet må intensiveres iden videre forvaltning! 
 
NÆRINGSUTVIKLING 
I konsekvensutredningen for alle løyper vurderes tiltakene til (+2) +3, middels til store positive 



konsekvenser, for næringslivet. Det er bra, men det finnes ikke noen annen dokumentasjon enn utsagn 
og opplisting av ønskede muligheter. 
 
Her mener jeg det burde foreligget mer konkrete planer, beskrivelser, undersøkelser og erfaringer, gjort 
som grunnlag for satsing og vurderinger. Det kan fort synes som de positive effektene bare brukes som 
et alibi for etablering av skuterløyper for fornøyelseskjøring,uten særlig tanke på belastning på 
naturområdet og totalbelastningen på miljøet. 
Når det gjelder næringslivet, så har det, akkurat som andre, lag og foreninger muligheter for tillatelser til 
å få tilrettelagt og gjennomført mange positive oppgaver, innenfor eksisterende lover, forskrifter og 
regelverk. 
 
KONKLUSJON 
Her må det utarbeides et mye grundigere og mer konkret begrunnet materiale enn ei "smørbrødliste" 
med ønsker/muligheter under videre forvaltning.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har vurdert punktene i Mikkelsens merknad og tar disse til etterretning. 
Forskriften er endret på flere punkt ihht dette.  Se kommentarer under merknadene til hver enkelt løype 
og til forslag til forskrift. 
 
Sammendrag: 
Statskog, som grunneier i Sulitjelmafjellet, ønsker ikke at det Nordlysløypa opprettes. 
Da grunneier har rett til å nekte ferdsel på egen eiendom, innstiller Rådmannen på at Nordlysløypa ikke 
opprettes.  
 
Mange merknader til saken går ut på støy- og annen ulempe for dem som har hytte nær traseen til 
Kjelvassløypa.  Grunneier ønsker ikke at det opprettes en trase etter Rørgata ned på Kjelvatnet.  Ut fra 
dette har Rådmannen foreslått at Kjelvassløypa ikke legges ut som løype for allmenn ferdsel.  
Rådmannen innstiller på at det blir opprettet en løype fra skuterparkeringa i Daja til Sulitjelma 
Fjellandsby (Fjellandsby-løypa). 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 86/16 av 11.2.2016 ble påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland.  Klagen 
gjaldt oppretting av tilførselsløypa som løype for offentlig ferdsel.  Bakgrunnen var at det ikke var tatt 
tilstrekkelig hensyn tiI hyttebebyggelse i området og at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og 
andre ulemper for friluftslivet.  
 
I og med at det forelå en faktafeil i konsekvensutredningen når det gjaldt antall hytter i rød og gul sone, 
ble løypa lagt ut på ny høring.  Antall hytter i rød og gul sone er endret, men antall hytter i 
influensområdet er det samme.  
 
Loppaløypa ligger nært et områder som er angitt som svært viktig friluftsområde.  Her vil det bli store 
støybelastninger både på dette friluftsområde og for SOT sin turisthytte v/Mourki. Området er viktig for 
vinterfriluftsliv. 
  
Åpningstid for løypene, både lengde i tid og klokkeslett, er også sentralt i noen merknader. Det samme 
gjelder hastighet og den innvirkning den har på støysoner i området. Dersom hastigheten økes, blir 
støysonene endret.  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 har inngått avtale med Statskog vedr tilrettelegging og merking av turistløypa og 
tilførselsløypa.  Denne avtalen gjelder fram til 15.05.2017.  Dersom kommunestyret gjør vedtak om 



oppretting av nye snøskuterløyper, må det inngås ny avtale. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









Arbeidsgruppas arbeid ifm etablering av kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune. 

Kommunestyret vedtok i sak 82/16 den 11.februar då å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i 
oppdrag å utrede muligheter for utvikling av løypetrasèer for kjøring med snøskuter der formålet var 
turist- og næringsutvikling i Sulitjelma.  

Arbeidsgruppen har gjennomført befaring med snøkuter vinteren 2016 sammen med Sulitjelma 
Fjellandsby, Sulitjelma Turistsenter, Sulitjelma snøscooterklubb samt administrasjon og politikere i 
Fauske kommune. Turistnæringene har fått gitt innspill til arbeidsgruppen og forslag til løypetrasèer.  

Det har også vært avholdt informasjonsmøter med Sulitjelma hytteforening, Statskog, Balvatn 
reinbeitedistrikt, samt telefon og mailkontakt med Statens vegvesen angående kryssing av FV 543 for 
Nordlysløypa og eier av hytte i rød sone ved Kjelvasskrysset. Løypa forbi hytte i rød sone skiltes.  Det 
var ikke ønske om støyskjerm.  Møtene har vært positive og arbeidsgruppen har ikke mottatt noen 
negative bemerkninger så langt.  

Fauske kommune har som kjent vært forsøkskommune i vel 15 år. Turistløypa og deler av 
Kjelvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) var en del av forsøksordningen og er godt innarbeidet og har 
fungert bra. Den praksis som var i forsøksordningen der hytteeiere kunne kjøre fra hytta til Daja og 
videre i Turistløypa gjelder ikke lenger. Arbeidsgruppen legger vekt på at Kjelvassløypa med start fra 
parkering ved Skihytta/Kjelvasskrysset er et viktig bidrag for økt næringsutvikling i Sulitjelma. Det er 
vel 700 hytter i Sulitjelmafjellet og det er viktig at de som ønsker og har mulighet til det kan benytte 
seg av snøskutertraseer fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset til Daja og videre i 
Turistløypa, Loppa for isfiske og Nordlysløypa. 

Det er tatt med i forskriften at biltilhengere skal parkeres i Daja. Dette fordi det ikke er ønskelig at 
hengere skal oppta plass ved Skihytta og Kjelvasskrysset. Daja vil uansett være det naturlige 
utfartssted for snøskuterturister som kommer til Sulitjelma. Det er korteste vei til parkering og det 
bør skiltes i Dajakrysset for snøskuterløyper og parkering.  

For Kjelvassløypa er det noen hytter som kommer innenfor gul støysone og en hytte i rød sone. Forbi 
denne hytten skal det skiltes.  Det tas hensyn til hyttene i forskriften ved at farten skal reduseres til 
20 km/t der avstanden fra løypa til hyttene er under 50 m. Det skal i tillegg tilbys støyskjerming. Det 
er ikke ønskelig med rasting og parkering i denne løypa og vi har derfor valgt forbud mot det. En kan 
parkere snøskutere ved Skihytta, Kjelvasskrysset, Sulitjelma Fjellandsby og den kommunale 
skuterparkeringa i Daja.  

Arbeidsgruppa har arbeidet frem et avbøtende tiltak for Kjelvassløypa og opprettet en alternativ 
trasè som vi har kalt Rørgata. Trasèen følger den gamle Rørgatetrasèen fra gammel kraftstasjon 
nedenfor Kjelvatnet og opp til Kjelvatnet. Denne trasèen ble etablert tidlig på 70-tallet og var svært 
mye brukt i mange år. Rørgatetrasèen gir i større grad avstand til nærliggende hytter og bør således 
bidra til å redusere evt støyplager.  

Snøskutertrafikk som kommer fra parkeringen ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å 
kjøre innom Kjelvasskrysset.  

Det er svært viktig å beholde både Skihytta og Kjelvasskrysset m/parkeringsplassene som en mulig 
start av løypetrasèene for de som ønsker å benytte seg av tilbudet fra disse steder. Skihytta og 
Kjelvasskrysset er utgangspunktet for parkering og dispensasjonskjøring med snøskuter til mange 
private hytteeiere i Sulitjelma. Både bil og snøskuter parkeres på/ved disse parkeringsplassene.  



Biltilhengere skal parkeres i Daja. Det er ikke ønskelig at hengere for frakting av snøskutere/kjelker 
skal ta opp parkeringsplasser verken ved Kjelvasskrysset eller Skihytta.  

Arbeidsgruppa har også lagt vekt på isfiske og friluftsliv, og ønsker å etablere et tilbud slik at f eks 
barnefamilier og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ha mulighet til dette. Det å komme seg 
ut i våre flotte fjellmassiver med mulighet for isfiske på Loppa tror vi vil ha økt positiv effekt på denne 
form for friluftsliv og økning i tilbudet for næringslivet i Sulitjelma. Det vil også kunne ha positiv 
effekt på kultiveringen i røyrvannet. Loppaløypa er en avgreining fra eksisterende Turistløype til 
Sverige og ligger lunt til i terrenget.  

Ønske fra turistnæringene om en kort og enkel løype fra Daja, spesielt for utenlandske turister 
resulterte i forslaget om «Nordlysløypa». Området ligger lunt til og ikke spesielt værutsatt. Terrenget 
er å anse som enkelt og løypa egner seg godt for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt 
uerfarne snøskuterførere. I tillegg vil denne løypa egne seg godt for familieturer, skiturer og 
hundekjøring. Løypas endepunkt gir utsikt over hele Sulitjelma-samfunnet og er man heldig kan man 
nyte nordlyset. Denne løypa anser vi som en god «salgsvare» for turistnæringene.  

Å legge til rette for å komme seg ut i naturen for en større gruppe mennesker er positivt. I tillegg har 
Fauske kommune et mål om å legge til rette for økt vinterturisme i Sulitjelma. Ved å kunne tilby flere 
tjenester og opplevelser vil man kunne øke antall arbeidsplasser i Sulitjelma. Det å kunne benytte 
snøskuter for å komme seg ut i naturen for opplevelser, vil også være et positivt tilskudd til 
friluftslivets mangfold og Fauske som folkehelsekommune.  

Vedlagt følger utredninger og kart over de ulike løypetrasèene som foreslås. 

 

 

 

Arbeidsgruppen for snøscooterløyper i Fauske kommune 

Fauske 24.11.2016 



Y 544000
Y 544000

Y 544500
Y 544500

Y 545000
Y 545000

Y 545500
Y 545500

Y 546000
Y 546000

Y 546500
Y 546500

Y 547000
Y 547000

Y 547500
Y 547500

X 7442500 X 7442500

X 7443000 X 7443000

X 7443500 X 7443500

X 7444000 X 7444000

X 7444500 X 7444500

X 7445000 X 7445000

TEGNFORKLARING

Kartgrunnlag i M:  1:1 000  A1
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000

Ekvidistanse

1:5000Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

Fauske kommune

SAKS-
NR.

PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

Nordlysløypa

2016003

1

Veg
VEG

Høydekurve 5m

Forsenkningkurve 5m

Høydeinformasjon

Innsjøkant

InnsjøkantRegulert

Sjøflate

Elv, bekk og elvekant

Elveflate

Elv/bekk

Arealbrukgrense

Dagbrudd

Steintipp

Skog

Tregruppe

Myr

Markslag

Regel_temakode_4499

Restriksjonsområder

Bygning, Boligbygg

Bygning, Andre bygg

Bygning, uten Bygningspunkt

Matrikkel Bygning

Støysonegrense
Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Linjetyper

Skuterløype - Nordlysløypa



1 
 

Konsekvensutredning – Nordlysløypa  
 
Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er 
gjort og det er sett på avbøtende tiltak. 
 
Under er det listet opp hvilke tema Fauske kommune vurderer å være mindre relevante for tiltaket: 
 

• Forurensing (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn). 
• Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og 

skred. 
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 
• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang -og sykkelveinett. 
• Barn og unges oppvekstvilkår. 
• Kriminalitetsforebygging. 
• En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 
• For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredning 

omfatte vurderinger av dette. 
 

 
 

Skala for verdivurdering og konsekvensvurdering: 
 

-3: Store negative konsekvenser 
-2: Middels negative konsekvenser 
-1: Små negative konsekvenser 
0: Ingen negative konsekvenser 
+1: Små positive konsekvenser 
+2: Middels positive konsekvenser 
+3: Store positive konsekvenser 

 
 
 
 
Nordlysløypa  
Eksisterende arealbruk: 
I kommuneplanens arealdel ligger hele traseen i 
LNF-A-område.   

Lengde: 
Ca 6,5 km 

Foreslått formål: 
Snøskuterløype 

Forslagsstiller: 
Fauske kommune 

Beskrivelse: 
Løypa starter ved eksisterende parkeringsplass i 
Daja, følger kraftlinja og krysser fylkesveg 543 ca 
100 m sør for Smørabjørka. Løypa følger 
oppmerket trase til endepunktet, som ligger ca 1 
km øst for og like langt nord som bebyggelsen på 
Sagmo. Det er lagt inn ei sløyfe i trasèen etter den 
gamle kraftlinja. 

Kartutsnitt: 
Se vedlagte kart 

 
Tema Konsekvens 

(verdi/omfang) 
Forklaring Avbøtende tiltak Grunnlag 

Skredfare +1 Løypa går ikke 
gjennom 
skredutsatte 
områder 

Kommunen kan 
stenge løypa ved 
dårlig vær eller andre 
særskilte 
omstendigheter som 
går utover 
sikkerheten. 
 

Skredatlas: 
Skred-atlas.nve.no 
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Overvåking/ 
varsling, skilting, 
og/eller generelle 
advarsler. 

Teknisk 
infrastruktur, 
herunder 
vedlikeholdskostnader 

+1 Parkeringsplassen i 
Daja anses som stor 
nok for parkering av 
biler med hengere. 
 

 Fauske kommune 

Reindriftsnæringen 
 
Balvatn 
Reinbeitedistrikt 

0 Området løypa går 
gjennom brukes 
som beite for rein 
gjennom alle 
årstider. 
 
Det går mange 
trekkleier og 
flyttleier i området. 
 

Kommunen kan 
stenge løypa dersom 
reinbeitedistriktet ber 
om dette av hensyn til 
reindrifta. 
 
 
 

Kilden til areal-
informasjon: 
Nordatlas 
Skog og landskap 

Kulturminner og 
kulturmiljø inkl. 
samiske 

0 Løypa krysser 
gammelveien 
mellom 
Langvannet- 
Jakobsbakken 
 

Veien vil være dekket 
av snø i tidsrommet 
løypen er åpen. 

Askeladden: 
Riksantikvaren.no 
Nordatlas 

Naturmangfold – 
arter/naturtyper 

-1 Ved bebyggelsen på 
Sagmo er det 
registrert gråsik, 
bjørkefink, 
rypebærmjølke, 
ullvier, gjøk og 
molter. Alle disse 
artene er av nasjonal 
særlig stor interesse. 
 
Løypa går gjennom 
leveområde for jerv 
og kongeørn som er 
på rødlista. 
 

Løypa er ca 1 km 
nord for registrerte 
planter. Dette er 
planter som er 
snødekt om vinteren. 
Løypa stenges hvis 
snødekket forsvinner. 

Fylkesmannen/ 
Naturbase - MD 

Inngrepsfrie områder +2 Løypa berører ikke 
INON områder. 
 

 Nordlandsatlas 

Næringsliv +3 Erfaringen fra 
forsøksperioden og 
tiden turistløypen til 
Sverige har 
eksistert, viser at det 
har hatt positiv 
innvirkning for 
næringslivet, 
spesielt for 
turistnæringa i 
Sulitjelma. 
Nordlysløypa er 
godt tilrettelagt for 
turister som vil 
oppleve nordlys og 
utsikt over 
Sulitjelmasamfunnet 

 Fauske kommune 
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på en kortere tur.  
 
Løypa er tilrettelagt 
for mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne.  
 

Verneområder/rand-
områder 

+1 Løypa går på 
nordsida av grensen 
til Junkerdal-
Balvatn 
Nasjonalpark. 
Løypa er på det 
nærmeste ca 2 km 
nord for grensa til 
parken. Løypa 
ligger slik at 
grensen for 
støysoner ikke 
berører parken. 
 

 Fylkesmannen/ 
Naturbase - MD 

Bolig-/hyttefelt 0 Avstand fra løype: 
 
De nærmeste 
hyttene ved 
Sulitjelma 
Turistsenter ligger 
ca 55 meter fra 
løypas startpunkt. 
 
Like før løypa 
kommer inn på 
veien til skytebanen 
ligger det ei hytte ca 
50 meter fra løypa 
  
Etter at løypa har 
passert skytebanen 
ligger det ei hytte ca 
90 meter fra løypa. 
 
Etter at løypa har 
krysset fylkesvei   
543 går løypa forbi 
2 hytter. Avstand til 
hyttene er 100 m og 
ca 130 m. 
Deretter passerer det 
en hytte som ligger 
på sørsiden av 
løypen, avstand til 
hytta er ca 600 m. 
 
Ingen hytter 
innenfor rød eller 
gul støysone. 
 

Nedsatt fartsgrense i 
starten av løypa, 20 
km/t, stopp før 
kryssing av FV 543, 
deretter 30 km/t til 
siste hytte er passert 
med 200m . Dette 
skiltes. 
Løypas start er godt 
innarbeidet som  
turistløype/fiskeløype. 

Fauske kommune 

Sikkerhet +1 Løypa berører ikke 
islagt vann eller 
skredutsatt område. 

Stenging av løypa, 
overvåking/varsling, 
skilting og/eller 
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Mobildekning hele 
trasèen. 
 
Løypa krysser 
Fylkesveg 543. 
Dersom det skoges 
langs veien ved 
krysningspunktet, 
vil det tilfredsstille 
minstekravet til sikt 
(115 m i 80-sone). 
 

generelle advarsler. 
Vikeplikt og 
stoppskilt ved 
kryssing av vei skiltes 
for snøskutere.  
Kryssende trafikk 
skiltes på FV 543. 
Krysningspunkt må 
være oversiktlig. 
 

 
Statens Vegvesen 
Fauske kommune 

Støy -1 Starten av løypa i 
Daja følger samme 
trasè som 
Turistløypa. 
 
De nærmeste 
hyttene ved  Daja 
Turistsenter ligger 
ca 55 meter fra 
løypa.  
 
Deler av Daja 
friluftsområde 281 
vil bli påvirket av 
støy. 
 
Deler av 
Jakobsbakken 
friluftsområde vil 
bli påvirket av støy. 
 
Deler av Sulitjelma 
friluftsområde vil 
bli påvirket av støy. 
 

Nedsatt fartsgrense til 
20 km/t til løypa 
krysser FV 543, 
deretter 30 km/t frem 
til siste hytte er 
passert med 200 m.  
Deretter 70 km/t.  
 
Starten av løypa er 
godt innarbeidet som 
fiskeløype/turistløype. 

Fauske kommune 
 
Nordlandsatlas: 
nordlandsatlas.no 
 
 

Samfunn 
(drikkevann) 

+1 Løypa kommer ikke 
i konflikt med 
offentlig 
drikkevannskilde. 
 

 Fauske kommune 

Friluftsliv 0 Løypa går gjennom 
deler av område i 
reguleringsplanen 
Sulitjelma 
opplevelsespark, 
Daja friluftsområde 
281, Jakobsbakken 
friluftsområde og 
Sulitjelma 
friluftsområde. 
Området er lite 
brukt både sommer 
og vinter. Jakt kan 
forekomme i 
området. 
 

