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Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Henvendelse fra JB Eiendom Nor AS. Det ikke sakpå sakskartet, slik at det tas ikke 
befaring. Innspill i kommuneplanen. 

· Orientering i sak 70/17 etter kl. 12.00. 
· Befaring i sak 73/17. 
· Kathrine Moan Larsen (FL): Befaringstur skutergruppe. 20 personer invitert. Fått 

dispensasjon på 10 skutere. Kan vi ta opp saken, hvis det er behov for flere skutere? 
Enhetsleder svarte. Har fått klage på 10 skutere. Anbefaler at antallet skutere ikke økes. 

· Svein Roger Bådsvik (V): Har fått henvendelse fra boligkjøper i Valnesfjord. Gammel 
landbrukseiendom er kjøpt og solgt via megler som hus. Boligkjøper har fått brev fra 
Fauske kommune med krav om utkastelse/døgnmulkt ettersom det er en hytte. TEK 10 
standard for å registeres som hus. 
Enhetsleder svarte. Megler har undersøkelsesplikt før salg. Matrikkelføring i Fauske 
kommune er enda ikke ferdig. Ber boligkjøper sammen med megler ta kontakt med 
administrasjonen. 

· Kathrine Moan Larsen (FL): Bygge og delingsforbud i Sulitjelma. Mangel på informasjon. 
En har søkt om oppføring av garasje i februar, men får nå ikke bygge. 
Enhetsleder svarte.  Vi holder på med å lage sak med mer spesifikt hvilke områder som 
skal sees på.  Vi skal se på om vi skal lage planprogram. Klagefrist er nettopp gått ut. 
Det burde vært informasjonsmøte før prosessen startet. Vi skal se om vi får laget er 
informasjonsmøte før sommerferien. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 06.07.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
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067/17 Godkjenning av møtebok  

068/17 Delegerte saker i perioden  

069/17 Klage på vedtak i K-sak 14/17 - Forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter - Fauske kommune 

 

070/17 Forslag om innføring av Fjelloven i Fauske kommune  

071/17 Trafikksikkerhetsplanen - revisjon av handlingsprogrammet 
for fysiske tiltak 2018. 

 

072/17 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma - Arild 
Tansø 

 

073/17 Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal 
areal på Finneid for for etablering av vei og garasje 

 

074/17 Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av Skifte 
Eiendom 

 

075/17 Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp 
av kommunal tilleggstomt til garasje - Gryttingveien 57,  
Nedre Hauan Vest 

 

076/17 97/46 – Ørjan Sletten – klage på administrativt vedtak – 
Dispensasjon for garasje på 70 m2 i Hjemgamveien 2. 

 

077/17 Klage på administrativt vedtak - avslått permanent 
dispensasjon for veg til hytte i Vassryggveiein 20, 
Vallvannet 

 

078/17 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med 
fiskekultivering i Klungsetmarka 

 

079/17 Finneid Idrettslag - Søknad om frakting av varer og vann 
med atv ifbm Vardemarsjen. 

 

080/17 Søknad om forlengelse av sesong for 
skuterkjøring/alternativ søknad om frakting av materialer 
med helikopter. 

 

081/17 Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter - utvidet 
sesong. 

 

082/17 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer  
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067/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 067/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
 
 
068/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 068/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
069/17: Klage på vedtak i K-sak 14/17 - Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter - 
Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Klagene fra Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, Forum for natur og friluftsliv i 
Nordland og Fylkesmannen i Nordland tas delvis til følge. Dette innebærer at  kun 
første del av Kjelvassløypa, dvs en løype fra parkeringsplassen i Daja og fram til 
Sulitjelma Fjellandsby (Fjellandsbyløypa), opprettes som løype for 
fornøyelseskjøring med snøskuter.  
           
Forskrift om kommunalt løypenett for kjøring med snøskuter i Fauske kommune 
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endres i forhold til dette, samtidig som det legges til et nytt punkt, i forskriften, § 4  i)  
Fartsgrense i hele løypa fra Daja til Sulitjjelma Fjellandsby er 20 km/t. 
 
Begrunnelsen er at det vil medføre for stor støybelastning/ulemper for hytter som 
ligger innenfor rød og gul sone, og i influensområdet, samt for friluftslivet i området.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Klagene tas delvis til følge.  

Kjelvassløypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne 
Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, forum for natur og friluftsliv i Nordland og Fylkesmannen i 
Nordland: 
 
§ 1 Formål. Ordet friluftsliv tas ut. 
§ 4 c) tilleggssetning: I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen.  
§ 5 Tilleggssetning: I Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved Skihytta,   
Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun (gangfart) ved 
hytten som ligger i rød sone.  
 
