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Terje Valla 
Tom Seljeås 

 
 
 
 
Møtenotater: 
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. 

Orienteringer: 

 Ny festival v/enhetsleder kultur Ketil Hugaas 
Navn: "Gata" 
Første gang 9. - 11. august 2018 
Stiftelse 

 Reise til Melenvi v/representant Jens B. Kyed 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagorden: 

 Grunngitt spørsmål settes på dagsorden 

 Hilde Dybwad (AP) stilte følgende spørsmål: 
Hva gjør ordføreren for å forsikre seg om at de som kommer inn under ordningen 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har et godt nok tilbud og at tilbudet er i 
henhold til regelverket? 
Og når vil rådet for likestilling av funksjonshemmede få svar på sine brev om BPA? 

 

Dagorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 
Ordfører svarte. Skal følges opp. Ber rådmannen på slutten av møtet gi en orientering. 
Kommunalsjef svarte. Vi har 7 brukere som har fått innvilget BPA; 2 av disse har mer enn 35 
timer i uka. Det er et kriterie at det er behov for 32 timer i uka for å få innvilget BPA. Alle som 
har søkt har fått innvilget. Kommunen er innenfor lover og regler. Henvendelsen fra FUN kan 
enten besvares muntlig i FUN-møte eller sak til helse- og omsorgsutvalget. Pga. 
kapasitetsproblemer kan sak ikke lages før til høsten. 

Sak 21/17 ble behandlet før sak 20/17. 

Kjell Eilertsen (FL) innvilget permisjon fra og med sak 20/17. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.03.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 

 
 
  



Side 4 
 

Saksliste 
 

Saksnr. 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 

 

021/17 Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan 
for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025 og 
høring av planprogram 

 

022/17 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 23. mars 
2017 - Saken gjelder Fauske eiendom KF 
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012/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 012/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
013/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Brevet "Gjør valgkampen tilgjengelig" oversendes valgstyret. 

Rådmannens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 013/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

Brevet "Gjør valgkampen tilgjengelig" oversendes valgstyret. 

 
 
 
014/17: Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.02.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 
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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 
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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. 
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 § 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. 
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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.  
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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 
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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 
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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. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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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. 
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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. 
 

 
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.  
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§ 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.  
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§ 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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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  
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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. 
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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 
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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.  
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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 - 
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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. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R, SV, H, FRP og AP: 
Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 

arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte 

på at også disse trasene kan bli godkjent. 

 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

 

FL/R/SV/H/FRP/AP' forslag ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 
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Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endringer ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer avgitt 
for V's forslag. 

 

 
KOM- 014/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3 c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med 

sikte på at også disse trasene kan bli godkjent. 

 
 
 
015/17: Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.03.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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. 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 015/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
 
 
016/17: SFO satser i Fauske kommune  
 
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. 

 
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 % 
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pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 

Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 
3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

 
 

 
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. 
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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. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 
1. Månedskostnader for ordinært SFO tilbud økes ikke og vedtas lilk satser for 2016. 

2. Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Månedsprisen for sommer SFO/4uker om sommeren skal ikke overstige kostnaden for hel plass 
i de øvrige månedene. Tallene i tabellen vil dermed bli: 
pr. dag: 147,- 
pr. uke: 585,- 
pr. 4 uke: 1.554,- 

3. Som rådmannens innstilling 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer avgitt for AP's forslag. 
Formannskapets innstilling 3 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling pkt. 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 016/17 Vedtak: 
Vedtak: 

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. 

 
 
 
017/17: Vennskapsbauta Fauske - Melenci 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Det bevilges inntil kr.75.000.- til reising av Vennskapsbauta i Melenci park 
Beløpet tas av formannskapets konto. 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende endring: 
Beløpet dekkes ved overføring fra driftsregnskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 1. setning ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak 2. 
setning. 

 
KOM- 017/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges inntil kr.75.000.- til reising av Vennskapsbauta i Melenci park. 
Beløpet dekkes ved overføring fra driftsregnskapet. 
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018/17: 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. 

 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
John-Harald Løkås (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Fauske arbeiderparti ber om at saken utsettes og fremmes på et senere kommunestyremøte 
hvor hvert enkelt punkt er redigert slik at det er tydelig hva som skal vedtas. 

AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 21 mot 6 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer. 

 
KOM- 018/17 Vedtak: 
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. 

 
 
 
019/17: 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. 

 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 

 
KOM- 019/17 Vedtak: 
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.  
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2.  Investeringen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
 
 
020/17: Interpellasjon til kommunestyremøtet 23. mars 2017 - Angående flyttingen av 
busstoppen i sentrum fra gamle rutebilstasjonen til Sjøgata 
 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste opp interpellasjonen. 

Ordfører svarte på interpellasjonen. 

 
KOM- 020/17 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Ordfører og kommnunestyret ble i kommunestyresak 182/16, den 13.12.2016, orientert om at 
Nordland Fylkeskommune hadde sagt opp leieavtalen om bruk av Fauske Rutebilstasjon 
v/Shellstasjonen for bussene. I orienteringen fremgår det at dersom det ikke kommer på plass 
andre holdeplassløsninger i Fauske sentrum innen 28. februar, så vil nærmeste 
sentrumholdeplass bli ved Fauske Stasjon. Ut fra dette har Fauske kommune prøvd å finne 
alternative løsninger i sentrum. Dette har man prøvd på da man i utgangspunktet syntes det 
kunne bli for langt til Fauske stasjon for flere grupper i samfunnet. Alternativet som ble prøvd 
var i Sjøgata. Erfaringene viser at dette ikke var et holdbart alternativ. I møte den 16. mars 
mellom Fauske kommune og eier av Rutebilstasjonen er man blitt enige om å  forlenge 
leieavtalen ved Shellstasjonen med foreløpig 1 år. I løpet av dette året må Fauske kommune 
og Nordland Fylkeskommune avklare og bli enige om et forslag til busstopp i sentrum som er 
både trafikkforsvarlig og brukervennlig. Forslaget sendes på høring for deretter politisk 
behandling. 

 
 
 
021/17: Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og 
sosialtjenestene 2017-2025 og høring av planprogram 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar melding om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Helse-, 
omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025. 
 
Endelig behandling av helse- og omsorgsplanen i kommunestyret, settes til 

kommunestyrets møte i mars måned 2018. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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KOM- 021/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar melding om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Helse-, 
omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025. 
 
Endelig behandling av helse- og omsorgsplanen i kommunestyret, settes til 
kommunestyrets møte i mars måned 2018. 

 
 
 
022/17: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 23. mars 2017 - Saken gjelder Fauske 
eiendom KF 
 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Spørsmålsstiller leste det grunngitte spørsmålet. 

Ordfører svarte på det grunngitte spørsmålet. 
 

 
KOM- 022/17 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Spørsmålene tar utgangspunkt i og henviser til en artikkel i en lokalavis den 2. februar og til 
rykter som representanten har hørt om hva som har skjedd i et lukket møte i juli 2016. 

Mine svar blir derfor følgende: 

· På spørsmål 1 blir svaret: NEI 
· På spørsmål 2 blir svaret: NEI 
· På spørsmål 3 blir svaret: Nei det er Fauske kommunes ansvar, men heldigvis har vi 

ikke gått glipp av disse 800.000,- og det har skjedd med god hjelp fra rep. Skotåm. 
 
 
 
 