Første del av 
løypeforslaget har i 
mange år blitt brukt 
som 
fiskeløype/turistløype 
uten at det har skapt 
nevneverdige 
problemer for 
friluftslivet i området. 
 
Nedsatt fartsgrense. 
 
 

Nordlandsatlas: 
nordlandsatlas.no 
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Samlet vurdering 
Nordlysløypa starter ved opparbeidet kommunal parkering i Daja og følger Turistløypa forbi Sulitjelma 
Turistsenter. 
Kapasiteten på parkeringsplassen anses som god nok. 
 
Løypa berører mange reininteresser. Løypa kan stenges hvis reinbeitedistriktet ber om det av hensyn til 
reindrifta. 
 
Løypa går gjennom leveområde for jerv og kongeørn. 
 
Positive sider for næringslivet vil være et unikt tilbud til gjester, som for eksempel nordlyssafari, utkikkspost 
over Sulitjelmasamfunnet, korte guidede snøskuterturer, bevertning/overnatting, utleie av snøskutere, utstyr, 
service på snøskutere og økt salg ved lokalbutikken osv. 
 
Starten av løypa følger samme trasè som Turistløypa som er godt innarbeidet. Videre følger det 3 hytter etter 
kryssing av FV 543. Fartsgrensen reduseres ved passering av hyttene og ved kryssing av vei.  
  
Ved særskilte hendelser som øker fare for uønskete hendelser vil avbøtende tiltak kunne være stenging av løype, 
overvåking/varsling, skilting og/eller generelle advarsler. 
 
 
Konklusjon 
Etter avbøtende tiltak vurderes konfliktnivået å være akseptabelt. Stenging av løype ved fare for uønskede 
hendelser, forhold i reindriftsnæringen eller annet gjør at negative konsekvenser blir betydelig redusert. 
Området er i dag lite brukt.  
Nordlysløypa vil kunne gi et positivt løft for turistnæring i Sulitjelma.   
 
 
 



410.6

384.1

469.7

389.7

539.1

523.1

538.5

529.4

F543

410.6

523.1

384.1

469.7

389.7

539.1

538.5

529.4

431.5

484.9

St
o

rd
al

ve
ie

n

J akobs bakken

Balvassveien

Da jav eien

Stordalveien

Sto rda lv eien

Da
ja

ve
ie

n

Sto
rd

alv
e ie

n

Dajav e ien

Balvassveien

Kong
O

scar - veien

Dajaveien

Stordalsvatnet

Dajavatnet

Emmavatnet

Soahkekrysset

Ihlendammen
Bajep Dája
Øver-Daja

Ba
lm

iel
va

Skihytta

Daumannsholmen

Balm
ielva

Kjellvasskrysset

Rundvatnet

Naustbukta

Rundholmen

Raadebukta

Granheibekken

Stordalen

Vuolep Dája

Y 544200
Y 544200

Y 544500
Y 544500

Y 544800
Y 544800

Y 545100
Y 545100

Y 545400
Y 545400

Y 545700
Y 545700

Y 546000
Y 546000

Y 546300
Y 546300

X 7440000 X 7440000

X 7440300 X 7440300

X 7440600 X 7440600

X 7440900 X 7440900

X 7441200 X 7441200

X 7441500 X 7441500

X 7441800 X 7441800

X 7442100 X 7442100

X 7442400 X 7442400

X 7442700 X 7442700

X 7443000 X 7443000

X 7443300 X 7443300

TEGNFORKLARING

Kartgrunnlag i M:  1:1 000
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000

Ekvidistanse

1:3000Kartmålestokk

m

REGULERINGSPLAN 

Kjelvassløypa
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Kartblad:

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.

PLANNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

kommune

N

Fauske

2016002

1

Veg

VEG

Høydekurve 5m

Forsenkningkurve 5m

Terrengpunkt tekst

Høydeinformasjon

Innsjøkant

InnsjøkantRegulert

Sjøflate

Elv, bekk og elvekant

Elveflate

Elv/bekk

Arealbrukgrense

Skog

Myr

Markslag

Regel_temakode_6319
Restriksjonsområder

Bygning, Boligbygg

Bygning, Andre bygg

Bygning, uten Bygningspunkt

Matrikkel Bygning

Støysonegrense
Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Linjetyper

Skuterløype - tilførselsløype

Skuterløype - rørgata



Konsekvensutredning - Kjelvassløypa 
 
Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av 
konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. 
 
Under er det listet opp hvilke tema Fauske kommune vurderer å være mindre relevante for tiltaket: 
 

• Forurensing (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn). 
• Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred. 
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 
• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang -og sykkelveinett. 
• Barn og unges oppvekstvilkår. 
• Kriminalitetsforebygging. 
• En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 
• For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredning omfatte vurderinger av dette. 
 
 
Skala for verdivurdering og konsekvensvurdering: 
 

-3: Store negative konsekvenser 
-2: Middels negative konsekvenser 
-1: Små negative konsekvenser 
0: Ingen negative konsekvenser 
+1: Små positive konsekvenser 
+2: Middels positive konsekvenser 
+3: Store positive konsekvenser 

 
 
 
Kjelvassløypa – tidl tilførselsløype fra 
Skihytta til Daja via Kjelvasskrysset – med 
avgreining via Rørgata og avgreining inn til 
Sulitjelma Fjellandsby 

 

Eksisterende arealbruk: 
Løypa berører kommunedelplan 
Daja/Jakobsbakken og har arealformål 
fritidsbebyggelse. Løypa berører reguleringsplan 
for Sulitjelma Opplevelsespark. Arealformålet er i 
hovedsak eksisterende veiareal og 
skogbruksområde. 
 

Lengde: 
Ca 4,6 km 

Foreslått formål: 
Snøskuterløype 
 

Forslagsstiller: 
Fauske kommune 

Beskrivelse: 
Løypa vil gå fra eksisterende parkeringsplass ved 
Skihytta og følger oppmerket trase via 
Kjelvasskrysset til parkeringsplass i Daja, samt en 
avgreining inn til Sulitjelma Fjellandsby på i 
overkant av 200 m.  I tillegg er det lagt inn en 
trase som følger Rørgata og dermed ikke er 
innom Kjelvasskrysset. Denne traseen er ca 1 km 
lang og blir koblet på traseen på Kjelvatnet. 
 

Kartutsnitt: 
Se vedlagte kart 



 
 

Tema Konsekvens 
(verdi/omfan
g) 

Forklaring Avbøtende tiltak Grunnlag 

Skredfare 0 Løypa berører ingen 
aktsomhetsområde for 
snøskred-
/utløpsområde. 
 

 Skredatlas: 
Skred-atlas.nve.no 

Teknisk infrastruktur, 
herunder 
vedlikeholdskostnader 

2 Parkeringsplassene 
ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og i 
Daja anses i dag som 
store nok.  
Løypa går fra 
Skihytta over 
Rundvatnet til 
Kjelvasskrysset og fra 
Kjelvasskrysset over 
Balmielva ca. 250 
meter langs bilveg 
(Kjelvassveien). 
En avgreining av 
løypa går via Rørgata 
og er dermed ikke 
innom 
Kjelvasskrysset. 
Løypa går ned på 
Kjelvatnet og blir så 
koblet på den andre 
løypa til Skihytta.   
En annen avgreining 
går innom Sulitjelma 
Fjellandsby. 
 

 Fauske kommune 

Reindriftsnæringen 
 
Balvatn Reinbeitedistrikt 

0 Området brukes til 
vårbeite, høstbeite og 
høstvinterbeite for 
rein. 
 
Det går flere 
trekkleier og flyttleier 
i området. 
 

Kommunen skal 
stenge løypa 
dersom 
reinbeitedistriktet 
ber om dette av 
hensyn til reindrifta 

Kilden til 
arealinformasjon: 
 
Skog og landskap 

Kulturminner og 
kulturmiljø inkl. 
samiske 

0 Løypa berører ingen 
kjente kulturminner 
eller kulturmiljø. 

 Askeladden 
riksantikvaren.no 

Naturmangfold – 
arter/naturtyper 

-1 Ved Kjelvasskrysset 
er det registrert 4 
arter av nasjonal 
særlig stor 
forvaltningsinteresse; 
Rypebær, stivstarr, 
blålyng og rynkevier. 
Nedenfor brua som 
krysser Balmielva er 
det fjellfrøstjerne som 
også er av nasjonal 

Dette er planter som 
er snødekt om 
vinteren. Løypa 
stenges hvis 
snødekket 
forsvinner. 

Kilden til 
arealinformasjon: 
 
Skog og landskap 



særlig stor 
forvaltningsinteresse. 
 

Inngrepsfrie områder 0 Berører ikke INON 
områder 

 Kilden til 
arealinformasjon: 
Skog og landskap 

Næringsliv +2 Erfaring fra 
forsøksperioden viser 
at det har hatt positiv 
innvirkning på 
næringslivet, spesielt 
for turistnæringa i 
Sulitjelma.  
En avgreining inn til 
Sulitjelma 
Fjellandsby vil i 
tillegg ha positive 
ringvirkninger for 
bedriften, bl a kan 
publikum stoppe her 
og stå på ski, spise ol. 

  

Verneområder/rand-
områder 

0 Løypa ligger langt fra 
verneområder. 

 Kilden til 
arealinformasjon: 
Skog og landskap 

Bolig-/hyttefelt -1 Løypa går delvis 
gjennom et 
hytteområde. 
Avstanden fra løypa 
til den nærmeste hytta 
er 4 – 6 meter. 
Det ligger 1 hytte 
innenfor 20 m fra 
løypa og 8 hytter 
innenfor 50 m fra 
løypa. 
 
Ved avgreiningen 
over Rørgata er den 
nærmeste hytta 50 m 
fra løypa.  Når det 
gjelder avgreiningen 
til Sulitjelma 
Fjellandsby er det en 
hytte som ligger ca 25 
m fra traseen.  
  

Løypa over Rørgata 
vil berøre færre 
hytter. 
 
Tilbud om 
støyskjerming for 
hytter innenfor rød 
og gul sone. 

Fauske kommune 

Sikkerhet -1 Kjelvatnet er regulert 
vann. 

Stenging av løype, 
overvåking/varsling
, skilting og/eller 
generelle advarsler. 

 

Støy -1 Fra Daja til Skihytta 
er det fartsgrense 20 
km/t. Her ligger 1 
hytte innenfor rød 
sone og 8 hytter 
innenfor gul sone.  
 
Ved avgreiningen 
over Rørgata er den 
nærmeste hytta 50 m 

Nedsatt fartsgrense 
i hele løypa, 20 
km/t.  
 
Løypa er godt 
innarbeidet som 
tilførselsløype til 
tidligere turistløype.  
 

Nordlandsatlas: 
nordlandsatlas.no 



(på grensen til gul 
sone) fra løypa.  Når 
det gjelder 
avgreiningen til 
Sulitjelma 
Fjellandsby er det en 
hytte som ligger ca 25 
m fra traseen (i gul 
sone). 
 
Daja friluftsområde 
281 vil bli påvirket av 
støy 
 
Nordelen av 
Kjelvatnet – Callavas 
friluftsområde 282 vil 
bli påvirket av støy 
 
Nord – øst delen av 
Skihytta – Såki 375 
friluftsområde vil bli 
påvirket av støy. 
 

Hyttene innenfor 
rød og gul sone 
tilbys  
støyskjerming. 
 
Løypa over Rørgata 
vil berøre færre 
hytter. 

Samfunn (drikkevann) 0 Det er 2 
godkjenningspliktige/
godkjente vannverk i 
områder, Daja 
vannverk og 
Sulitjelma 
Fjellandsby vannverk. 
Daja vannverk ligger 
ca 200 m fra 
skuterløypa, vei som 
er åpen for offentlig 
ferdsel om sommeren 
ligger betraktelig 
nærmere vannverket. 
 
Inntaket til Sulitjelma 
Fjellandsby sitt 
vannverk (kommunalt 
vannverk) ligger i 
underkant av 100 m 
fra løypa.  Også her 
ligger vei nærmere 
enn snøskuterløypa. 
 

Overvåking/varslin
g og generelle 
advarsler. 
 
Løypene vil ikke 
berøre 
drikkevannskilder. 

Fauske kommune 

Friluftsliv +1 Løypa går gjennom 
Daja friluftsområde, 
Kjelvatnet – Callavas 
friluftsområde og 
Skihytta – Såki 
friluftsområde som er 
kategorisert som 
svært viktige 
friluftsområder. 

Løypeforslaget har i 
mange år blitt brukt 
for hytteeiere med 
gyldig dispensasjon 
for kjøring til hytte  
som tilførselsløype 
til tidligere 
turistløype uten at 
det har skapt 
nevneverdige 
problem for 

Nordlandsatlas: 
nordlandsatlas.no 



friluftslivet i 
området. 

 
 
Samlet vurdering 
Foreslått løype kan starte i Daja, Skihytta og Kjelvasskrysset.  Kapasiteten på parkeringsplassene 
vurderes som tilstrekkelig.  
 
Løypa berører mange reininteresser.  Løypa kan stenges hvis reinbeitedistriktet ber om det av 
hensyn til reindrifta eller ved bar mark.  
 
Løypa er positiv for næringslivet i Sulitjelma.  Større mulighet for inntjening i form av bevertning, 
salg av utstyr/tjenester, guidede turer, service på snøskutere mv. 
 
Løypa er også godt innarbeidet som tilførselsløype i den tidligere forsøksordningen over 15 år, selv 
om reglene er endret i den nye forskriften for bruk av løypa.  
 
Fra Daja til Skihytta er det foreslått en alternativ trase som ikke er innom Kjelvasskrysset (Rørgata), 
slik at færre hytter blir berørt.  Fartsgrensen i løypa er satt til 20 km/t av hensyn til sikkerhet og 
støy.  En hytte ligger innenfor rød sone og blir tilbudt støyskjerming. Skiltes med privat hytte – Vis 
hensyn. 
 
Løypa går utpå Kjelvatnet som er et regulert vatn.  Avbøtende tiltak er stenging av løypa, 
overvåking/varsling, skilting og/eller generelle advarsler. 
 

 
 
Konklusjon 
Etter avbøtende tiltak vurderes konfliktnivået å være akseptabelt. Stenging av løypa i forhold til 
reindriftsnæringen og usikker is, samt alternativ trase, gjør at de negative konsekvensene blir 
betydelig redusert.  
 
Skihytta og Kjelvasskrysset er i dag parkering og startpunkt for hytteeiere med dispensasjon til å 
kjøre til hyttene sine. 
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Konsekvensutredning - Loppaløypa 
 
Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av 
konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. 
 
Under er det listet opp hvilke tema Fauske kommune vurderer å være mindre relevante for tiltaket: 
 

• Forurensing (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn). 
• Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred. 
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 
• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang -og sykkelveinett. 
• Barn og unges oppvekstvilkår. 
• Kriminalitetsforebygging. 
• En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 
• For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredning omfatte vurderinger av dette. 
 
 
Skala for verdivurdering og konsekvensvurdering: 
 

-3: Store negative konsekvenser 
-2: Middels negative konsekvenser 
-1: Små negative konsekvenser 
 0: Ingen negative konsekvenser 
+1: Små positive konsekvenser 
+2: Middels positive konsekvenser 
+3: Store positive konsekvenser 

 
 
 
 
Loppaløypa 
 

 

Eksisterende arealbruk: 
I kommuneplanens arealdel ligger hele trasèen i 
LNF-A-område.  I tillegg berører trasèen 
reguleringsplan for Mourkivatnet der berørt 
arealformål er friluftsområde. 

Lengde: 
Ca 6 km  
 

Foreslått formål: 
Snøskuterløype 

Forslagsstiller: 
Fauske kommune 

Beskrivelse: 
Løypa vil gå fra eksisterende turistløype på 
Mourkivatnet og frem til riksgrensen på Loppa. 

Kartutsnitt: 
Se vedlagte kart 

 
Tema Konsekvens 

(verdi/omfang) 
Forklaring Avbøtende tiltak Grunnlag 

Skredfare +1 Løypa følger islagt 
vassdrag og flatt 
terreng uten hellinger 
av større grad. 
 

 Skredatlas: 
Skred-
atlas.nve.no.  
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Teknisk 
infrastruktur, 
herunder 
vedlikeholdskostnader 

+1 Parkeringsplassen i 
Daja er stor nok til 
biler og hengere.  
 

 Fauske kommune 

Reindriftsnæringen 
 
Balvatn 
Reinbeitedistrikt 

0 Løypa går gjennom 
reinbeiteområde alle 
årstider. Fra Mourki 
til Loppa går løypa 
over islagt vatn.  
 
Det går mange 
trekkleier og flyttleier 
i området. 
 

Kommunen kan 
stenge løypa dersom 
reinbeitedistriktet 
ber om dette av 
hensyn til reindrifta. 

Nordlandsatlas. 

Kulturminner og 
kulturmiljø inkl. 
samiske 

0 Ved elva mellom 
Mourkivatnet hvor 
den renner inn i 
Låmivatnet, er det en 
båtstø som ikke er 
fredet. Id 102261 
Løypa ligger ca 80 
meter fra båtstøa. 
 
Øst for utløpet av 
elva mellom Mourki 
og Låmi, på odden, 
ligger to teltringer 
som er fredet. Id 
94801  
Løypa ligger ca 200 
meter fra teltringene. 
 

 Nordlandsatlas 

Naturmangfold – 
arter/naturtyper 

-1 Løypa går gjennom 
leveområde for jerv 
og kongeørn. Disse er 
på rødlista. 
 
Det er på sør- 
vestsiden av Mourki 
registrert snømyrull, 
snøsoleie, rabbesiv, 
jøkelstarv, 
høyfjellskarse og 
knoppsildre. Alle 
disse artene er av 
nasjonal særlig stor 
interesse.  
 

Planter er snødekt 
om vinteren. 
 
Løypa stenges ved 
bar mark.  

Fylkesmannen/ 
Naturbase – MD. 
Nordlandsatlas 

Inngrepsfrie områder -1 Løypa berører INON 
områder det meste av 
traseen. 
 

Løype på snødekt 
mark, stenges ved 
bar mark.  

Nordlandsatlas 

Næringsliv +3 Erfaring fra 
forsøksperioden, 
perioden etter og 
frem til i dag, viser en 
positiv innvirkning på 
næringslivet, spesielt 
for turistnæringa i 
Sulitjelma. 

 Fauske kommune 



3 
 

Isfiske på Loppa kan 
bli positivt for 
næringslivet i form 
av overnatting, 
bevertning, guiding 
etc 
 

Verneområder/rand-
områder 

+1 Løypa går på nord- 
øst siden av grensen 
til Junkerdal-Balvatn 
Nasjonalpark. Løypa 
er på det nærmeste ca 
2.5 km nordøst for 
grensa til parken. 
Løypa ligger slik at 
grensen til støysoner 
ikke berører parken. 
 