For at informasjon skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages det en meny for 
SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommunes hjemmeside, der kart, forskrift og 
dokumentasjon er tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler ift dispensasjoner og 
kjøring til hytter.  
Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge informasjon /link til 
det svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma.  
 

Begrunnelse for vedtak og redegjørelse: 
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal 
forskrift gir kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter, 
jf § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. 
 
Bakgrunn for Kjelvassløypa, (tidligere Tilførselsløype)  
Fauske Kommune -forsøkskommune gjennom 15 år 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning initierte i 2001 et forsøksprosjekt 
der 8 kommuner skulle innarbeide motorferdsel som tema i kommunedelplanens arealdel, 
spesifisere arealkategorier mht om motorferdsel skulle være tillatt eller ikke, og utarbeide 
utfyllende bestemmelser som avgrenset bruken av motorkjøretøy til særskilte løyper/ trasèer.  
Forsøket varte helt frem til 2016. Fauske kommune var en del av forsøket som varte i 15 år. Det 
ble opprettet en løype som kalles Turistløypa i Sulitjelma fra Daja til svenskegrensen, der løypa 
skulle være et element i reiselivets satsing på scooterturisme, med mulighet for guidede turer 
og koble seg på løypenettet på svensk side. I tillegg ble Tilførselsløypa opprettet som en 
tilførsel til Turistløypa der hytteeiere som hadde dispensasjon til å kjøre til sine hytter, kunne 
kjøre rett inn i Tilførselsløypa og videre i Turistløypa. Det er et helhetlig løypenett som har 
fungert godt i 15 år og Fauske kommune mener man ikke kan se bort fra erfaringene ved 
forsøksordningen som Fauske har vært en del av. Kjelvassløypa er en del av et 
sammenhengende løypenett. 
 
Forskjellen fra reglene ved forsøksperioden og i dag for Kjelvassløypa (tidligere Tilførselsløype) 
er at det ikke er lov å kjøre fra hyttene og rett inn i løypa, samt en avgreining til Sulitjelma 
Fjellandsby i Daja. Løypa er ellers helt identisk med løypa som har eksistert i 15 år under 
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forsøksordningen. Siste vintersesong 2017 har Kjelvassløypa vært åpen for allmenn ferdsel 
etter ny forskrift. Ingenting tyder på at ferdselen har økt.  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert forsøksprosjektet i 2005. Evalueringen 
viser bla at mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig 
rekreasjonskjøring. Arealsoneringen og kjøringen i løypene har hatt en kanaliseringseffekt.  
 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde. Stedet har store parkeringsarealer ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og Jakobsbakken. Det er i tillegg opparbeidet en scooterparkeringsplass i Daja. 
Scooterturisme er en del av reiselivssatsingen i Fauske kommune og Kjelvassløypa er en del av 
løypenettet. Løypa er spesielt viktig for næringsutviklingen for de lokale bedriftene som er 
etablert i Daja. Fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset kjører hyttefolket i 
Kjelvassløypa for å støtte opp om næringslivet i Daja eller kjører videre i Turistløypa til Sverige. 
Hyttefolket parkerer sine scootere ved parkeringsplassen ved Skihytta og Kjelvasskrysset. I 
Daja er det kafè, restaurant, overnatting, alpinbakke og skiløyper.  
 
På sommeren er det bilvei som er åpen for allmenn ferdsel Kjelvasskrysset – Naustbukta for 
båtutsett, Skihytta – Balvatn. Det kjøres biler og ATV langs veiene og båttrafikk på Kjelvatnet. 
Fra Kjelvasskrysset til Daja er det anleggsvei som er åpen på sommeren. Området vil derfor 
alltid være disponert for noe støy. 
 
Høringen: 
Det ble til sammen sendt ut forslag til løyper samt konsekvensutredning til 122 adresser i 
høringsrunden.  Hytteeiere, organisasjoner, offentlige myndigheter og svenske samebyer samt 
myndigheter.  
Etter høringsrunden kom det 22 innspill til saken. Blant de positive innspillene var det bla 
kommet et innspill fra hytteeier Jan Olav Andersen som beskriver følgende:  «..all scootertrafikk 
mellom Skihytta og Daja passerer hytta». Dagens scootere støyer mindre og slipper ut mindre 
avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har økt, er belastningen for miljøet redusert. Den 
trafikk som forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta».  
Også fra Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby var det sendt inn positiv merknad: «..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 evt negative sider betydelig 
mindre enn de positive sidene». Det er i tillegg positive innspill fra Fauske Næringsforum og 
Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Det kom ingen merknader fra Sulitjelma hytteforening på noen av 
løypene som ble lagt på høring. 
En merknad fra Berit Lesniak som klager bør også medtas:  
«..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 snøscooterkjøringen rundt hytta fra 
slutten av 60-tallet og fram til i dag..». Denne merknaden underbygges av rapporten fra NINA 
som sier at kanalisering av scootertrafikk resulterte i mindre ulovlig scooterkjøring i 
forsøksperioden. 
 