 Fylkesmannen/ 
Naturbase - MD 

Bolig-/hyttefelt +1 Avstand fra løypa: 
 
Den nærmeste og 
eneste hytta ligger ca 
500 m fra løypa i 
enden av 
Mourkivatnet. 
(Turistforeningshytte)  
 
Hytten ligger i god 
avstand fra løypa i 
forhold til støysoner.  
  
Ved Turistløypa på 
Mourkivatnet ( se 
kartutsnitt ) starter 
løypa og går innover 
mot Loppavatnet,  
den følger for det 
meste islagt vann og 
stopper ved 
riksgrensen på selve 
vannet. 

 Fauske kommune 

Sikkerhet -1 Store deler av trasèen 
mangler 
mobildekning 

Stenging av løype, 
overvåking/varsling, 
skilting og/eller 
generelle advarsler. 

 

Støy 0 I hele løypa er 
fartsgrensen 70 km/t. 
Det ligger ingen 
hytter innenfor 
støysoner. 
 
Deler av Lomi – 
Mourki 
friluftsområde 372 vil 
bli påvirket av støy. 

 Fauske kommune 
 
Nordlandsatlas: 
nordlandsatlas.no 
 
 

Samfunn 
(drikkevann) 

0 Løypa kommer ikke i 
konflikt med offentlig 
drikkevannskilde. 

 Fauske kommune 

Friluftsliv +1 Løypa går gjennom  
Lomi – Mourki 

Store deler av løypa 
legges på islagt 

Nordlandsatlas: 
nordlandsatlas.no 
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friluftsområde 372 
som er kategorisert 
som svært viktige 
friluftsområder. 
 
Isfiske på Loppa kan 
bli et positivt tiltak 
for friluftslivet som 
også er tilrettelagt for 
mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne. 

vatn. 
 
 
 

 
Samlet vurdering 
Foreslått løype starter på Mourkivatnet og er en avgreining fra Turistløypa. Vatnet er ikke regulert. 
 
Kapasiteten på parkeringsplassen i Daja anses stor nok. 
 
Løypa berører reininteresser. Løypa kan stenges hvis reinbeitedistriktet ber om det av hensyn til 
reindrifta. 
 
Løypa går gjennom leveområde for jerv og kongeørn. 
 
Positivt for næringslivet å kunne tilby flere trasèer og mulighet for isfiske. Kan gi økt etterspørsel på 
overnatting og bevertning.  
 
Det er ingen hytter i nærheten av Loppa. Vatnet ligger lunt til i terrenget og har potensiale til å bli et 
attraktivt turmål. Også mulighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å kunne delta på isfiske.  
 
Loppa er et røyrvatn som trenger kontinuerlig fiske gjennom hele året for å beholde fisk av bra 
størrelse og kvalitet. Åpning av løype til vatnet kan ha positiv innvirkning på fiskebestanden.  
 
Løypetrasèen berører ingen hytter/fritidsboliger, heller ikke støymessig.  Fartsgrensen settes til 70 
km/t.  
 
Løypa går over Mourki deretter overdraget til Loppaisen og videre til riksgrensen. Avbøtende tiltak er 
stenging av løype, overvåking/varsling, skilting og/eller generelle advarsler. 
 
Konklusjon 
Åpning av løype fra eksisterende Turistløype til Loppaisen vurderes som positivt for friluftsliv og 
isfiske. 
Et bredere tilbud av løyper kan gi vekst i både eksisterende og nytt næringsliv.  
Løypa ligger utenfor bebygd område og kommer ikke i konflikt i forhold til støy.  
 
Etter avbøtende tiltak vurderes konfliktnivået å være akseptabelt. Løypa kan stenges av hensyn til 
reindriftsnæringa, ved bar mark og usikker is. 
 
Området er i dag preget av snøskuterkjøring i den eksisterende Turistløypa som har fungert fint i over 
15 år. Løypa til Loppa er en avgreining fra den eksisterende Turistløypa.  
 



 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 
nr. 82, (motorferdselloven), § 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 skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske 
kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a) Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og 
lokalavis.  

c) Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 24:00 og kl 06:00. 
d) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 

gjør det nødvendig. 
e) Kommunen kan stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber 

om dette av hensyn til reindrifta.  
f) Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 

november.  
g) Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 

støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  

 

§ 4  Bruk av løypenettet 

a) Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 70 km/t. 
b) Farten skal tilpasses de lokale forhold. 
c) Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 



(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på 
de aktuelle steder.  

d) Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner 
seg på veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. 

e) Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  
f) 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. 
g) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for mennesker og naturmiljø.  
h) Forøvrig gjelder bestemmelser om kjørefart i forskrift fastsatt med hjemmel i 

vegtrafikkloven. 
i) Biltilhengere skal parkeres på snøskuterparkeringa i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøskuterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved 
stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 
b) Kommunen kan sette dette ut på anbud etter lov om offentlig innkjøp. 
c) Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 

terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   
 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a) Turistløypa:  Max 10 m 
b) Loppa:   Max 10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 
c) Kjelvassløypa: Max   6 m 
d) Nordlysløypa:  Max 10 m 

 

§ 8 Parkering og rasting 

a) Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet 
ikke er spesifisert i forskrift og/eller skilting.  

b) Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c) Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring 
langs løypa er ikke tillatt.  

d) Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e) For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  



f) I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 
parkeringsplassen i Kjelvasskrysset.  
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a) Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 
b) Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 
c) 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 

e) Forskriften trer i kraft straks.  

 

  

 

 

 













Veiledning støy - snøskuterløyper 
 

Kommunenes adgang til å fastsette snøskuterløyper for fornøyelseskjøring følger av lov om 

motorferdsel i utmark og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.   

Lov og forskrift setter rammer for hvor slike løyper kan anlegges, hvilke hensyn kommunene skal ta 

og hvilke kartleggings- og utredningskrav som gjelder. § 4 a, tredje ledd, i motorferdselloven angir en 

rekke forhold som skal ivaretas:  

 Støy og andre ulemper for friluftsliv 

 Naturmangfold 

 Bolig- og hytteområder 

 Landskap 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Sikkerhet for de som kjører, og andre  

 

Kommunene må være bevisst de konflikter som kan oppstå når løyper for fornøyelseskjøring skal 

fastsettes. For å kunne ta de nødvendige hensyn, og for å kunne foreta avveininger av hvor løypene 

bør lokaliseres, må kommunene ha et godt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget må si noe om 

virkningene løypene vil gi for de ulike hensyn, herunder konsekvensene av støy. 

 

Miljødirektoratet har med bakgrunn i dette utarbeidet en veileder om støy og fastsetting av 

snøskuterløyper. Formålet med veilederen er å beskrive hvordan kommunene skal ta hensyn til støy 

ved fastsetting av snøskuterløyper, for å medvirke til at etablering av snøskuterløyper i minst mulig 

grad medfører støy og ulemper for friluftslivet og for bolig og hytteområder og annen bebyggelse. 

Veilederen tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon vi har per i dag tilknyttet snøskuterkjøring og 

støyproblematikk. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme justeringer i veilederen med tanke på 

grenseverdier, avstander, anbefalte fartsgrenser med mer, når vi får innhentet mer kunnskap om støy 
og virkningene av støy.  

 

Hvorfor ta hensyn til støy? 
 

Stillhet og ro i bolig- og hytteområder 
Det er viktig å ta hensyn til støy fra snøskuterløypene der folk bor og oppholder seg, ved boliger, 

hytter og annen bebyggelse. Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker i Norge i 

dag. Nesten 1,5 millioner mennesker er utsatt for et gjennomsnittlig utendørs støynivå over anbefalte 

grenseverdier ved boligen sin. Støy er et alvorlig helseproblem og bidrar til redusert velvære og 

mistrivsel. Stress forårsaket av støy kan være en medvirkende årsak til forskjellige helseplager.  

 

Stillhet og ro som kvaliteter for friluftslivet 
Det er presisert i forarbeidene til loven at kommunene ved fastsetting av løypene skal ta særskilt 

hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.  I Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) – 

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, har regjeringen definert et strategisk mål om at 

alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 

aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Støy er et av våre store gjenværende miljøproblemer. Fred 

og ro handler både om fravær av plagsom støy og om den positive opplevelsen av stillhet. I samme 

stortingsmelding er det poengtert at det derfor er viktig både å redusere støyen som omgir oss til 

daglig og å sikre stille områder for friluftsliv og rekreasjon.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdselsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdselsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=motorkj%C3%B8ret%C3%B8yer


Stillhet og ro er verdsatte egenskaper i alle typer friluftsområder, men har særlig betydning i store 

sammenhengende naturområder der omfanget av inngrep og forstyrrelser generelt er lavt. Det er grunn 

til å tro at verdien av kvaliteter ved friluftslivet som stillhet, fred og ro vil øke i dagens samfunn.  I 

utmarksområder kan det oppstå konflikter mellom brukergrupper når stillheten forstyrres av støy fra 

motorferdsel. Støy fra snøskuterløyper kan påvirke store omkringliggende områder, i det de ikke 

lenger oppleves som stille. Terskelen for hva som oppleves som påtrengende og uønsket er ofte lavere 

i store utmarksområder enn i by- og tettstedssentrumsnære områder.  
 

 

Hvordan ta hensyn til støy ved planlegging av løyper? 
 

Hensyn til støyplage i bebygde områder 
Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

(T-1441/2012). Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite 

støypåvirkede natur- og friluftslivsområder. Dette gjøres blant annet gjennom å gi anbefalinger for 

støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utformes med tanke på å 

hindre nye støyplager.   

 

Det finnes i dag ingen støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med snøskuter i egne fastsatte løyper. 

Opp mot støyømfintlig bebyggelse anbefales det derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner 

benyttes. 

 

I tabell 1 vises støygrensene fra motorsportbaner opp mot støyømfintlige bygg. Retningslinjen 

anbefaler at det beregnes støy fra aktuelle kilder og kartfestes en inndeling i to støysoner:  

 Rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål 

 Gul sone: en vurderingssone hvor støyende aktivitet kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold 

 
Tabell 1 – Utdrag fra Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012), hvor det vises støygrenser for motorsport opp mot bygninger med støyømfintlig bruk (boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager).  

 

 
 

 

 

Grenseverdiene er satt med utgangspunkt i opplevd plagegrad. Intensjonen er at grensen for gul og rød 

sone settes slik at de som eksponeres for støy innenfor en gitt støysone har den samme 

gjennomsnittlige plagegraden, uavhengig av hvilken kilde som genererer støyen. Det er imidlertid 

viktig å påpeke at støyende aktivitet i områder som er tidligere lite støypåvirket og hvor man ikke 

forventer støy vil for mange oppleves som mer plagsomt enn i områder hvor det er eksisterende 

støykilder og man er i større grad tilvendt den støyende aktiviteten.  

 

 



 
I T-1442/2012 er det ikke differensiert mellom fritidsboliger/hytter og annen støyømfintlig 

bebyggelse. Det bør imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle om det bør settes strengere støykrav til 

den enkelte hytte eller hyttefelt som i dag har et godt lydmiljø. Dette med tanke på at mange oppsøker 

hytter og fritidsboliger for å kunne oppleve stillhet og ro. 

 

Grenseverdiene i retningslinjen er satt både som ekvivalentnivåer i indikatoren Lden og maksnivåer i 

indikatoren L5AF.Det er rimelig å anta at støybildet i tilknytning til snøskutertraseene vil være preget av 

gjentakende enkelthendelser. Dette innebærer at det er de enkelte passeringene (av ett eller flere 

kjøretøy samlet) som vil være utslagsgivende for støyeksponeringen til de berørte, og ikke 

gjennomsnittet av aktiviteten over perioden. Vi anbefaler av den grunn maksverdiene (L5AF) på støy 

som indikator, istedenfor ekvivalentnivået. 

 

Beregningene av gul og rød støysone skal beregnes i høyde fire meter over terreng. For mer detaljert 

beskrivelse av beregningsmetodikk og definisjonen av ekvivalentnivå (Lden) og maksnivå (L5AF), se 

Veiledning til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, M-128-2014.   

 

 

Hensyn til støy i friluftslivsområder  
Støy fra bruk av snøskuter vil for mange oppleves som den største påvirkningen og forstyrrelsen for 

friluftslivet. Det er derfor viktig at kommunene har god kjennskap til sine friluftslivsområder, og at de 

søker å unngå å lokalisere snøskutertraseer slik at verdifulle friluftslivsområder og stille områder 

forsvinner eller reduseres i omfang og kvalitet. Fravær av støy er en forutsetning for at 

friluftslivsområder skal ha full verdi. Hvilke lydnivåer som oppleves som sjenerende, avhenger av 

hvilken type område man befinner seg i, og hvilken bruk av området som er ønskelig. Ved etablering 

av snøskutertraseer bør det derfor synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre 

friluftslivsområder støymessig ved å utarbeide støysonekart for traseene som viser geografisk 

utbredelse av ulike støynivå. I naturområder som kommunen definerer som svært viktig eller viktig 

friluftsområde anbefales det at en grenseverdi på 40 dB benyttes (jfr. Tabell 2), da det i disse 

områdene ofte forventes stillhet og mulighet til å drive med ulike aktiviteter uten å bli forstyrret av 

menneskeskapt støy. 

 

Kommunene skal ta særskilt hensyn til friluftsliv ved fastsetting av snøskuterløyper, og det er i loven 

satt som krav at kommunene skal kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges 

og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunene. 

Kommunene skal bruke veilederen M-98 – 2013 – Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 

denne sammenheng. I forbindelse med planlegging av snøskuterløyper er det tilstrekkelig at 

friluftslivsområdene sin verdi for vinterfriluftslivet danner grunnlaget for verdsettingen. For å oppnå 

gode, helhetlige vurderinger, best mulig resultat og ressursutnyttelse anbefales likevel at kommunene 

gjennomfører kartlegging og verdsetting av friluftsområder for hele kommunens areal og for både 

sommer- og vinterfriluftslivet samlet  

 

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. 

Ved bruk av eksisterende kartlegging og verdsetting må kommunene være bevisst dette. Direktoratet 

anbefaler supplerende kartlegging for å ta hensyn til momentene over. 

 
Kommunen bør vurdere støybelastningen ved etablering av snøskutertraseene opp mot hvilken 

karakter de berørte områdene og bruken av disse har. Kommunene bør unngå å legge løyper i områder 

som ifølge kartleggingen blir registrert som svært viktig eller viktig for vinterfriluftslivet. Dersom 

kommunene ser behov for å legge løyper så tett opp til slike områder at kvaliteten av områdene 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf


forringes, må kommunene synliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for friluftslivet. I denne 

sammenheng bør kommunene gjøre rede for hvor stor del av friluftslivsområdet som blir berørt, samt 

hvilken tilgang kommunens befolkning har på tilsvarende friluftslivsområder.   

 

I tabell 2 har vi tatt utgangspunkt i områdetypene gitt i veilederen M98-2013. Tabellen viser de ulike 

områdetyper med anbefalt støygrense for områder som er verdsatt som svært viktig eller viktig.  

   

 

Tabell 2 - Anbefalt øvre støygrense i viktige friluftslivområder vist som maksnivåer (L5AF) 

Type friluftslivsområder Anbefalt støygrense for områder som er 

verdsatt som svært viktig eller viktig 

 Store turområder med tilrettelegging 

 Store turområder uten tilrettelegging 

 Særlige kvalitetsområder 

 Utfartsområde 

 Nærturterreng 

 Leke- og rekreasjonsområde 

 Grønnkorridor 

 Marka 

 Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 Jordbrukslandskap 

 

40 dB 

 

Løypene bør legges utenfor områder som er 

i kategorien svært viktig eller viktig, og med 

en buffer slik at støy i området ikke 

overskrider 40 dB 

Områder langs eksisterende støykilder som 

vei, bane m.v. 

Ingen egen anbefalt støygrense for 

snøskuter. Avstand fra eksisterende 

støykilde til snøskutertraseen bør ikke 

overskride 30-50 meter. 

 

 

 

 

Hvordan beregne støyutbredelse - måledata fra snøskutere  
Type kjøretøy og bruken av disse er avgjørende for hvor langt lyden brer seg fra traseen.  

Når det gjelder type kjøretøy (2 eller 4 takter), samt ulike modeller, vil det naturlig nok være en viss 

forskjell i hvor mye støy de genererer (støyemisjon). Vi har i grunnlaget for utarbeidelse av tabell 3 

brukt tilgjengelig måledata for snøskutere. For hastighetene 20, 40 og 60 km/t har vi basert oss på 

støymålinger utført av SINTEF mars 2014. Her ble imidlertid bare 4-takstmotorer benyttet i 

måleforsøket.  

 

For akselerasjon, som i dette tilfellet gjelder akselerasjon i alle hastigheter, har vi basert oss på en 

rapport fra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutt, hvor det ble benyttet både 2-takt og 4-

takstsmotorer.  

 

 

Saksbehandling av støy i kommunene     
I tabell 3 vises en sjablongløsning som det anbefales at kommunene bruker når de planlegger 

snøskutertraseer. 
 
 



Tabell 3 - Sjablongløsning. Viser minste avstand i meter fra senterlinjen av snøskutertrasen til ytterkant av støysone. 

Avstand i meter fra senterlinje av traseen til ytterkant støysone  
 

Hastighet   
 

20 
km/t 

40 
km/t 

60 
km/t 

Full akselerasjon 

Områdetype Anbefalt 
grenseverdi 

L5AF 

   
 

Friluftsområder som er verdsatt som 

svært viktig eller viktig: 

 Store turområder med 

tilrettelegging 

 Store turområder uten 

tilrettelegging 

 Særlige kvalitetsområder 

 Utfartsområde 

 Nærturterreng 

 Leke- og rekreasjonsområde 

 Grønnkorridor 

 Marka 

 Strandsone med tilhørende sjø 

og vassdrag 

 Jordbrukslandskap 
 

40 450 800 1 400 2 800 

Støynivå mot støyømfintlige bygg   

(boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, skoler og barnehager) 

60 
70 (rød 
sone) 

50 
20 

100 
40 

150 
50 

350 
100 

 

 

Avstandene vist i tabell 3 er et anslag, dvs. at nøyaktig støyberegninger vil kunne vise endret 

støyutbredelse (avstand). Avstandene bør benyttes av kommunene for å finne minsteavstand fra 

traseen til støyømfintlige bygg og stille områder, hvor en ikke behøver supplerende støyberegninger. 

Maksimal hastighet for kjøring med snøskuter i terreng er 70 km/t. Miljødirektoratet har i dag ikke 

støymålinger som viser støyutbredelse for denne hastigheten. Kommunene anbefales derfor å legge 

anslagene på 60 km/t til grunn i planleggingen. Når det gjelder fritidsboliger bør det vurderes å sette 

strengere støykrav til den enkelte hytte eller hyttefelt som i dag har et godt lydmiljø.   

 

Fartsbegrensninger kan være tiltak for å redusere rekkevidden av støy, men kommunene må være 

oppmerksom på at kommunen da har ansvar for å få ut informasjon om slike begrensninger slik at de 

er kjent blant de som kjører. Når det gjelder etablering av traseen mot støyømfintlige bygg så bør det 

være et absolutt krav om ikke å etablere løypa nærmere enn de avstandene som fremgår av tabellen for 

rød støysone. Der tabellen viser avstander over 300 meter bør en være klar over at eksakte beregninger 

vil gi store variasjoner pga. terrengformasjoner, markdemping, vegetasjon, meteorologiske forhold 

m.m.   

 

Der snøskutertraseen kommer innenfor anbefalte minsteavstander vist i tabell 3, så bør det utarbeides 

et støysonekart vist i fire meters høyde. For områder som grenser inn til støyømfintlige bygg så bør det 

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

sone). I tillegg bør det skrives et kort notat som beskriver støykonsekvensene av løypene. Hvis 

anbefalte støygrenser overskrides, må dette bemerkes og en omlegging av traseen bør vurderes. Hvis 

en ikke får til en omlegging bør det settes tidsbegrensing for bruken av løypene, eventuelt om andre 

støydempende tiltak kan være aktuelle.  



 

Grenseverdiene i tabell 3 er basert på støymålinger utført på enkeltpasseringer av snøskutere. Ved 

passering av flere snøskutere samtidig vil støynivået øke noe.  

 

 

Utvalgte friluftslivsområder med godt lydmiljø 
Noen av de svært viktige friluftslivsområdene kan ha spesielt gode kvaliteter som kommunen vil 

ivareta, for eksempel i forhold til et godt lydmiljø. I slike utvalgte områder er det ønskelig at ingen 

uønsket lyd påvirker områdene. Kommunene må derfor være oppmerksomme på at lyd fra snøskuter 

vil kunne være hørbar med en grense på L5AF 40 dB.  Hvis kommunen vil ta vare på slike områder bør 

kommunene beregne større avstand fra kilden enn det som er angitt i tabell 3. For å kunne illustrere 

rekkevidden av hørbar lyd har vi i graf 1 illustrert avstand fra kilden og ned til L5AF 20 dB som tilsier 

et helt støyfritt område. Beregningene er gjort med hastighet 60 km/t, med hard mark og flatt terreng. 

Dette er teoretiske beregninger, og de faktiske forholdene vil kunne avvike vesentlig, avhengig av 

terreng, meteorologi og kilde.  
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Beregningsmetode for detaljerte støyberegninger  
Ved detaljerte støyberegninger så skal nordisk beregningsmetode for industristøy benyttes. Dette er 

nærmere beskrevet i veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128-2014) 

kapittel 7.6 og 9.6.  
 

 

Tilleggsinformasjon - Desibelskalaen 
Desibelskalaen er en logaritmisk skala som angir lydstyrke. Den har sitt nullpunkt (0 db) ved den 

nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den øvre grensen for lyd.  

 

Desibelskalaen er logaritmisk, derfor gjelder en del spesielle regler: 

 Når lydnivået øker med 10 dB, tidobles lydenergien 

 En økning på 3 dB er en dobling av lydenergien 

 To like lydkilder som summeres gir en økning på 3 dB. Eksempel: 30 dB + 30 dB = 33 dB. 

 

Hvis forskjellen mellom to lydkilder er 10 dB, for eksempel 60 dB og 70 dB, vil disse til sammen gi 

70,4 dB. I praksis betyr dette at med mer enn 10 dB forskjell mellom to lydkilder, vil lydnivået være 

bestemt av den sterkeste kilden. 

 

 



Figur 1 viser lydnivåer (dB) fra forskjellige aktivitetstyper. Denne figuren er ment å illustrere hvordan 

de ulike støynivåene oppfattes.  

 

 
Figur 1 - Typiske A-veide lydtrykknivåer (i dB) fra forskjellige typer aktiviteter. 

 
Menneskets subjektive oppfatning av lydstyrke følger imidlertid ikke desibelskalaen. Undersøkelser 

viser at de fleste vil oppfatte en økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling. Dette vil imidlertid 

kunne variere noe med lydens karakter. En endring på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, 

mens en endring på 5-6 dB vil være tydelig 

 
 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL:  Endringer er skrevet med rødt. 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 
nr. 82, (motorferdselloven), § 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 skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske 
kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a) Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember /2. januar (under 
forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b) Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og 
lokalavis.  

c) Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 24:00 og kl 06:00/kl 22:00 og kl 07:00 
d) Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold 

som gjør det nødvendig. 
e) Kommunen kan (skal) stenge hele- eller deler av løypenettet dersom 

reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.  
f) Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 

november/1. januar.  
g) Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta 
reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal 
ivareta, jfr motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.  

 



h) Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  

 

  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a) Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 70 km/t/(50 km/t.)  
b) Farten skal tilpasses de lokale forhold. 
c) Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på 
de aktuelle steder.  

d) Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner 
seg på veien. (Ny setning: I tillegg har fører av snøskuter har alltid vikeplikt for 
skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.)  Maksimal hastighet for kryssing av vei er 
20 km/t. 

e) Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  
f) 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. 
g) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for mennesker og naturmiljø.  
h) Forøvrig gjelder bestemmelser om kjørefart i forskrift fastsatt med hjemmel i 

vegtrafikkloven. (Denne setningen fjernes.) 
i) Biltilhengere skal parkeres på snøskuterparkeringa i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøskuterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved 
stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a) Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 
b) Kommunen kan sette dette ut på anbud etter lov om offentlig innkjøp. 
c) Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 

terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   
 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a) Turistløypa:  Max 10 m 
b) Loppa:   Max 10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 
c) Kjelvassløypa: Max   6 m   
d) Nordlysløypa:  Max 10 m    Punkt b, c og d) utgår. 



 
Nytt punkt b) Max 6 m for Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringen v/Sulitjelma 
Turistsenter og fram til Sulitjelma Fjellandsby). 

 

§ 8 Parkering og rasting 

a) Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet 
ikke er spesifisert i forskrift og/eller skilting.  

b) Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c) Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring 
langs løypa er ikke tillatt.  

d) Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e) For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa. 

Punkt e) utgår. 
f) I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. Punkt f) utgår. 
 
Nytt punkt e) I Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringen til Sulitjelma Fjellandsby) 
er rasting ikke tillatt.  

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a) Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 
b) Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 
c) 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 

e) Forskriften trer i kraft straks.  
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Kommunestyret 
 
 
 
 
Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune - Tilleggsopplysninger til kommunestyre den 23. mars 
2017 
 
Viser til innstilling i sak 17/27 fra Planutvalget den 21. februar 2017. 
 
I Planutvalgets innstilling til kommunestyret heter det bl a: «Det henstilles fra planutvalget om 
at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning av løypene fra de berørte 
svenske samebyer.» 
 
Rådmannen har på ny tatt kontakt med Arjeplog kommune for å få hjelp til å komme i kontakt 
med samebyene v/riksgrensen for å få avklart hvordan de stiller seg til at det blir lagt en 
snøskuterløype inntil riksgrensen på Loppa. 
 
Fauske kommune har hatt god dialog med Arjeplog kommune og vi har nå fått tilsendt 
merknad fra Luokta Mavas sameby. Semisjaur Njarg sameby, som også er berørt av saken, 
er konsultert av Luokta Mavas samby i denne saken. 
 
Konklusjon/sammenfatning i merknadene fra ovennevnte sameby: 
«Samebyn ställer sig negativ till förslaget att anlägga snöskoter led till sjön Loppa i 
anslutning till riksgränsen. ….» 
Begrunnelsen er i vedlagte brev fra Luokta Mavas Samby datert 12. mars 2017. 
 
Rådmannen har i tillegg etter møte i Planutvalget tatt kontakt med grunneier når det gjelder 
avgreiningen fra Kjellvassløypa over Rørgata og ned på Kjelvatn.  Grunneier hadde også i 
sin merknad et punkt når det gjaldt max fartsgrense i løypene.  Dette har nå Statskog som 
grunneier gitt nærmere avklaring på i epost datert 22. februar 2017: 
 
«Vår høringsuttalelse er førende for vår mening i denne saken. Under møtet med ordfører, 
leder av planutvalget og leder av arbeidsutvalget av 30. f.m. , så vi på en mulig løsning for 
Rørgata for et år med evaluering etter et år. Forutsetningen var at Fylkesmannen i Nordland 
ikke kom med innsigelser. Denne innsigelsen er kommet fra Fylkesmannen i Nordland og 
grunneieravtale vil ikke opprettet med Statskog for Rørgata. 
M.h.t. til hastighet opprettholder vi vårt krav om redusert fart til 50 km/t.» 
 
Dette betyr at Statskog ikke vil inngå avtale med Fauske kommune om etablering av 
løypetrase over Rørgata.  I tillegg må retningslinjene § 4 a) endres slik at den lyder: 
Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. for at ny avtale skal kunne 
inngås.  
 
Eposten fra Statskog følger  som vedlegg til dette brev. 
 
Dette til orientering. 
 
 



 
 

 
Med vennlig hilsen 

 

Geir Mikkelsen    Rune Reisænen     
Rådmann                                                      Enhetsleder Plan/utvikling 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
Uttalelse - Luokta Mavas sameby  
Snøskuterløypene  i Sulitjelma  
 
 

 

 
 
 
 

 

 



Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no> 
Sendt: 22. februar 2017 15:33 
Til: Lise Gunn Hansen 
Kopi: Geir Mikkelsen 
Emne: SV: Snøskuterløypene  i Sulitjelma 
 
Hei! 
 
Vår  høringsuttalelse er førende for vår mening i denne saken.   Under møtet med   ordfører, leder av 
planutvalget og leder av arbeidsutvalget av 30. f.m. , så vi på en mulig løsning for Rørgata for et år med 
evaluering etter et år.   Forutsetningen  var at Fylkesmannen i Nordland ikke kom med 
innsigelser.  Denne innsigelsen er kommet fra Fylkesmannen i Nordland og grunneieravtale vil ikke 
opprettet med Statskog for Rørgata. 
 
M.h.t. til hastighet opprettholder vi vårt krav om redusert fart til 50 km/t.   
  
 
Dette til orientering! 
 
 

Med vennlig hilsen 

Jan  Normann Nilsen 
Regionsjef Salten| 41 25 80 48 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]  

Sendt: 22. februar 2017 09:04 
Til: Nilsen Jan 

Emne: Snøskuterløypene i Sulitjelma 

 
Hei! 
Nå har Planutvalget gjort innstilling til Kommunestyre.  Der går det fram at Rørgata skal opprettes som 
avbøtende tiltak i Kjelvassløypa og i retningslinjene er max fartsgrense satt til 60 km/t.  I brevet fra 
Statskog i høringsrunden, står det at Rørgata ikke kan godkjennes av grunneier og fartsgrensen i 
retningslinjene forslås til 50 km/t. 



 
Før kommunestyret gjør vedtak, må vi ha det skriftlig fra Statskog at de som grunneier godkjenner dette 
som er Planutvalgets innstilling til Kommunestyret (4 mot 1). 
 
Ha en fin dag 
 

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 60 

lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 

mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Luokta Mavas sameby 
Box 200 
962 25 Jokkmokk 
 
luokta.mavas@sameby.se 
 
Fauske kommun 
Plan/utvikling 
Att. Lise Gunn Hansen 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
 
    Jokkmokk 2017-03-12 
 
 
 
 
Yttrande över förslag till snöskoter led mot sjön Loppa 
 
 

1. Sammanfattning 
 
Samebyn ställer sig negativ till förslaget att anlägga snöskoter led till sjön Loppa i anslutning 
till riksgränsen.  Skälen till varför samebyn avstyrker förslaget framgår av motiven nedan. 
 
    2. Motiv 
 
Skälet till detta är flera omständigheter.  
 
För de första är regelverket kring snöskoterskörning väldigt olikt mellan Sverige och Norge. 
På svensk sida är skoterkörningen mer eller eller mindre öppen på all mark, med vissa 
begränsningar.  Rent rättsligt är det inte slutligt avgjord om detta är förenligt med den s.k. 
allemansrätten. På norsk sida är regelverk strikt och tydligt reglerat, även om man nu har 
igångsatt viss försöksverksamhet där vissa kommuner har delegerats rätt att reglera 
skotertrafik, bl.a. möjlighet att öppna nya skoterleder.  
 
Denna obalans eller brist på reprocitet mellan ländernas lagstiftning, praxis och tillämpning 
har skapat problem på svensk sida. Utöver att många svenska snöskoterekipage uppfattar 
körning som fri, så har också många norska skoteråkare också bibringats uppfattningen att 
snöskoteråkningen är ”fri” på svensk sida. Mot bakgrund av denna syn som tyvärr präglar 
snöskoterekipage både på norsk och svensk sida har detta skapat stora problem, med 
nedskräpning som följd, olaga fiske, problem för flora och fauna och för rennäringen i 
området.  Från rennäringens sida har vi blivit informerad om att informationen om 
förhållanden kring tillåtlighet och hänsynstagande till bl.a. rennäringen på svensk sida i det 
närmaste är obefintlig på nors sida. Inom samebyn har vi ett skoterförbudområde på söndra 

mailto:luokta.mavas@sameby.se
mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no


sidan om Piteälv, med början söder om Mavasjaur. Respekten bland snöskoteråkare för 
skoterförbundet är ringa, både bland svenska och norska skoter ekipage.  En bidragande 
orsak till detta är tillsynen av polismyndigheten i det närmaste är obefintlig. Dessutom har 
teknikutvecklingen möjliggjort tillverkning av nya typer av snöskotrar som skapet en ”sport” i 
att klättra i fjällområden. Det innebär att i stort sett att hela landskapet är tillgängligt för 
skotertrafik. 
 
För det andra ingår området norr om sjön Loppa och Pieskejaur i UNESCO Världsarv Laponia. 
Trycket mot detta område har hårdnat som helhet och speciellt områdena i anslutning kring 
glaciärerna i Sulitelma massivet. Denna problematik har uppmärksammat av 
förvaltningsorganet Laponiatjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia. 
 
För det tredje är området kring Loppa mot Pieskejaur är av strategiskt betydelse för 
renskötseln i området. Tidigare fanns ett renstängsel i utmed gränsen. I dag kan mans säga 
att Balvatn renbetes distrikt och Luokta Mavas bedriver en slags en renskötsel i samdrift. Ett 
problem i detta sammanhang är att området är utsatt att omfattande ren-strövning från 
samebyarna i Jokkmokks kommun, i riktning från norr mot söder utmed riksgränsen. 
Samebyn har genom åren noterat att denna ren-strövning ökat, framförallt beroende på den 
ökade trafiken i området. Dessutom har det genom svenska myndigheter försorg byggts en 
stor turistanläggning på norra sidan av Pieskejaur, strax öster om Lairojohka. Numera 
används den som en ”hubb” för skotertrafiken i området. Utöver detta har vi också ”hubbar” 
i Mavas och Miekak. En eventuell snöskoter led till Loppa skulle naturligtvis kopplas till 
denna ”hubb”. Samebyn befarar att en ökad skotertrafik skulle öka trycket på ren-
strövningarna söderut både inom samebyn och även till grannsamebyn Semisjaur Njarg. Nu 
nuläget talar vi ren-strövningar i nivån på 1000 renar eller mer. En indikator på detta är att 
de både i Luokta Mavas och Semisjaur Njargs slaktas ett stort antal renar från samebyarna i 
Jokkmokk. Ren-strövningarna innebär också att renar från Balvatn renbetes distrikt dras 
med. Den omfattande skotertrafiken har också medfört vissa problem kopplade till 
inventeringen av rovdjur. I år (2017) har länsstyrelsen i Norrbottens län ingått en 
överenskommelse med sin motsvarighet på norsk sida, vilket innebär att norska tjänstemän 
delvis sköter inventeringen av rovdjur i gränsområdet på svensk sida.   
 
För det fjärde är den gränsöverskridande renskötseln i området oreglerad. Den tidigare 
renbeteskonventionen upphörde att gälla för nästa 10 år sedan. På norsk sida har 
regelverket i den tidigare konventionen blivit norsk lag. Den svenska regeringen har å sin 
sida protesterat mot att Norge ensidigt stiftat denna lag och hävdar att regelverket i 
gränstraktatet jämte bihang rörande bl.a. den gränsöverskridande renskötseln gäller. 
Förhandlingarna om ny renbeteskonvention har dock fortsatt och pågår för närvarande.  
Detta konventionslösta tillstånd är ett problem sett från renskötselhorisont, men om detta 
inte löses inom en snar framtid kan detta skapa stora problem för alla gränsöverskridande 
aktiviteter i fjällområdena utmed riksgränsen.  Innan vi har en ny renbeteskonvention är på 
plats kan samebyn inte tillstyrka att en skoterled till Loppa. När väl ett regelverk kopplats till 
en ny renbeteskonvention är på plats kan frågan åter igen diskuteras.  
 
Mot bakgrund av vad som ovan framfört avstyrker sålunda samebyn att en snöskoter led 
dras till Loppa. 
 



3. Synpunkter i övrigt. 
 
Samebyn får dock med tillfredsställelse notera dialogen mellan Arjeplogs och Fauske 
kommuner i saken.  Samebyn har tillsammans övriga samebyar i Arjeplogs kommun årliga 
samråd med kommunen. Från Luokta Mavas sameby kan vi notera att kommunen lyhörd för 
våra synpunkter och vi har lyckats upparbeta system för hur dialogen struktureras och hur 
beslut om bl.a. tillfälliga skoterförbud till skydd för renskötseln skall verkställas. På svensk 
sida är det numera kommunen som delegerats rätt att utfärda skoterförbudsområdet till 
skydd för renskötseln.  
 
 
Mark ovan odlingsgränsen till riksgränsen som icke är lagfaren, dvs. ”umatrikulert grunn”, 
förvaltas av den svenska staten, genom länsstyrelsen. 
Begreppet ”statens mark” i svensk lagstiftning inget fasträttsligt begrepp, utan ett 
förvaltningsrättsligt begrepp.  
 
Nämnas här är att vi  konsulterat Semisjaur Njargs sameby i saken, vilken också i 
högsta grad berörs av saken.  
 
 
Lars-Anders Baer 
Ordf. 
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Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.03.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Daglig leder av Fauna KF orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 020/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
Vedlegg: 
21.02.2017 Handlingspl. 2016-19 des16 1340269 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok mai 2016 ny strategiplan for Fauna KF (KOM-112/16). 
 
Strategiplan for 2016 – 2019 er spisset og har fått tre innsatsområder mot tidligere fem. Dette på 
bakgrunn av de innspill som er kommet i prosessen. Som poengtert i strategidokumentet må 
forutsetningene som ligger til grunn for næringsutvikling være oppfylt for å nå målene. Med vedtak av 
strategiplan, er nå handlingsplan utarbeidet og bli førende for gjennomføring av strategiplan 2016 – 
2019. Handlingsplanen vil ikke være et statisk, men et dynamisk arbeidsdokument som følger de 
rammer som er lagt til grunn i vedtatt strategiplan.  
 