Mottatte klager på Kjelvassløypa: 
Fauske kommune har mottatt 4 klager på opprettelse av Kjelvassløypa. Fylkesmannen i 
Nordland, Forum for natur og friluftsliv, Nordland, Berit Lesniak og Per Arne Mikkelsen.  
Punkter i klagene går igjen slik at kommunestyret velger å gi tilsvar på klagene under ett som vil 
gjelde for alle klagene.   
 
Konsekvensutredning og feil i kartgrunnlag under 1. høring:  
Klager som kom inn på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt fastsetting av 
Kjelvassløypa ble ikke behandlet av kommunen da det viste seg at det var faktafeil i 
konsekvensutredningen. Det var fremkommet at det var 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i 
gul støysone. Klagen ble derfor ikke behandlet. Det riktige ant hytter var 1 hytte i rød sone og 8 
hytter i gul sone. Det viste seg at det var tatt med naust i kartleggingen som «hytter», dermed vil 
det totalt sett være færre hytter i influensområdet i denne konsekvensutredningen enn i første 
utredning. I tillegg er det gjort flere avbøtende tiltak.  
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Fartsgrense 20 km/t og hensyn til støyømfintlig bebyggelse 
Det vises til at det ikke er samsvar mellom konsekvensutredningen der det står at det er 20 km/t 
i hele Kjelvassløypa, men som ikke er presisert i forskriften. Det medtas derfor i forskriften 
følgende: «..I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen..». 
Klagere viser til at det ikke var medtatt en vurdering hvorvidt det er mulig å holde max 20 km/t. 
Fylkesmannen har derfor ikke kunnet vektlegge dette avbøtende tiltaket i saksutredningen, som 
er det viktigste punktet for redusert støybelastning for omkringliggende hytter og friluftsliv og 
hensynet til støyømfintlig bebyggelse.  
Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa. Løypa blir tråkket og sloddet slik at trasèen blir hardtråkket og det er fine 
løypeforhold.  Det vil derfor være tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Fartsgrensen er 
testet av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske kommune samt Sulitjelma 
Snøscooterklubb som ivaretar løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt beskrivelse fra 
Sulitjelma Snøscooterklubb hvordan løypene prepareres. 
I forsøksperioden gjaldt veitrafikklovens bestemmelser ift fartsgrenser:  
Under forsøksordningen var det veitrafikkloven som gjaldt.  Det var påbudt med kjelke for 
kjøring i løypa og fartsgrensen var 60 km/t med slede uten personer i.  Dersom det satt noen i 
sleden var fartsgrensen 40 km/t. Forbi hytta som ligger i rød støysone var det skiltet med privat 
hytte og fartsgrense 20 km/t.  
Når Fauske kommune setter fartsgrensen i hele Kjelvassløypa til 20 km/t i ny forskrift, vil dette 
få store positive konsekvenser ift støy for hyttebebyggelsen og sikkerhet og aktsomhet for 
friluftslivet. Fartsgrense 20 km/t mot max fartsgrense i forsøksperiode på 60 km/t.  
Hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre til/fra hyttene som ligger over 2,5 km fra brøytet 
vei må også følge skiltingen om 20 km/t den tid de kjører i løypa 
 
Skilting /informasjon 
For å sikre at flest mulig scooterfører overholder fartsgrensen i løypa skal Fauske kommune 
sette opp skilt som viser 20 km/t i Kjelvassløpa ved Skihytta, Kjelvasskrysset og i Daja. I tillegg 
skal det settes opp skilt for Gårdstun (gangfart) forbi hytten som ligger i rød støysone. Skiltingen 
tas med i forskriften. I tillegg skal det informeres godt på hjemmesiden til Fauske kommune med 
egen meny for scooterløyper slik at det er lett å finne reglene.  
 