Styret i Fauna KF hadde handlingsplanen til behandling i møte 12. desember 2016 sak 25/16. Planen ble 
enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Strategi-	og	Handlingsplan	
	2016–2019	

Strategi	for	næringsutvikling	i	Fauske,		
og	utvikling	av	Fauna	KF.	

	
	

Frem&dsre)et				Ak&v			Utviklingsorienter			Næringsvennlig			Ambisiøs	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

INNLEDNING	

Utgangspunkt	for	strategi	for	Fauna	
og	nærings-	og	stedsutvikling	i	

Fauske	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Fauna	KF	–	formål	
Våre	vedtekter:	

	
•  Fauna	skal	være	en	profesjonell	førstelinje	overfor	bedriHer	og	etablerere	i	

kommunen.	Foretaket	skal	besi)e	kompetanse/kapasitet	&l	å	være	et	
effek&vt	bindeledd	med	det	regionale/nasjonale	virkemiddelsystemet.		

•  Fauna	skal	være	en	profesjonell	og	god	prosjektorganisasjon,	som	er	i	
stand	&l	å	påta	seg	tyngre	utviklingsoppgaver.	Fauna	skal	kunne	påta	seg	
utviklingsoppgaver	i	regional	sammenheng	og	i	samarbeid	med	de	andre	
Salten-kommunene	og	fylkeskommunen.		

•  Foretakets	strategiske	plan	skal	rulleres	hvert	4	år,	og	inneholde	
målreBede	strategier	og	Cltak	for	næring	og	stedsutvikling	i	Fauske.	
Planen	skal	godkjennes	av	kommunestyret.		

•  Foretaket	skal	utvikle	nye	arbeidsplasser	gjennom	eksisterende	næringsliv	
og	nyetablering.		
	

•  Iden&fisere	og	nySggjøre	seg	midler	fra	private	og	offentlige	
finansieringskilder.	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Om	strategiprosessen	
De)e	dokumentet	er	utviklet	i	samarbeid	mellom	styre,	ledelse	og	medarbeidere	i	
Fauna	KF	i	perioden	september	2015	–	februar	2016.	Under	prosessen	er	det	avholdt	
to	møter	med	lokalt	næringsliv	for	å	gi	innspill	&l	strategien.	Også	poli&sk-	og	
administra&v	ledelse	i	Fauske	kommune	har	bidra)	med	innspill	via	et	arbeidsseminar		
januar	2016.		
	
Strategiplanen	er	styrebehandlet	i	Fauna	KF,	før	den	ble	lagt	frem	for	poli&sk	
behandling		mai	2016.	
	
De)e	dokumentet	angir	ambisjoner	og	føringer	for	Faunas	arbeide	i	den	kommende	4-
års	perioden.	Strategien	skal	ikke	være	sta&sk,	men	&lpasses	ved	behov	og	ut	fra	
muligheter	som	oppstår.	For	å	lykkes	med	målseSnger	og	satsinger,	er	Fauske	
avhengig	av	god	samhandling	mellom	mange	aktører.	Strategiplanen	omfa)er	
områder	hvor	Fauna	har	et	særlig	ansvar,	og	den	peker	også	på	vik&ge	oppgaver	hvor	
Fauske	kommune	må	være	førende.	
	
Som	et	vedlegg	&l	denne	strategiplanen,	følger	en	handlingsplan	med	konkre&sering	
av	&ltak	og	prosjekter	som	skal	bidra	&l	å	oppfylle	ambisjoner	i	planen.	
Handlingsplanen	rulleres	årlig.	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Strategi	2016-19	omfa)er	

•  Strategisk	utgangspunkt	
•  Visjon	
•  Verdigrunnlag	
•  MålseSnger	
•  Innsatsområder	

•  Delstrategier	

•  Handlingsplan	2016-19	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

INTERNE	STYRKER:	
	
FAUSKE:	
•  Sterke	næringsaktører	innen	kraH,	helse	og	marin	

sektor.	Industrihistorie,	mineralressurser.	
•  Tilfredss&llende	lønnsomhet	i	næringslivet.	
•  Natur	i	spenn	fra	hav/^ell,	potensial	for	å	bli	

a)rak&v	vinterdes&nasjon	i	Salten.		
•  Sentralt	plassering	i	Salten,	og	regionalt	

transportknutepunkt	for	vei	og	jernbane.	
•  Har	uutny)ede	areal	–	&l	næring	og	bolig	
•  Ak&v	og	stor	frivillig	sektor.	
•  KraH	som	ressurs	&l	næringsutvikling.	

	
	
FAUNA:	
•  Bra	forankring	i	lokalt	næringsliv.	
•  Høy	kunde&lfredshet,	god	1.	linje	tjeneste	
•  Ak&v	i	lokale	og	regionale	utviklingsprosjekter	
•  Fleksibel	organisasjon.	
•  I	prosess	med	å	videreutvikle	god	samhandling	

med	eier.	

INTERNE	SVAKHETER	
	
FAUSKE:	
•  Lav/ingen	befolkningsvekst,	mange	unge	fly)er	ut	
•  Lav	andel	yrkesak&ve	(ca	40%)	og	andel	med	høyere	

utdanning.	
•  Rela&vt	lav	andel	sysselsa)e	i	privat	sektor.	
•  Udekket	behov	for	offentlig	regulering	av	

næringsareal	m.	v.	Få	utleieboliger.	
•  Liten	&lgang	på	investorkapital	lokalt	
•  Utvikling	av	sentrumsfunksjon	begrenses	av	E6.	
•  Behov	for	bedre	infrastruktur	(kollek&vtrafikk/&l	

dels	bredbånd)	internt	i	kommunen/enkeltsteder.	

	
FAUNA:	
•  Behov	for	å	styrke	ne)verket,	også	ut	av	kommunen	
•  Avhengighet	av	enkeltpersoner/liten	organisasjon.	
•  Begrensede	ressurser,	både	i	kr	og	personell.		
•  Tydeliggjøre	resultater	av	eget	arbeid.	
•  Forankring	–	dialog	med	eier.	

NÅSITUASJON	Fauske	og	Fauna	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

EKSTERNE	MULIGHETER	
•  Salten	mangler	en	god	vinterdes&nasjon.	
•  Bodø	mangler	næringsareal,	potensial	for	

samhandling?	
•  Forsterke	Fauske	som	transportknutepunkt	i	

region/fylket.		
•  Nord	Universitet	gir	muligheter	for	økt	

kompetanse	og	boseSng	i	Fauske.	
•  Tilgang	på	rimelige	boliger	og	tomter	i	hele	

kommunen.	
	
	

FAUNA:	
•  Regionalt	samarbeid	om	næringsutvikling,	

herunder	reiseliv	og	etablereropplæring.	
•  Arbeide	for	kunnskapsarbeidsplasser	lokalt,	

fokus	på	akkvisisjon	og	nye	arbeidsplasser.	
•  Eksterne	finansieringsmuligheter	for	

utviklingsprosjekter	

EKSTERNE	TRUSLER	
•  Sårbar	for	utvikling	hos	bl.a.	Forsvaret,	Elkem,	

Nexans,	både	for	pendling	/boseSng	og	reiseliv	
•  Utvikling	i	kobberpris	mht.	lønnsomhet	ved	

mineralutvinning.	
•  Sentralisering	i	Norge	fortse)er,	med	ujlySng	fra	

regionen.	
•  Anta)	vekst	nasjonalt	i	kunnskapsintensive	

næringer,	som	er	a)rak&ve	for	unge	med	høyere	
utdanning.	OHe	etablert	i	større	byer.	

•  Avtagende	vekst	i	Norge	og	internasjonalt.	

	
FAUNA:	
•  Utvikling	av	regionalt	apparat	som	samordner	

oppgaver	innen	næringsutvikling?	
•  Økonomisk	situasjon	for	Fauske	kommune	–	

rammer	for	utviklingsprosjekter/driH	i	Fauna?	
•  Svakere	vekst	kan	gi	lavere	utviklingsfokus	hos	

lokalt	næringsliv,	og	dermed	mer	krevende	arbeid?	

Forts.	NÅSITUASJON	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Fauskes	vik&gste	fortrinn	
•  Knutepunkt	bane/vei/sjø/fly	
•  Uutny)et	areal	for	næring	og	bolig	
•  Sterke	og	toneangivende	bedriHsmiljø	

innen	bl.a.	energi,	helse,	marin	sektor.	
Potensial	innen	mineralnæringen.	

For	Fauna:	
•  Bra	posisjon	hos	næringsliv	og	kommune	
•  God	1.	linjetjeneste	–	lavterskel&lbud	

Fauskes	største	ujordringer	
•  Befolkningsutvikling,	tar	ikke	del	

i	veksten	i	region/nasjonalt.	
•  Utviklingskultur		
•  Synlighet	og	omdømme	

	
	
For	Fauna:	
•  Avhengig	av	få	nøkkelpersoner	
•  Ne)verk/allianser	eksternt?	

Fauskes	ståsted	for		
næringsutvikling	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

STRATEGI	2016-19	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Sammendrag	strategi	2016-2019	

Visjon	
	
	

Verdier:		
Frem&dsre)et,		

Ak&v,		Utviklingsorientert,	
Næringsvennlig	og	Ambisiøs	

Hovedmål:	
	
	

Resultatmål:	
	
	

Innsatsområder	og	strategier	
	
	
		
	

Årlig	vekst	i	sysselseSng	(3	%),	befolkningsvekst	(spes.	20-40	år),		
økt	andel	sysselsa)	(min.	46	%)	

Bidra	&l	vekst	og	økt	sysselseSng	i	næringslivet			
og	vekst	i	folketall	

Vekst,	
	via	nærings-		

og	stedsutvikling	

		1)	Nyskaping	
- 	I	eks.	bedriHer	
- 	Akkvisisjon	
- 	Nyetableringer	

2)	Utviklingskultur	
- 	Kompetanse	
- 	Samfunnsbygging	
- 	Samarbeid	

3)	Infrastruktur	bo/næring	
- 	Transport/kollek&v	trafikk	
- 	Knutepunkt	
- 	Næringsareal	
- 	Næringsvennlig	
kommune	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Overordnede	ambisjoner	

Visjon	
•  Vekst	–	via	nærings-	og	

stedsutvikling	

•  De)e	betyr	at	den	overordnede	
hensikten	med	Fauna	og	vårt	
utviklingsarbeid	for	Fauske,	er	å	
bidra	5l	vekst	i	næringsliv	og	
lokalsamfunn.	

Verdier	
•  Frem&dsre)et	
•  Ak&v	
•  Utviklingsorientert	
•  Næringsvennlig	
•  Ambisiøs	

	
•  Disse	fem	verdiene	skal	

kjennetegne	våre	holdninger	og	
ajerd,	både	eksternt	og	internt.	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

FAUNA	
STRATEGISKE	MÅL	2016-2019	

•  Hovedmål	(står	fast):	
–  Bidra	Cl	vekst	og	økt	sysselseYng	i	eksisterende	og	nye	virksomheter	ved	akCv	

sCmulering	og	næringsvennlig	ClreBelegging	
–  Vi	skal	også	bidra	Cl	økt	folketall	ved	stedsutvikling	og	akCv	profilering	av	muligheter	i	

folkehelsekommunen	Fauske	
		

•  Delmål	i	perioden:	
1a)	Fauna	er	en	anerkjent	og	e)erspurt	samtalepartner	for	næringslivet	
1b)	Fauna	er	en	god	førstelinjetjeneste	for	Fauske	kommune	-	blant	de	beste	i	landsdelen	
2a)	God	samhandling	og	felles	utviklingsfokus	hos	Fauna,	Fauske	kommune	og	næringsliv.	
2b)	Fauna	er	en	kompetent	prosjektorganisasjon,	som	påtar	oss	regionale	utviklingsoppgaver	
3a)	Ferdig	opparbeidet	areal	for	næring	og	bolig	jfr.	markedsbehov.	
3b)	Sentrale	planer	for	E6	og	godsterminal	er	ferdig	utarbeidet	

•  Resultatmål:	
–  Årlig	vekst	i	sysselseSng	på	3-5	%	i	eksisterende	næringsliv.	
–  Posi&v	utvikling	i	befolkningssammensetning,	bl.a.	med	flere	unge	mellom	20-40	år.	
–  Økt	andel	av	befolkningen	som	er	sysselsa),	min	46	%	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Innsatsområder		
2016-2019	

	
Mål:	

• 	Vekst	i	næringsliv	
og	flere	

arbeidsplasser	
	

• 	Vekst	i	folketall	
	
	

IN
FR
AS

TR
U
KT
U
R	

Blå:	Fauna	hovedansvarlig	

Rød:	FK	hovedansvarlig,	
Fauna	er	pådriver	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Innsatsområder	for	å	nå	mål	
Hovedmål:	
Vekst	og	økt	
sysselseSng	i	
næringslivet.	
Øke	folketallet.	

	
	

Resultatmål:	
•  Årlig	vekst	i	
sysselseSng	på	

3-5	%	
•  Flere	unge		

20-40	år.	
•  Øke	andelen	
sysselsa)e,	min.	

46	%	

Infrastruktur	-	bo	og	næring	

Vekst	og	nyskaping	i	
næringslivet	

Utviklingskultur	

Blå:	Fauna	hovedansvarlig	Rød:	FK	hovedansvarlig,	
Fauna	er	pådriver	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Innsatsområder	for	å	nå	mål	

Styrke	infrastruktur	-	bo	og	næring	

Bidra	&l	vekst	og	nyskaping	i	
næringslivet	

Bygge	utviklingskultur	

Mål:	Vekst	
i	næringsliv,	syssel-
seSng	og	folketall	

	

Blå:	Fauna	hovedansvarlig	

Rød:	FK	hovedansvarlig	
Fauna	er	pådriver	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Innsatsområder	for	å	nå	mål	

Styrke	infrastruktur	-	bo	og	næring	

Bidra	&l	vekst	og	nyskaping	i	
næringslivet	

Bygge	utviklingskultur	

Blå:	Fauna	hovedansvarlig	

Rød:	FK	hovedansvarlig	
Fauna	er	pådriver	

Mål:	Vekst	
i	næringsliv,	sysselseSng		

og	folketall	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Strategiske	innsatsområder		
mot	2019	

1.   Bidra	Cl	vekst	og	nyskaping	(Fauna)	
•  I	eksisterende	og	nye	virksomheter	
•  Akkvisisjon,	privat	og/eller	offentlig	sektor	

2.   Bygge	utviklingskultur	(Fauna)	
•  Styrke	utviklingsfokus	og	-kompetanse	i	bedriHer	
•  Legge	&l	re)e	for	samfunnsbyggende	ini&a&v	i	lokalmiljø	
•  Styrke	lokalt	og	regionalt	samarbeid	

3.   Styrke	infrastruktur	–	bo	og	næring	(Fauske	kommune)	
•  Bedre	transport	og	kollek&v&lbud,	Fauske	som	knutepunkt	
•  Utvikle	og	profilere	næringsareal	og	bo&lbud	
•  Næringsvennlig	kommune	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Innsatsområde	1)	Vekst	og	nyskaping	
	

STRATEGIER:	
•  S&mulere	&l	vekst	og	nyskaping	i	eksisterende	bedri]er	

–  Nye	produkter/marked/teknologi/organisering.	Styrke	sterke	bransjer	som	oppdre),	industri.	
–  Forskning	mht	gruvedriH,	i	samarbeid	med	NFK,	Nord	Universitet,	Nordlandsforskning,	DM	og	

NTNU.	
–  Videreutvikle	Fauskes	&lbud	innen	reiseliv	og	kultur,	og	Sulitjelma	som	a)rak&v	

vinterdes&nasjon,	arrangørbyen	Fauske.	
	

•  Tiltrekke		oss	bedriHer/virksomheter	&l	Fauske	
–  Arbeide	for	mulig	«innflySng»	av	arbeidsplasser	–	private	el	offentlige.		
–  Posisjonere	Fauske	og	Salten	mht.	ny	mineralvirksomhet	og	mulige	nye	industriarbeidsplasser.	
–  S&mulere	og	legge	&l	re)e	for	mulig	etablering	av	mer	kraHkrevende	virksomhet.	F.eks.	

datapark.	
	

•  S&mulere	gründere/entreprenørskap	
–  Tilby	etablereropplæring	og	veiledning	
–  Profesjonell	førstelinje	ovenfor	gründere	
–  Vurdere	inkubator&lbud	
–  S&muler	&l	entreprenørskap	i	skolene	

Delmål	i	perioden:	
1a)	Fauna	er	en	anerkjent	og	e)erspurt	samtalepartner	for	næringslivet	
1b)	Fauna	er	en	god	førstelinjetjeneste	for	Fauske	kommune	-	blant	de	beste	i	landsdelen	

	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Innsatsområde	2)	Utviklingskultur	

STRATEGIER:	
•  S&mulere	&l	økt	kompetanse	i	eksisterende	bedriHer	

–  Tilby	og	formidle	relevante	kompetanse&lbud,	spesielt	for	å	styrke	lederskap		og	
utviklingsfokus	

–  Forsterk	samhandling	mot	universitet	og	FoU	miljø	mm.	
	

•  Tilre)elegge	for	rekru)ering	av	«re)»	arbeidskraH	
–  Utvikle	bo&lbud	for	elever/studenter	i	Fauske.		
–  Markedsføre	Fauske	som	bosted	og	synliggjør	lokale	jobbmuligheter,		

også	mot	studenter	(Nord	Universitet,	Fauske	VGS).	
–  Kople	næringsliv	og	potensielle	arbeidstakere	
–  Videreutvikle	videregående	skoler	iht.	behov	i	næringsliv	

	
•  Styrke	samarbeidet,	lokalt	og	regionalt	

–  Te)ere	samarbeid	regionalt.	Styrking	av	Fauske	sin	posisjon	innen	nærings-	og	
stedsutvikling.	

–  Skape	ne)verksarena	for	utvikling	av	strategiske	og	relasjonelle	ne)verk,	også	på	tvers	
av	næringsliv,	kommuner	og	3.	sektor	(frivillig	sektor).		

–  S&mulere	&l	leverandørne)verk	

Delmål	i	perioden:	
2a)	God	samhandling	og	felles	utviklingsfokus	hos	Fauna,	Fauske	kommune	og	næringsliv.	
2b)	Fauna	er	en	kompetent	prosjektorganisasjon,	og	påtar	oss	regionale	utviklingsoppgaver	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Innsatsområde	3)	Infrastruktur	–	bo	og	næring	

STRATEGIER:	
•  Bedre	transport	og	kollek&v&lbud,	Fauske	som	knutepunkt:	

–  Videreutvikle	funksjon	som	regional/nasjonal	godsterminal.	Langsik&g	plan	for	terminalen	på	Fauske,	
oppfølging	og	kopling	mot	mulighetene	iH	E6	nord	og	sør.	

–  Sentrumsutvikling,	RV	80	og	E6.	Tungtrafikk	ut	–	og	vitalisere	sentrum.	
–  Styrke	internasjonal	havn,	Salten	Havneservice,	15	min	fra	Fauske		
–  Flere	togavganger	&l/fra	Bodø	og	buss	innad	i	Fauske.	Gang-	og	sykkels&er	i	&lknytning	&l	bo-/nærings-	og	

friområder.	
–  Sluqøre	Veipakke	Salten	og	RV	80.	Utbedre	strekning	Fauske	-	Sulitjelma	mht	tungtransport	og	reiseliv.	

Utbedre	vei	Strømsnes	-	Fridalen.	
	

•  Utvikling	og	profilering	av	næringsareal	og	boliger	
–  Ferdigs&ll	areal	for	boligbygging	og	næring	jfr	behov,	rask	saksbehandling.	Legge	&l	re)e	for	utny)else	av	

overskuddsmasse	fra	utbygging	av	E6	i	Sørfold?	Utarbeide	strategier	for	utbygging	av	boliger,	
reguleringsplaner	mv.	

–  Fauske	som	vertskommune	for	Forsvaret	(FoH	og	GIL).	
–  Profiler	Fauske	som	etableringssted,	spesielt	ovenfor	Bodø	med	arealkrevende	virksomhet.	
–  Bidra	&l	nødvendig	bredbånds&lbud	

	
•  Næringsvennlig	kommune	

–  Rask	og	serviceorientert	saksbehandling,	løsningsfokus.	God	dialog	med	næringslivet.	
–  Innkjøpspolicy	og	praksis	som	utvikler	lokal	kompetanse	og	leveranseevne	innenfor	lovpålagte	rammer	
–  Poli&sk	påvirkning	i	regionale/nasjonale	saker.	Brobygging	mot	regionråd.	
–  Gjennomføring	av	infrastruktur&ltak	og	oppfølging	av	vedta)	SNP/Strategi	for	Fauna.	

Delmål	i	perioden:	
3a)	Ferdig	opparbeidet	areal	for	næring	og	bolig	jfr.	markedsbehov.	
3b)	Sentrale	planer	for	E6	og	godsterminal	er	ferdig	utarbeidet	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Organisering	og	ressurser	
FAUNA	som	organisasjon	skal	i	perioden	videreutvikles	ved:	

•  Fauna	ønsker	å	være	en	kompetent	og	utadre)et	prosjektorganisasjon	med	fokus	
på	ak&v	utvikling	av	næringsliv	og	lokalsamfunn.		

•  For	å	gjennomføre	de	deler	av	strategien	som	Fauna	er	spesielt	ansvarlig	for	
(innsatsområde	1	og	2),	ser	vi	et	behov	for	at	vi	som	organisasjon	i	perioden	
vektlegger	særlig:	
	
–  Økt	synlighet	og	Clstedeværelse	ovenfor	næringslivet.	Bl.a.	ved	å:	

•  Skape	ne)verksarenaer,	bl.a.	legge	Fauna	sine	styremøter	&l	lokale	bedriHer	
•  Øke	proak&ve	ini&a&v	ovenfor	lokalt	næringsliv	
•  Øke	Fauna	sin	&lgjengelighet	og	synlighet	ute	i	bedriHene	(både	små	og	store),	og	på	sosiale	medier	

–  Å	være	bindeledd		-	og	styrke	samhandlingen	mellom	næringslivet	og	kommunen.		
•  Fauna	skal	være	døråpner	for	næringslivet	i	Fauske,	mot	kommunen	og	eksterne	partnere.	
•  Vi	skal	ha	god	dialog	og	samhandling	med	Fauske	kommune,	herunder	bl.a.	min.	årlig	dialogmøte	med	

Formannskapet.	
•  Bistå	kommunen	ved	behov	i	utviklingsspørsmål.	

–  Å	være	en	aBrakCv	og	akCv	pådriver	i	utviklingen	av	Fauske	
•  Ta	en	posisjon	som	regional	utviklingsaktør,	med	styrket	strategisk	ne)verk	bl.a.	mht	akkvisisjon	
•  Styrke	egen	forretningskompetanse,	og	videreutvikle	en	profesjonell	førstelinje	

	
•  Fauna	sin	gjennomføringsevne	forutse)er	adekvate	ressurser,	bemanning	og	

hensiktsmessig	organisering.		



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Oppfølging	av	strategiplanen	
•  Denne	strategiplanen	er	behandlet	og	vedta)	av	kommunestyret	i	Fauske,	og	

gjelder	som	strategisk	næringsplan	for	perioden	2016-19.	
–  Fauna	har	hovedansvar	for	opera&v	gjennomføring	av	&ltak	innenfor	innsatsområde	1	(nyskaping/

entreprenørskap)	og	2	(utviklingskultur).		
–  Fauske	kommune	har	hovedansvar	for	opera&v	gjennomføring	av	&ltak	innenfor	innsatsområde	3	

(infrastruktur	–	bo	og	næring).	
–  En	årlig	handlingsplan	skal	tydeliggjøre	&ltak,	ansvarlig,	&dsplan	mv	for	de)e	arbeidet.	

•  Foretakets	strategisk	plan	rulleres	hvert	^erde	å,	og	inneholde	målre)ede	
strategier	og	&ltak	for	næring	og	stedsutvikling	i	Fauske.		

	i	dialog	med	Fauske	kommune	og	lokalt	næringsliv.	
–  Det	skal	gjennomføres	en	årlig	strategisamling	med	formannskap.	

•  Fauna	skal	rapportere	resultater	på	hensiktsmessig	måte.		
–  Til	poli&sk	ledelse	ved	formannskap	(halvårlig)	og	kommunestyre	(årlig).	
–  Faunas	ledelse	deltar	ved	behov	i	rådmannens	utvidede	ledergruppe,	og	informerer	om	sentrale	

saker	og	bidrar	&l	koordinering	mot	kommunens	&lre)eleggende	arbeid.	
–  Ifm.	årsmelding	skal	Fauna	evaluere	og	oppsummere	konkrete	resultater	ved	gjennomføring	av	

strategien	og	det	arbeidet	som	de	er	involvert	i.	
•  Det	er	et	felles	ansvar	for	Fauna	som	selskap	og	Fauske	kommune	som	eier	at	

Fauna	har	adekvate	ressurser	for	å	gjennomføre	strategien.	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Handlingsplan	2016-19	

Vedlegg	&l	strategiplan	2016-19	
Vedta@	av	styret	12.12.16	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Handlingsplan	2016/19	(side	1)	
Område	 Tiltak/prosjekter	 Mål	 Deloppgaver	 Ansvar	 Medspillere	 Tidsplan	

1.	Vekst	og	
nyskaping	

Iden&fisere	
vekstprosjekter	

Bidra	&l	vekst	i	eksisterende	
bedriHer.		

Oppsøke	lokalt	
næringsliv	
Kople	med	kapital	
og	ne)verk.	
Veilede/stø)e	

Fauna	 Fauske	
næringsforum	
(FNF)	
Lokale	bedriHer	
IN	

2017-2019	

Mineralprosjekt	 Ny	gruvevirksomhet	i	Sulis,	
30-50	arbeidsplasser	innen	
2025.	

Videreføre	
pågående	prosjekt	

Fauna	 FK	
Private	aktører	
Sentrale	mynd.	

Kon&nuerlig	og	
målre)et	arbeid	i	
hele	perioden	

Nye	industri-
arbeidsplasser	

Legge	&l	re)e	for	
nyetablering/akkvisisjon.	
Ferdig	opparbeid	
industriområde	Søbbesva	øst.	

Utrede	og	
posisjonere	
datapark.	
Profilering	av	
Fauske	som	
etableringssted	

Fauna	 BRUS	
Salten	Regionråd	
FK	
FVGS	

Ulike	delmål	fra	
2017-2019	

Sulitjelma	som	
vinter	des&nasjon	

Utvikle	Sulitjelma	&l	en	
a)rak&v	des&nasjon	lokalt,	
regionalt	,	nasjonalt	og	
internasjonalt.	Del	av	et	felles	
des&nasjon	Salten	

Jobbe	te)	med	
besøksnæringen.		
Være	pådriver	for	å	
videreutvikle	det	
arbeidet	som	er	
startet	

Fauna	 BedriHsne)verket,	
Fylke,	IN,	aktuelle	
investorer,	
des&nasjon	Salten	

2017-2019	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Handlingsplan	2016/19	(side	2)	
Område	 Tiltak/prosjekter	 Mål	 Deloppgaver	 Ansvar	 Medspillere	 Tidsplan	

2.	Utviklings-
kultur	

Kompetanse&ltak	
lokalt	

Styrk	kunnskap	hos	
nærings-/samfunnsliv	

Tilpassede	lokale	kurs/
program	

Fauna	 UiN	
Andre		

Kon&nuerlig	

Integrering	av	unge	
studenter	

Flere	unge	vil	bo	og	
arbeide	på	Fauske	

Info	om	jobbmuligheter	
Kople	med	bedriHer	

Fauna	 FNF,	FVGS,	UIN	 2017	

Te)ere	regionalt	
samarbeid	

Styrke	Fauskes	og	Saltens	
posisjon	mht	poli&sk	
gjennomslag	nasjonalt?		

Regionalt	næringsne)verk	 Fauna	 Salten	regionråd	
Fylkeskommune	

Ne)verksarenaer	 Sterkere	og	bredere	
ne)verk	

Næringslivemøter	
Styremøter	i	bedriHer	
Årlig	møte	m/store	bedriHer	

Fauna	 Kon&nuerlig	

Fauske	som	
arrangements	by	

Posi&v	markedsføring	og	
økt	verdiskaping	av	
arrangement.	

Lag	og	
foreninger	
FNF	

Kon&nuerlig	

Utvikle	Fauna	
KF	

Styrke	egen	
kompetanse	og	
posisjon	

Styrket	forretnings-
kompetanse,	og	Faunas	
posisjon	lokalt	og	region	

Utvikle	eksisterende	
kompetanse,	Videreutvikle	
stab	vha.	prosjekter.	Ak&vt	
utadre)et.	

Fauna	 FK,	Næringslivet	 2017-2019	

Utvikle	eget	ne)verk	
–	også	nasjonalt	

Komme	i	posisjon	iH	
akkvisisjon	

Oppsøke	strategiske	
allianser	–	regionalt	og	
nasjonalt.	
God	samhandling	med	
poli&ske	miljø.	

Fauna	 Fauske	
kommune	
BRUS	as	
Salten	regionråd	

2017-19	

		 Styrke	samhandling	
med	eier	

God	forankring	for	
satsinger,	vårt	arbeid	og	
strategiplan	er	poli&sk	
kjent.	(1+1	=	3)	

Faste	møtepunkt	med	
ordfører,	FS/KS	
Rapporteringsmal	–	
synliggjøre	resultater	

Fauna	 KS/poli&sk	
ledelse	

Kon&nuerlig	



Vekst	–	via	nærings-	og	stedsutvikling	

Handlingsplan	2016/19	(side	3)	
Områder	hvor	Fauske	kommune	har	hovedansvar.	Fauna	er	bidragsyter	

Område	 Tiltak	 Mål	 Deloppgaver	 Ansvar	 Medspillere	 Tidsplan	

3.	
Infrastruktur		

Godsterminal	 Forsterke	Fauske	som	
knutepunkt.	Økt	volum	
gods;	bane/vei/sjø.	

Hovedplan	utarbeides	2016-17	(Bane	Nord)	
Arealplan		(Fauske	kommune)	

FK	 Fauna	
NSB/SVV/
FNF	

2016-2017	

Sentrums-
utvikling	

A)rak&vt	og	levende	
bysentrum,	både	for	
næringsliv,	innbyggere	
og	besøkende	

Poli&sk	vedtak/utredning	vedr.	
evt.	tungtrafikk	ut	av	sentrum,	samt	forskjønning	
og	økt	funksjonalitet	i	Fauske	bysentrum	

FK	 FNF	
Fauna	

2017-19	

Byggeklare	
næringsareal	

Ferdigs&lle	a)rak&ve	
områder	jfr.	plan	

Krokdalsmyra,	Søbbesva,	Ferdig	opparbeid	
Nærings	areal.		
Sulitjelma	(Sandnes)	og	Valnes^ord,	samt	Fauske	
sentrum	(off.	kontor,	handel	mv)	

FK	 Fauna	
FNF	

2016-19	

Gang-	og	sykkels&	 Trygge	oppvekstvilkår,	
trivsel	

Krokdalsmyra-Hauan	og	Hauan-Finneid.	Trygg	
skolevei	&l	Vestmyra	
	

FK	/VVA/SVV	 2016-18	

Utvikle	plan	og	
a)rak&ve	
boligområder	

Flere	&lfly)ere	 Reguleringsplaner	
Ferdig	opparbeidet	boligareal;	Valnes^ord	,	
Fauske	sentrum	m/omegn	

FK	 Utbyggere	
Fauna	

2016-19	

Økt	
næringsvennlighet	

Øke	&lfredshet	og	
service	i	leveranser	

Gode	interne	ru&ner	
Rask	saksbehandling	
God	service	
Oppdaterte	planer	

FK	/Plansjef	
	

Fauna,	FNF	
og	
næringslivet	

2016-19	

Innkjøpspolicy	 Økt	lokal	leveranse	ved	
offentlige	anbud	=>	
Vekst	i	næringslivet	

Info	&l	lokale	leverandører	
Evt.	lokalt	leverandørutviklingsprogram	
	

FK	v/	
Innkjøpsansvarlig	

Fauna	
FNF	

Kon&nuerlig	

Bedre	kollek&v-
&lbudet;		
buss,	tog	mv.	

Styrke	&lbud	i	
kommunen	og	mot	
Bodø	

Lobby	mot	sentrale	aktører	
Evt.	utredninger	

Ulike	aktører	
Samhandling	

FNF,	Fauna	
m.fl.	

2016-19	
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Sak nr.   Dato 
016/17 Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017 
022/17 Formannskap 07.03.2017 
016/17 Kommunestyre 23.03.2017 

 
 
SFO satser i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Månedskostnaden på ordinært SFO tilbud økes med 15 % i henhold til foreslått tabell fra 
15/8 2017 

Vedtatt sats pr 15/8 2017 Forslag ny sats fra 15/8 2017 med øking på 
15 %  

Halv plass (0-15 timer) Kr 910 Kr 1047 
Hel plass (16 -> timer) Kr 1593 Kr 1832 

 
 

2. Kostnaden for sommer SFO reduseres med 31 – 49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldene fra 1/6 2017  

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer SFO 
2017 

Reduksjon i % 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 
3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.03.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-16 og 
opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye satsene 
gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer SFO 
2017 

Reduksjon i 
% 



pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte satser i 
forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12.16 og 
opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 

2. Som rådmannens innstilling. 
Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye satsene 
gjøres gjeldende fra 1/6. 2017. 
Tabell 

3. Som rådmannens innstilling. 
4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 

betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tre-deling av satsene, differensierte satser 
i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 
 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 016/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-16 og 
opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye satsene 
gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer SFO 
2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 



 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte satser i 
forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Innstilling fra oppvekst- og kulturutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 022/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-16 og 
opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye satsene 
gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer SFO 
2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte satser i 
forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Vedlegg: 
08.02.2017 Barn sommer SFO 2015-2016 1339081 

08.02.2017 Priser SFO sammenligning 2017 1339082 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen i sak 198/16 en avsetting på 400 000,- 
til sommeråpent SFO, blant annet for å redusere prisen foresatte må betale for å benytte seg av 
tilbudet. Det ble også vedtatt et tiltak på øking av betalingssatsene i SFO for å øke inntektene med 
500 000,- i 2017, med en helårseffekt på kr 1,1 million i 2018.   



 
 
Saksopplysninger: 
 
Opplæringsloven § 13-7 slår fast at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter 
skoletid for 1.-4.årstrinn, samt for barn med særlige behov på 1.-7.årstrinn. Tilbudet om 
skolefritidsordning er ikke en del av grunnskoleopplæringen, på samme tid er det et supplerende tilbud 
som skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, interesser og 
funksjonsnivå. Skolefritidsordingen skal gi barn omsorg og tilsyn.   
 
Skolefritidsordningen skal være et frivillig tilbud og kommunen er forpliktet til å ha et tilbud begrenset 
til skoleåret, og innebærer ikke en forpliktelse til å gi tilbud i feriene. I Fauske gis det et SFO tilbud også 
på skolefrie dager fra skolestart om høsten og frem til sommerferien starter, i tillegg til mulighet for 
påmelding til eget sommer SFO.  
 
Fauske kommune har tidligere hatt 11 måneder med betalingsterminer for SFO, dette ble endret i 
kommunestyrevedtak 18/14 av 13.02.2014 til 10 måneder/betalingsterminer, samt innføring av sommer 
SFO. 
 
Det ble vedtatt følgende betalingssatser for sommer SFO i 2014:  

Sommer SFO priser 2014 
Pr. dag 200 kr 
Pr. uke 825 kr 

 
Disse satsene er senere indeksregulert i den årlige budsjettbehandlingen av Fauske kommunes 
betalingsregulativ, slik at vedtatte satser for bruk av sommer SFO i 2017 er: 

Sommer SFO priser 2017 
Pr. dag 217 kr 
Pr. uke 895 kr 

 
Bakgrunn for endring i betalingsterminer fra 11 til 10, samt innføring av sommer SFO hang sammen med 
evaluering av hvor mange som faktisk benyttet seg av SFO tilbudet om sommeren og ressursene knyttet 
til dette. Evalueringen viste til at det var store forskjeller i antall påmeldte barn, faktisk oppmøte og 
overforbruk av ressurser knyttet til sommeråpent SFO tilbud.   
 
Fra nytt skoleår 2017 er det vedtatt følgende betalingssatser for ordinært SFO tilbud:  
 

Kostpris pr måned skoleåret 2017 – 2018 (Matpenger kommer i tillegg)  
Halv plass (0-15 timer pr uke) 910 
Hel plass (16 -> timer pr uke) 1593 

 
Pris på SFO tilbudet om sommeren må sees opp mot kostnadene og tilbudet på en ordinær SFO plass i 
de øvrige månedene. 
SFO er åpent før og etter skoletid og har totalt en åpningstid på ca 22,45 timer pr uke, litt avhengig av 
lengden på skoledagen på den enkelte skole. 
De fleste foreldre klarer seg med halv sats på vanlige skoledager, da det er de færreste ungene som 
trenger SFO mer enn 15 timer i uken. Flere foreldre bruker langt mindre enn 15 timer pr uke på vanlige 
skoleuker og det har vært etterspurt en mindre sats for disse foreldrene. Mange trenger bare omkring 7-
10 timer. Det praktiseres ikke søskenmoderasjon på SFO i Fauske kommune, det er heller ikke 
muligheter å søke om redusert foreldrebetaling med bakgrunn i lav inntekt, slik det er i barnehagen.  
 



Flere kommuner har i dag ulike satser for bruk av SFO på skoledager, samt egne satser for bruk av SFO 
på skolefrie dager. Dette er fremholdt som en mer reell fordeling av kostnadene, da det ikke må betales 
for flere dager enn de som faktisk benyttes.  
 
Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen en avsetting på kr 400 000,- for å redusere prisen 
foreldre må betale på sommer SFO, på samme tid ble det vedtatt å øke prisen for SFO i 2017, slik at 
inntekten på SFO øker med 500 000,-  inneværende år, og helårseffekt for 2018 skal gi en økning på 1,1 
million kroner. I 2017 gir dette en nettoøkning i inntekter på kr 100 000,-. 
 
Inntekter på foreldrebetaling av sommer SFO fra årene 2015 og 2016 viser en inntekt på hhv kr ca 
84 000 kroner i 2015 og ca 103 000 kroner i 2016.  
 
Oversikt over antallet barn som har vært påmeldt sommer SFO i Fauske i årene 2015 og 2016 ligger som 
vedlegg. Antallet har variert fra 32 barn enkelte dager ned til 4 barn. Tilbakemelding fra SFO lederne i 
sentrum sier at det er enkelte dager hvor det ikke har vært barn til stede på SFO, selv om barna har vært 
påmeldt.  
 
Sammenligning med nabokommunene:  
 
Bodø kommune praktiserer en ordning der foresatte betaler for antall dager i uken som SFO benyttes på 
skoledagene, samt at de har egne satser for sommer SFO.  
De prisene som fremkommer i Bodø kommune er følgende:  
Priser pr. 01.01.17    
 
Skolefritidsordning (SFO) 
 
5 dagers tilbud            Kr. 2 517  
4 dagers tilbud           Kr. 2 050  
3 dagers tilbud           Kr. 1 580  
2 dagers tilbud            Kr. 1 301  
1 dags tilbud                      Kr.    868  
 
Sommer-SFO, sats pr. uke: kr. 760 
Sommer-SFO, sats pr. dag: kr. 152 
 
Sørfold kommune praktiserer en ordning der det betales for 0-12 timer pr uke, samt over 12 timer pr 
uke. Prisen i Sørfold er kr 1031,- for lav sats og kr 1855,- for høy sats. Ved utvidelse av SFO i forbindelse 
med ferie betales kr 26,- pr time i tillegg til betaling for fast avtalt bruk av ordningen. Sørfold har også 50 
% søskenmoderasjon knyttet til betalingen.  
 
Saltdal kommune har følgende betalingssatser for SFO 
•Inntil 10 timer pr uke: kr  875.- pr mnd. 
•Inntil 20 timer pr uke: kr.1230.- pr mnd. 
•Over 20 timer pr uke: kr. 1600.- pr mnd. 
 
Her gis søsken moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste 
betalingssats. For timeplass betales kr. 30.- pr time. Dette gjelder også på skolefrie dager. Da betales det 
for de timer som er over den sats elevene er innmeldt på. 
Saltdal praktiserer også feriestengt SFO i 4 uker.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Prisen på sommer SFO må henge sammen med tilbudet som gis, også sett opp mot det øvrige SFO 



tilbudet, der barna kun benytter seg av SFO før og etter skoletid.  
Et sommeråpent SFO fra kl 0700 – 1630 vil ha daglig åpningstid på 9,5 timer og ukentlig åpningstid på 
totalt 47,5 timer. Dette er en dobling av antall timer sammenlignet med SFO tilbudet på skoledagene.  
 
Dagens pris i Fauske for å benytte sommer SFO utgjør ca 3600 kroner for 4 uker. Det er uttrykt at prisen 
er uforholdsmessig dyr. Sammenligner vi oss med nabokommunene ligger prisen i overkant av det som 
betales i disse kommunene. I Sørfold oppgis det at prisen på bruk av SFO om sommeren ikke skal 
overstige månedskostnaden de øvrige månedene.  
 
Vi har 2 vedtak som må sees opp mot hverandre i vurdering og forslag til priser både på sommer SFO og 
det ordinære SFO tilbudet.  
 
Det foreslås å beholde dagens ordning med hel og halv plass på SFO, der halv sats utgjør bruk fra 0-15 
timer pr uke og hel sats utgjør 16 timer pr uke eller mer. Dagens SFO satser økes med 15 % gjeldene fra 
15.august 2017 og økningen blir da følgende:  
 

Vedtatt sats pr 15/8 2017 Forslag ny sats fra 15/8 2017 med øking på 
15 %  

Halv plass (0-15 timer) Kr 910 Kr 1047 
Hel plass (16 -> timer) Kr 1593 Kr 1832 

 
Videre foreslår rådmannen å redusere satsene på bruk av sommer SFO mellom 31 – 49 %  

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer SFO 
2017 

Reduksjon i % 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 
Rådmann foreslår også at prisen for en månedssats/4 uker om sommeren ikke skal overstige kostnaden 
for hel plass i de øvrige månedene. Reelt sett vil kostnaden for bruk av sommer SFO være et enda 
billigere tilbud enn de øvrige månedene, siden sommer SFO gir et tilbud hele dagen om sommeren, og 
ikke bare før og etter skoletid som resten av året. Ved å beholde satsene for kjøp av enkeltdag og uker, 
kan foresatte som ikke har behov for bruk av sommer SFO hele tiden, kjøpe dager/uker og således 
tilpasse kostnadene til det reelle behovet.  
 
En slik justering av sats har tatt hensyn til både vedtaket om øking av SFO inntektene, samt en reduksjon 
av kostnadene knyttet opp til benyttelse av sommer SFO.    
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Barn påmeldt sommerSFO
Uke 2015 2016 - Elever med spesielle 

25 M skole 31    behov kommer ikke 

T skole 31    frem i denne tabell.

O skole 29

T skole 32

F skole 30

26 M 30 24

T 30 22

O 29 26

T 28 24

F 27 25

27 M 27 23

T 27 20

O 27 20

T 25 18

F 25 19

28 M 17 14

T 21 13

O 21 14

T 16 15

F 20 16

29 M 6 6

T 6 9

O 7 7

T 4 4

F 5 5

30 M 7 7

T 7 9

O 7 7

T 7 6

F 7 6 2015:  7 uker og 3 dager

31 M 9 17

T 9 18 2016: 8 uker og 3 dager

O 10 16

T 10 15

F 9 14

32 M 13 21

T 11 20

O 12 21

T 10 18

F 10 20

33 M 16 25

T 21 25

O 18 21

591 763

T (Planlegging) (Planlegging)

F (Planlegging) (Planlegging)



83 875kr         102 774kr         Inntekt 



pr måned Saltdal Sørfold Bodø Fauske 

Sats 0-15 timer Fauske 910kr            9 100kr         

Sats 16 -> Fauske 1 593kr         15 930kr       

Sats 0-12 timer Sørfold 1 031kr         10 310kr       

13-> timer Sørfold 1 855kr         18 550kr       

Sats 0-10 timer Saltdal 875kr            9 625kr         

Sats 11-20 timer Saltdal 1 230kr         13 530kr       

Sats 21-> Saltdal 1 600kr         17 600kr       

1 dag Bodø 868kr            8 680kr         

2 dager Bodø 1 301kr         13 010kr       

3 dager Bodø 1 580kr         15 800kr       

4 dager Bodø 2 050kr         20 500kr       

5 dager Bodø 2 517kr         25 170kr       

sommer SFO Fauske pr dag 217kr            

sommer SFO Fauske 4 uker 895kr            3 580kr         

sommer SFO Bodø pr dag 152kr            

sommer SFO Bodø 4 uker 760kr            3 040kr         

skolefrie dager Sørfold 4 uker 1 855kr         1 855kr         

Skolefrie dager pr time Sørfold 26kr               

skolefrie dager pr time Saltdal 30kr               

Totalt 11 måneder høyeste sats 17 600kr       20 405kr       28 210kr       19 510kr       

Betaler 11 månederBetaler 10 måneder Betaler 10 måneder Betaler 10 måneder 

Feriestengt 4 uker 



Fauske nytt forslag 

10 470kr       

18 320kr       

1 832kr         

20 152kr       

Betaler 10 måneder 
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Vennskapsbauta Fauske - Melenci 
75-års minnemarkering for de første jugoslaviske fangene til Norge 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Det bevilges inntil kr.75.000.- til reising av Vennskapsbauta i Melenci park 
Beløpet tas av formannskapets konto. 
 

 
Vedlegg: 
15.03.2017 1155_001 1342841 

14.03.2017 PRIS PÅ BAUTASTEIN I ROSA FAUSKEMARMOR 1342823 
 
Sammendrag: 
 
I juni 2017 er det 75 år siden de første jugoslaviske krigsfanger kom til Norge.  
Reichskommissariat ville bygge ut riksvei 50 i Nord-Norge og fikk i mars 1942 en avtale med SS i Serbia 
om bruk av jugoslaviske fanger.  Et antall på 2600 ankom landet og ble satt under SS råderett, som 
hadde fått ansvaret for fangeleirene.  Det kom flere fanger utover 1942/43, så til sammen ankom 4041 
gutter og menn. Av den kontingenten som var under SS  Nord-Norge i ni måneder, 2664 fanger, døde 
1931, dvs. 72 % av dem.   
 
I tiden etter andre verdenskrig ble «Norsk-Jugoslavisk samband» (senere «Vennskapssambandet Norge 
– Vest Balkan») opprettet for å bibeholde kontakten med de overlevende og befeste betydningen av 
fredelig sameksistens. Den formelle vennskapsavtalen mellom Fauske og Melenci ble etablert i 1977. 
 
Dette er en del av bakgrunnen for den markeringen som i år finner sted i tidsrommet 20. – 23.juni. 
Delarrangementene av markeringen blir i Narvik, Beisfjord, Fauske, Saltdal og Vefsn/Hemnes. En 
delegasjon fra Serbia vil delta på alle arrangementene. De enkelte kommuner, sammen med Nordland 
Fylke og Narvik Krigsmuseum, står som vertskaper for markeringene.  
 
Fauske kommunes markering foregå i Melenci park den 21. juni. Foruten kulturelle innslag, taler og 
hilsninger ønsker man for etterslekten å stadfeste/fornye de sterke bånd som i mange år har vært 
mellom Fauske og Melenci.  
 
Det arbeides også med et pedagogiske opplegg for ungdomsskolen samt at disse elevene deltar i 
markeringen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Norsk-jugoslavisk sambands virksomhet hadde sin bakgrunn i de vennskapelige forhold som oppsto under andre verdenskrig 
mellom nordmenn og jugoslaviske krigsfanger. Reising av minnesmerker og arbeid for å gjøre krigsfangenes historie kjent har 

https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Krigsfange


derfor vært viktige oppgaver for sambandet. For øvrig har virksomheten også vært knyttet til kulturell aktivitet. Organisasjonen 
har arrangert vennskapskaravaner mellom Norge og Jugoslavia, den har tatt initiativ til en rekke former for kulturutveksling 
som f.eks. kunstutstillinger, reiser for barnekor, orkester, leikarringer etc. Den har også gitt stipendier til jugoslavisk ungdom 
som ønsket å gå på skole i Norge. 
 
 
Som en del av kommunens markering reises en vennskapsbauta i marmor. Den tenkes plassert i Melenci 
park, nedenfor gangveien mellom Samfunnshuset og Rådhuset. Utformingen bør være lik den bautaen 
som står på marmortorget nedenfor rådhuset, men i noe mindre målestokk.   
 
På bautaens forside plasserer Fauskes og Melencis kommunevåpen med resepektive navn, enten 
innhugget i selve marmoren eller med påmonterte høvelige messing-/kobberbokstaver. 
 
Under disse festes en messing-/kobberplakett med tekst (på norsk og serbisk) som bekrefter relasjonen 
både i fortid, nåtid og fremtid:  
 
«For godt vennskap gjennom mange år og for alle de år som kommer».   
«21. juni 2017». 
 
Vennskapsbautaen vil bli avduket med politisk og administrativ ledelse fra de respektive kommuner 
tilstede.    
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av enhetsleder Kultur, arrangementsansvarlig Bjørn 
Skoglund, kulturskolelærer Jasmina Kozic og kommunikasjonsrådgiver Gull H. Pedersen.  
I tillegg tiltrår Karin Rugås og Aksel Bikset gruppa i den videre planlegging av arrangementet den 21.6. 
 
Kostnadsoverslag, kr. 75.000.-. I beløpet ligger utforming av bauta (180x100x50 cm.), sandblåsing, sokkel 
og anslåtte kostnader til ytterligere påskrift/enkeltbokstaver ihh. til vedlagte forslag.  Monteringen kan 
utføres av kommunens egen park/idretts-avdeling. Det henvises for øvrig til vedlagte tilbud fra Ankerste 
Naturstein. Prisene er eksl. mva. 
 
I tillegg kommer kostnader til beplantning og opprusting av gangveier i Melenci park som tas av 
ordinært driftsbudsjett. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
En vennskapsbauta er en manifestasjon av de historiske bånd som springer ut av krigens redsler og som 
senere ble til en særdeles viktig møteplass mellom nordmenn og tidligere krigsfanger.  Andre 
verdenskrig er fortsatt en påminnelse om nødvendigheten av toleranse og kulturell utveksling som en 
del av et stadig pågående fredsarbeid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Jugoslavia




Fra: Sølvi Ågenes <solvi@ankerske.no> 
Sendt: 14. mars 2017 14:39 
Til: Ketil Hugaas 
Emne: PRIS PÅ BAUTASTEIN I ROSA FAUSKEMARMOR 
 
Hei 
 
Vi takker for din henvendelse, og viser til hyggelig telefonsamtale vedr. bautastein i Fauskemarmor.  
Vi har gleden av å komme med følgende tilbud: 
 
Bautastein i rosa Fauskemarmor str. Ca. 180x100x50 cm               kr 40.000,- 
I prisen inngår følgende:  
 
- Overflate front: Sandblåst/natur/hugget front (evt. saget front) 
- Overflate sider: Saget 
- Kommunevåpen (både Fauske og Melenci) er inngravert/sandblåst (inkl. farge) i bautaen 
- Sokkel, bolter 
 
Inngravering av tekst kommer i tillegg med kr 40,- pr. bokstav 
Obs: Montering og messingskilt er ikke inkludert i prisen. 
 
Vi håper at tilbudet er av interesse, og at vi hører fra dere igjen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ankerske Naturstein A/S 
 
Sølvi Ågnes 
 
Tlf: +47 756 00150 
Mob: +47 976 53701 
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Endring av regler for sosial dumping - sak: 067/15 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til de endringsforslaget som er skissert i rådmannens 
saksfremstilling. Endringsforslaget erstatter vedtak 067/15 og tas inn i kommunens 
innkjøpsveileder og fremtidige anskaffelser så langt de passer. 

 
 

 
Sammendrag: 
I kommunestyrets sak 067/15 av 27.08.2015, ble det vedtatt 14 punkter som tiltak for å redusere risiko 
for sosial dumping i forbindelse med kommunens anskaffelser. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
Kommunestyret slutter seg til de tiltak (pkt. 1 – 14) som er skissert i rådmannens 
saksfremstilling og ber om at de blir tatt inn i forbindelse med utlysning av offentlige anbud 
innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og tjenester så 
langt de passer. 

 
Vedtatte 14 punkter skal være standard vilkår i anskaffelser så langt det passer.  
De anskaffelser der ett eller flere punkter ikke er relevant, eller vil være lite hensiktsmessige å ha med, 
må ansvarlig innkjøper vurdere hvilke av de 14 punktene som bør tas med. 

Etter at saken ble behandlet i kommunestyret, har det kommet flere endringer innenfor lov- og forskrift 
om offentlige anskaffelser. 
Flere punkter er derfor helt eller delvis overflødige som særvilkår i kommunens anskaffelser, da disse nå 
er ivaretatt gjennom nytt regelverk som trådde i kraft 1. januar 2017. 

Flere av kommunens særregler fremstår på enkelte punkter som svakere enn hva som er beskrevet i 
forskriften. 
Kommunens særregler danner også grunnlag for tolkninger sett opp mot nytt regelverk, noe som kan 
være utfordrende i forhold til gjennomføring av konkurranser, og i verste fall medføre klagesaker og 
avlysning av konkurranser. 

Fra sentralt hold er det et mål å få ned dokumentasjonskravene i forbindelse med anskaffelser. Tilbyder 
skal kunne bekrefte å ha etterspurt dokumentasjon, men i utgangspunktet skal kun vinner av oppdraget 
behøve fremlegge denne. 
Innføring av standardformular for elektroniske egenerklæringsskjema (ESPD) er med å forenkle 
dokumentasjonskravene og har også med punkter som skal redusere fare for sosial dumping. Bruk av 
ESPD gjør noen av kommunens krav overflødige. 



Følgende punkter ble vedtatt og er foreslås endret/ fjernet: 
Kommunens vedtak Nytt regelverk Kommentar 

1. Arbeidet skal utføres av 
tilbyderen og dennes ansatte 
i tjenesteforhold, eventuelt 
ved underentreprenør og 
deres ansatte. Tilbyder skal 
til enhver tid kunne 
framlegge dokumentasjon på 
ansettelsesforholdet. 
Tilbyder skal dokumentere at 
majoriteten av de ansatte 
har fagbrev innenfor sitt 
fagområde. 

Arbeidet skal utføres av 
tilbyderen og dennes ansatte i 
tjenesteforhold, eventuelt ved 
underentreprenør og deres 
ansatte. Tilbyder skal til enhver 
tid kunne framlegge 
dokumentasjon på 
ansettelsesforholdet. Tilbyder 
skal dokumentere at majoriteten 
av de ansatte har fagbrev 
innenfor sitt fagområde. 

Mange leverandører kan ikke 
dokumentere over 50% ansatte 
med fagbrev. Mange lokale og 
kanskje spesielt mindre 
leverandører vil kunne bli 
ekskludert fra konkurransene. 
Spesielt utfordrende for 
nyetablerte firma. 
Deler av tekst foreslås tatt bort. 

2. Avtale om underentreprise 
med enkeltpersonforetak 
eller anvendelse av innleid 
arbeidskraft krever skriftlig 
begrunnelse fra 
entreprenøren. 

Dekkes gjennom pkt C i ESPD – 
«Opplysning om støtte fra 
andre virksomheter»  

Kravet foreslås tatt bort 

3. Tilbyder plikter å sørge for at 
likelydende bestemmelser 
om bruk av egne ansatte, 
enkeltpersonforetak, innleid 
arbeidskraft og krav om 
dokumentasjon av fagbrev 
inntas i kontrakter med 
underentreprenører. 
Arbeidskraften skal være 
innleid i samsvar med 
arbeidsmiljøloven § 14-12a 
og §14-13 

Dekkes gjennom pkt C i ESPD – 
«Opplysning om støtte fra 
andre virksomheter» 
 
Arbeidskraften skal være 
innleid i samsvar med 
arbeidsmiljøloven § 14-12a og 
§14-13 

Kravet foreslås tatt bort 
 
 
 
Dekkes av arbeidsmiljøloven 

4. Norsk er hovedspråk på 
kommunens byggeplasser, 
både skriftlig og muntlig. Det 
kreves at minst en person på 
hvert arbeidslag forstår og 
behersker å gjøre seg godt 
forstått på norsk 

 OK. 