Støyskjerm 
Som et avbøtende tiltak er det foreslått støyskjerming dersom hytteeiere i støysone ønsker det.  
Hytte i rød sone har samtykket til at løypa fortsatt kan gå forbi hytta ved Kjelvasskrysset og er 
blitt tilbudt støyskjerm. Støyskjerm kan være laget av snø eller treverk. 
Retningslinje T-1442. Statens Vegvesen, håndbok N200, NS 8175, gir eksempler på hvordan 
slike støytiltak kan utføres. Veileder for lokale støyskjermer, Statens vegvesen nr. 2008/13 gir 
eksempler på fremgangsmåte. Det kan også lages støyskjerming av snø der det lar seg gjøre. 
Det avtales mellom hytteeier, kommunen og grunneier hvordan denne kan utformes i det 
enkelte tilfellet.  
 
Nattestengt  
I forsøksperioden var løypa åpen mellom kl 07-23:00. I kommunens forskrift er åpningstiden 
redusert til å gjelde kl 07-22:00. Løypa er nattestengt mellom kl 22:00-07:00. 
 
Rasting og parkering 
Det er forbudt å raste i Kjelvassløypa. Parkering kan kun være i Kjelvasskrysset, Skihytta og 
Daja.  
 
Hyttefelt 
Området ved Skihytta /Kjelvasskrysset langs Kjelvassløypa er ikke definert og regulert som 
hyttefelt, men området kan defineres som spredt hyttebebyggelse.  
 
Friluftsliv i formålsparagrafen i forskriften 
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Fauske kommune imøtekommer å ta ut ordet friluftsliv i § 1 i forskriften.  
 
Dispensasjon for hytteeiere som har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei 
En del av Kjelvassløypa fra Skihytta til Kjelvannet og fra Kjelvasskrysset til Naustbukta blir 
benyttet av hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre bagasje til/fra sine hytter som ligger 
over 2,5 km fra brøyta vei. De kan kjøre i tidsrommet 15.okt tom andre helga i mai, mellom kl 
07-24. Fartsgrenser iht veitrafikklovens bestemmelser.  
Det vil derfor alltid være scootertrafikk i denne delen av løypenettet. 
For de som får dispensasjon for kjøring til egen hytte er det en øvre fartsgrense på 70 km/t uten 
slede.  Slede uten folk i 60 km/t og slede med folk i 40 km/t. Alle må ta hensyn til føreforhold og 
omgivelse og man plikter å vise hensyn både til naturmiljø og mennesker.Det fremkommer av 
klagen til Per Arne Mikkelsen og Lesniak at det blandes saksopplysninger ift Kjelvassløypa og 
andre løyper som evt er på dispensasjon eller ulovlig kjøring. Det er ingen løypetrasè godkjent 
av Fauske kommune som ligger 16 m fra hytten. Hytten til Mikkelsen ligger ca 190 m fra 
Kjelvassløypa. De som får dispensasjon for kjøring til hytter, skal følge oppmerkede traseer så 
langt det lar seg gjøre, deretter skal det kjøres korteste vei til hytta. 
 
For å ta hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet med hensyn til støy og andre ulemper 
blir løypa regulert med følgende regler: 

· 20 km/t i hele Kjelvassløypa 
· Skiltes 20 km/t ved Skihytta, Kjelvasskrysset og Daja, samt Gårdstun ved hytte 

i rød sone 
· Hengere skal parkeres ved scooterparkeringen i Daja 
· Det er forbudt å kjøre i løypa fra kl 22-07 
· Det skal tilbys støyskjerming til hytter i støysone (iht avtale mellom kommunen, 

grunneier og hytteeier) 
· Det er ikke lov å raste i Kjelvassløypa eller parkere. Dvs at det kun er lov å 

stoppe ved Skihytta, Kjelvasskrysset, Daja. 
· Det er kun lov å kjøre på snødekt mark og kommunen kan stenge løypa 

dersom det oppstår forhold som gjøre det nødvendig. Kommunen skal stenge 
løypa hvis reindriftsnæringa ber om det i hensyn til reindrifta.  

 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. 
Kjelvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra vei (fylkes- og kommunal vei 
/parkeringsplasser ). Veiene er allerede etablerte støykilder. Slik sett blir det ikke etablert ny 
støy over store deler av løypenettets influensområde.  
 
Støymålinger:  
Det henvises til at det ikke er utført støymålinger i området de siste 10 årene. Det finnes i dag 
ingen støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med scooter i fastsatte løyper. Departementets 
retningslinjer anbefaler derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner benyttes. Disse 
grenseverdiene har Fauske kommune benyttet i konsekvensutredningen. Det er i veiledningen 
angitt 2 støysoner: rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål og gul sone: en vurderingssone hvor støyende aktivitet kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Som tidligere beskrevet har hytte i rød 
sone samtykket til at løypa kunne gå forbi hytta. Kommunen fikk ikke gjennomslag for å 
opprette en avbøtende løype – «Rørgata» av grunneier.  
 