5. Byggherren tillater ikke mer 
enn ett ledd i 
kontraktskjeden. 
Oppdragsgiver kan 
godkjenne to ledd når det 
foreligger en god 
begrunnelse. Det skal aldri 
være mer enn to ledd i 

Etter bestemmelsene i 
forskriftens § 19-3 i del III skal 
oppdragsgiver stille krav om at 
leverandørene maksimalt kan 
ha to ledd i leverandørkjeden 
under seg når leverandøren 
skal utføre bygge- og 
anleggsarbeider eller i 

Kommunens regler er i dag 
strengere enn det som følger av 
anskaffelsesforskriften del III, 
som tillater to ledd under 
hovedentreprenør for utførelse 
av oppdraget.  
Å begrense til maksimalt to ledd 
er forhold som kan begrense 



kontraktskjeden. kontrakter om 
renholdstjenester. Dette 
innebærer at oppdragsgiver 
skal stille krav om maksimalt 
tre ledd i leverandørkjeden. 
Det vil si en hovedleverandør 
med maksimalt to ledd under 
seg 

konkurransen i for stor grad, da 
det innenfor større bygg- og 
anleggsprosjekter er vanlig å ha 
flere ledd en totalt to. 
Kommunens krav vil begrense 
muligheten for mange relevante 
tilbydere innenfor bygg- og 
anleggskontrakter 
Kravet foreslås tatt bort 
Dekkes av nytt regelverk 

6. Tilbyder og 
underentreprenører som skal 
engasjeres i prosjektet skal 
være godkjente og aktive 
lærlingebedrifter. Når 
størrelsen på prosjektet 
tilsier det kan oppdragsgiver 
kreve at det skal være 
lærlinger i prosjektet (Gjelder 
norske bedrifter). 

 

Beskrevet i LOA §7 og egen 
«Forskrift om plikt til å stille 
krav om bruk av lærlinger i 
offentlige kontrakter» 

I ny forskrift er krav om lærlinger 
tatt med og bedre nyansert i 
forhold til hvilke områder og 
anskaffelser kravet skal gjelde. 
Kommunens regel vil kunne 
begrense konkurransen unødig, 
og særlig innenfor områder der 
ikke lærlinger benyttes. Kravet 
kan også redusere mulighet for 
deltakelse for mindre 
leverandører. Ny forskrift gjør 
dette punktet overflødig. Kravet 
foreslås tatt bort 
Dekkes av nytt regelverk 

1. Etter ligningsloven § 5-6, 
med tilhørende forskrifter, 
plikter næringsdrivende som 
har gitt noen oppdrag på 
byggeplass å gi melding til 
Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker om enhver 
utenlandsk oppdragstaker 
eller utenlandsk arbeidstaker 
som utfører oppdrag på 
byggeplassen. 

Ligningsloven § 5-6, Er dekket av ligningsloven og 
ikke nødvendig å ha med i egne 
kontraktsvilkår. 
Kravet foreslås tatt bort. 

2. Tilbyder er ansvarlig for å 
rapportere fortløpende om 
bruk av utenlandsk 
arbeidskraft i alle ledd i 
kontraktskjeden, herunder 
framskaffe og framlegge for 
byggherren kopi av innsendt 
melding for den enkelte 
utenlandske oppdragstaker 
eller utenlandske 
arbeidstaker. 

 OK 

3. Lønn og annen godtgjørelse 
for samtlige arbeidstakere 
skal utbetales til bankkonto i 

Hva med kontrakter som 
vinnes av utenlandske selskap?  

Kravet foreslås tatt bort. 



en norsk bank. 

4. Tilbyder skal dokumentere at 
han har gyldig 
yrkesskadeforsikring for alle 
ansatte, og gir oppdragsgiver 
rett til å kontrollere 
opplysningene. 

 

Tilbyder skal kunne 
dokumentere at han har gyldig 
yrkesskadeforsikring for alle 
ansatte, oppdragsgiver gis rett 
til å kontrollere opplysningene 
hos den som tildeles 
oppdraget. 
 

Anskaffelsesforskriften § 23-5 
regulerer ettersendings- og 
avklaringsadgangen. 
Nye krav baserer seg generelt på 
at tilbydere kun skal bekrefter at 
de har nødvendig 
dokumentasjon, og at kun den 
som tildeles oppdraget som 
normalt må fremlegge 
dokumentasjonen. Foreslår 
endret tekst 

1. Byggherren kan kreve 
dagmulkt av tilbyderen 
dersom han selv eller noen 
av hans underentreprenører 
anvender ulovlig eller ikke 
kontraktsmessig arbeidskraft 
og forholdet ikke er blitt 
rettet innen en frist gitt ved 
skriftlig varsel fra 
byggherren. Mulkten løper 
fra fristens utløp til 
forholdets opphør. Mulkten 
skal utgjøre en promille av 
kontraktssummen, men ikke 
mindre enn kr. 1 000,- pr. 
hverdag. 

 

Forslag til endret tekst tilpasset 
forskrift:  
Det er et krav at ansatte hos 
tilbyder eller eventuelle 
underleverandører har lønns- 
og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn det som følger av 
gjeldende landsomfattende 
tariffavtale, eller det som ellers 
er normalt for vedkommende 
sted og yrke. Det vises i denne 
sammenheng til forskrift av 8. 
februar 2008 nr. 112 gitt med 
hjemmel i anskaffelsesloven. 
Tilbyder og eventuelle 
underleverandører forplikter 
seg til, på forespørsel fra 
oppdragsgiver, å dokumentere 
lønns- og arbeidsvilkårene til 
ansatte som medvirker til å 
oppfylle kontrakten. 
Dersom tilbyder eller 
eventuelle underleverandører 
ikke etterlever denne 
klausulen, har oppdragsgiver 
rett til å holde tilbake deler av 
kontraktssummen til tilbyder 
har dokumentert at forholdet 
er i orden.  
Summen som blir holdt tilbake 
skal tilsvare minst 10 % av 
kontraktssummen. 

Dette punktet i kommunens 
regler er svakere enn forskrift 
vedtatt 8. januar 2008. 
Foreslår endret tekst 

1. Tilbyder skal sørge for at 
ansatte i egen organisasjon 
og ansatte hos eventuelle 
underentreprenører skal ha 
lønns- og arbeidsvilkår i 
henhold til gjeldende 

Dekkes i forslag til endring i 
punkt 11 

Kravet foreslås tatt bort. 
Dekkes i punkt 11 



tariffavtale for den aktuelle 
bransje, jf. forskrift om lønns 
og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter § 5. Tilbyder skal 
på oppfordring legge fram 
dokumentasjon om lønns – 
og arbeidsvilkårene til de 
ansatte. Alle avtaler tilbyder 
inngår og som innebærer 
utføring av arbeid under 
denne kontrakten, skal 
inneholde tilsvarende 
dokumentasjon. Dersom 
tilbyder ikke etterlever disse 
pliktene og forholdet ikke er 
rette innen en fastsatt frist 
har oppdragsgiver rett til å 
kreve dagmulkt. Mulkten 
løper fra fristens utløp til 
forholdets opphør og 
størrelsen fastsettes samme 
måte som i punkt 11. 

2. Det skal bekreftes på 
vedlagte egenerklæring at 
ILO-konvensjon nr. 94 blir 
fulgt. 

 OK 

3. Ved konstatert brudd på 
ovennevnte bestemmelser, 
og entreprenøren ikke har 
rettet feilen innen fristens 
utløp, kan byggherren heve 
kontrakten 

Ved konstatert brudd på 
ovennevnte bestemmelser, og 
kontraktspart/ tilbyder ikke har 
rettet feilen innen fristens 
utløp, kan oppdragsgiver heve 
kontrakten. 

Tekst tilpasses for også kunne 
brukes på anskaffelser som ikke 
er innenfor bygg- og anlegg. 
Foreslår endret tekst 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
019/17 Kommunestyre 23.03.2017 

 
 
Oppgradering av kantina 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1.  Kommunestyret gir sin tilslutning til at kantina og møterom 1 oppgraderes til et mer moderne 
møterom, og en godt funksjonell kommunestyresal. Beløp kr. 826.352 eks moms.  

2.  Investeringen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
 

 
Vedlegg: 
07.03.2017 Oppgradering av kantina til kommunestyresal 1340002 

17.02.2017 Oversikt tiltak 1340003 
 
Bakgrunn:  
Kantina i administrasjonsbygget representerer en vesentlig møteromsressurs for Fauske kommune. Det 
er en arena for mange større interne møter, og brukes aktivt som formidlingsarena for større grupper. 
Rommet er også aktivt i bruk av lag og foreninger, politiske partier, og private brukere. I tillegg har 
rommet funksjon som arena for kommunestyremøtene.  
Rommet er opprinnelig brukt som kantine, og har ikke vært optimalt funksjonell til de formålene den 
brukes til i dag. Med bakgrunn i stor bruk, og med vedtaket om at man ønsker å overføre 
kommunestyremøtene via web-tv, ser rådmannen behovet for å oppgradere rommet.  
 
Saksopplysninger: 
Siden kommunestyremøtene ble flyttet fra Fauske hotell til «kantina» høsten 2015, er ikke rommet 
tilpasset denne bruk. Samtidig er det stort behov for oppgradering av tekniske løsninger, som blant 
annet mikrofon, høyttalere og prosjektor. Bord og stoler som er i bruk i dag, er ikke godt egnet.  
Under kommunestyremøter i dag opplever vi særdeles «trangboddhet», spesielt når det er publikum. 
Det kan bedres ved å få smalere bord.  
 
Saksbehandlers vurdering:  
Ei oppgradering og bedre tilrettelegging vil løfte kvaliteten og mulighetene for alle som bruker rommet. 
Det vil bety en mer funksjonell kommunestyresal, samtidig som vi får godt rom til bruk ved større 
hendelser i beredskapssammenheng. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
021/17 Formannskap 07.03.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Oppgradering av kantina til kommunestyresal 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
  

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at kantina oppgraderes til en funksjonell 
kommunestyresal. Beløp kr. 826.352 eks moms.  

2. Investeringen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken sendes i retur til rådmannen og fremmes overfor kommunestyret med innspill  fra 
formannskapet. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 021/17 Vedtak: 
Vedtak:  

Saken sendes i retur til rådmannen og fremmes overfor kommunestyret med innspill fra 
formannskapet. 

 
Vedlegg: 
17.02.2017 Oversikt tiltak 1340003 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med at det ble gjort vedtak om oppstart av live-sendinger fra politiske møter, har det vært 
nødvendig å se på helheten i rommet. Både med tanke på plassering av kamera, men også hvordan 
rommet fungerer. 
 
Kantinedriften opphørte rundt 2002-2003. Siden den gang har rommet vært brukt som møterom. Et 
rom som er mye i bruk. Likedan med møterom 1, som henger sammen med «kantina» med skyvedør. 
Denne blir åpnet under større møter, slik det gjøres under kommunestyremøter.  
Høsten 2016 ble det bestemt at kommunestyremøtene skulle flyttes (tilbake) fra Fauske hotell til 
«kantina», administrasjonsbygget.  
 



Saksopplysninger: 
Siden kommunestyremøtene ble flyttet fra Fauske hotell til «kantina», er ikke rommet tilpasset denne 
bruk. Bord og stoler som er i bruk i dag, tar mye plass, og er ikke godt egnet. Det er stort behov for 
oppgradering av tekniske løsninger, som blant annet mikrofon, høyttalere og prosjektor.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Under kommunestyremøter i dag opplever vi særdeles «trangboddhet», spesielt når det er publikum.  
 
Ei oppgradering vil gi rommet en mye mer funksjonell kommunestyresal, samtidig som vi får et godt rom 
til bruk ved større hendelser i beredskapssammenheng. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



  

 

Vedlegg:  

Dette er ønskelig å få gjort:  

Interiør:  

• Maling av vegger: stort behov  

• Kantinedisk/vegg/: ønsker å ta bort kantinedisken for å frigjøre veggplass 

• Dør til kjøkken: vurderes tatt bort for å frigjøre mer plass 

• Himling /tak: flere takplater er ødelagt, og vi har opplevd at takplater har ramlet 
ned. Reparasjon som er gjort, er kun nødløsninger 

• Ovner, lys/el-utstyr: oppgradere, må ha nye lyspunkter i tak pga. montering av 
kamera 

• Skillevegg: er ødelagt, vanskelig å håndtere 

• Nye bord og stoler: stolene er i dårlig stand, flere stoler er ødelagt, og de er ikke godt 
egnet til å sitte på i flere timer. Det er ønskelig med bord som enkelt kan klappes 
sammen. Mindre bord vil gjøre at vi får bedre plass. 

• Golv: naturlig å vurdere i sammenhengen 

 

Lyd/bilde 

• Teknisk skap: behov for nytt 

• Mikrofoner/lyd: behov for oppgradering 

• Prosjektor/bilde: behov for prosjektor med større bilde, gjerne 2 prosjektorer 

• Live-tv sendinger av politiske møter: vedtatt, setter opp 3(4) kamera 

• Radio: vil legge bedre til rette blant annet ved å skjule kabler inntil veggen, og bedre 
løsningen med mikrofon 

• Kjøkken: Behov for innkjøp av bestikk samt en del annet nødvendig kjøkkenutstyr 

 

Annet:  

• Maleri som henger i det gamle rådhuset (tilhører DNB) vurderes flyttet hit  

• Ordførerrekka: henge opp i «kantina», gjerne med nye rammer 

• Kunst: hva har vi av kunst? Er det noe av dette som kan flyttes til 
kommunestyresalen?  

• Talerstol: innhenter tilbud på ny, som kan justeres opp og ned – vurderer Fauske-
logo foran 

• Gangen inn til kommunestyresalen: oppgraderes med maling   



 

Prisoverslag:  

Norconsult - interiør:  

• Planlegging, befaring 10 timer 
• Utarbeidelse av interiørforslag med farge- og materialplansje, forslag til 

møbler/møblering, praktiske og estetiske løsninger  

• hovedbord og talerstol, forslag til gardiner/gardinoppheng og kostnadsoverslag 24 
timer 

•  Timepris i rammeavtalen er kr. 1.103,- eks. mva, 

• estimert kostnad på interiørarbeidet være kr. 37.502,- 

 

Fauske eiendom – ca-priser:  

• Gulvbelegg - skifte i kantine og møterom            kr 50 000 

• Maling av vegger kr 130 pr m2                            kr 10 000 

• Tak                                                                       kr 40 000 

• Ventilasjon                                                            kr 20 000 

• El - (inkl. lys i taket)                                              kr 40 000 

• Foldevegg ferdig montert                                     kr 90 000 

• Oppussing gang + disk mot kjøkken         kr 25 000  

• Totalt kr. 275 000 – eks moms 

 

Bord og stoler – priser fra NorEngros: 

Sammenleggbare konferansebord fra RBM: 

Standard 4680-27     120x80, laminat                    2.094,- eks mva pr stk 

 

Stablestoler fra RBM: 

HÅG Conventio 9521 Møteromsstol                        2.294,- eks mva pr stk        

Samlet pris for 80 stoler og 20 bord blir 225.400,- eks mva 

 

I tillegg er det muligheter for vogntralle til både bord og stoler. 

Det er ikke innhentet pris for talerstol – med logo 

 

Lyd/bilde 



• Totalpakke fra Atea: kr 288.450: (eks. moms og frakt)  

Løsningen som vi har designet har følgende utstyr og funksjoner:  

- 2x prosjektor og lerret med mulighet for 2 forskjellige bilder eller ett som dupliseres på 
begge skjermer.  

- 3 stk håndholdte mikrofoner med bordstativ. Ladde-stasjon er også inkludert. 
Mikrofonene er tråløs slik at plassering kan tilpasses etter behov.  

- 1 stk hodebøyle. Tråløs mikrofon som passer bra til foreleser.  
- Høyttaleranlegg som er tilpasset rommets størrelse 
- Teleslynge som er der i dag blir gjenbrukt og integrert i nytt AV-system. Både lyd fra 

mikrofoner og kilder vil bli sendt ut til teleslynge.  
- 2x Tilkoblingspunkt for HDMI i vegg. 
- 2x tilkoblingspunkter for VGA i vegg (om ønskelig)    
- AV-rack som er låsbart. Dimensjonert for AV-utstyret.  

Crestron styringssystem som automatiserer bruk av møterommet. Dette inkluderer:  

- Projektor av/på  
- Lerret opp/ned  
- Styring av kildevalg 
- Styring av master volum 
- Styring av individuell volum på mikrofoner og teleslynge 

Alle funksjoner vil kunne betjenes fra touchpanel og er 100% skreddersydd mot deres behov.  

Styringssystemet tillater også utvidelser i funksjon og styring om dette skulle være ønskelig i 
fremtiden.     

 

 

 

Det er ikke innhentet pris for innkjøp av bestikk samt en del annet nødvendig utstyr til 
kjøkken 
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Interpellasjon til kommunestyremøtet 23. mars 2017 - Angående flyttingen av 
busstoppen i sentrum fra gamle rutebilstasjonen til Sjøgata 
 
 
 
 
Vedlegg: 
13.03.2017 Busstopp i Sjøgata 1342646 
 
Sammendrag: 
Det vises til interpellasjon fra representanten Andreas Vestvann Johnsen (AP). 
 
I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 
 
§ 23.          Interpellasjoner. 
          En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  
Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  
dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 
 
Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  
svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  
Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  
Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de  
tilstedeværende medlemmene motsetter seg dette. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Interpellasjon til kommunestyret 23.03.2017 
 
Angående flyttingen av busstoppen i sentrum fra gamle rutebilstasjonen til Sjøgata 
 
Fauske kommune ved Ordfører 
 

Flyttingen av busstoppen i sentrum fra gamle rutebilstasjonen til Sjøgata har skapt stort 
engasjement i befolkningen. Flyttingen tredde i kraft fra 1. Mars, og man har allerede mottatt 
flere bekymringer angående sikkerheten til den nye busstoppen. Sjøgata er per dags dato 
ikke egnet til å fungere som busstopp, spesielt klokken fire når det er flere busser på begge 
sidene av gata. Denne situasjonen medfører at kun en bil kan passere “trekta”. På samme tid 
som det er sparsomt med plass er det unge og gamle som skal passere over veien, og en 
god del av passeringen skjer mellom bussene som står parkert.  
 
Fauske Arbeiderparti er redd for at kombinasjonen av mye trafikk, trangt med plass, og dårlig 
sikt kan føre til mange trafikkfarlige situasjoner. En trafikkfarlig situasjon er en for mange. 
 
I grunnlag av nevne argumentasjon har jeg følgende spørsmål:  
 
1) Hva har ordfører gjort i denne saken?  
 
2) Hva kommer ordfører ordfører til å gjøre fremover i denne saken?  
 

 

Andreas Vestvann Johnsen, Arbeiderpartiet 
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