Støy på en motorsportbane kan ikke sammenlignes med støy i løyper fastsatt til 
fornøyelseskjøring. Det er andre type scootere som benyttes på baner og som støyer mange 
ganger og forurenser mange ganger mer enn scootere til fornøyelseskjøring. Dagens scootere, 
som 4-taktere, går meget stille sammenlignet med gamle scootere og scootere til motorsport. 
Veiledningen kommunen har brukt ift støy i konsekvensutredningen er derfor vurdert meget 
strengt.  
 
Reindriftsnæringa:  
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Reindriftsnæringa har vært involvert i prosessen rundt både Kjelvassløypa og de andre 
løypene.  
Løypa skal kun være åpen ved snødekt mark. Dette kan være ulikt fra år til år. 
Reindriftsnæringa, ved Balvatn reinbeitedistrikt har samtykket til at alle løyper kan være åpen til 
5. mai iht forskriften. Reindriftsnæringa mente for øvrig at man måtte kunne kjøre når det var 
snødekt mark og at det ikke trengtes å reguleres av datoer, vintrene er ulike fra år til år. 
Kommunen kunne ha satt åpningsdatoen av løypa til oktober (slik det blir gjort med de som 
søker dispensasjon til hyttene sine, men har valgt å sette datoen til 1/12 av hensyn til innspill i 
saken. Uansett om datoen er satt til 1. des, vil ikke løypa bli åpnet av Fauske kommune så 
lenge det ikke er snødekt mark og forhold som tilsier at løypa kan åpnes.  
Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens §3 e).  
 
 
Friluftslivet: 
I forhold til friluftslivet henvises det til begrunnelsen i kommunestyrets vedtak. I tillegg  
kjører Fjellfarer 3,4 mil skiløyper for Fauske kommune hvert år. Ifm Kobberløpet blir det kjørt 
opp 4,3 mil skiløyper. Det er store skiområder man kan bevege seg i der det ikke er 
scooterløyper. Fauske kommune bestreber seg på å berøre friluftslivet minst mulig og det er 
korte strekninger Kjelvassløypa går parallelt med skiløype. Kommunen har i sin planlegging 
søkt å unngå at snøscooterløyper blir lagt i de mest populære utfartsområdene for skigåere.  
Dette har gått fint i 16 år. Sulitjelma har enorme fjellområder med «stille områder» og med 
tilgang til 3 nasjonalparker. Friluftslivet er derfor ivaretatt på en god måte.  
 
Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor andel av kommunen fritt for snøscootertrafikk 
har man tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som søker stillhet og ro vil 
det være rikelige områder å oppleve dette. 
 
Skulle det i fremtiden vise seg at det oppstår utålelige konflikter mellom brukergrupper kan 
kommunen stenge løypen. En snøscooterløype er et fullt ut reversibelt tiltak som kan stenges 
når behovene oppstår gjennom forskriftsbestemmelsen.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg har 
politiet den samme myndighet. 
 
Naturmangfold 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, 
kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.» 
 
 «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha 
for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.» 
Naturmangfoldlovens formålsparagraf sier følgende: «Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» For alle saker som 
berører naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt 
i saken. Naturmangfoldloven § 8: «§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som 
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berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 
på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge  vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, 
og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 
Kunnskap er innhentet fra tilgjengelige databaser (Naturbase Miljødirektoratet og artskart-
artdatabanken, Skredatlas, Skog og Landskap, Nordatlas). Videre er det lagt vekt på erfaring og 
lokal kunnskap gjennom mange år med løyper for snøscooterkjøring. Løypen har vært en del av 
forsøksordningen i 15 år samt 1 år med allmenn ferdsel.  
 
Kunnskapsgrunnlaget relatert til påvirkningen fra løypenettet vurderes som tilstrekkelig. 
Reindriftsnæringen vurderer ikke området som belastende for næringen og det er ikke et 
kalvingsområde. Fauske kommune har brukt de kilder som er aktuelle for temaet og mener 
kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. Løypeforslaget er plassert slik i terrenget at det er i 
minst mulig konflikt med sårbar natur og det skal kjøres på snødekt mark.  
 
Virkninger, eller effekter av løypene på naturmangfoldet 
En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er 
derfor ikke stor sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen. Snøen 
isolerer mellom kjøretøyet og overflata. Kommunen vil ikke åpne løypene før det er tilstrekkelig 
snødekke. De eventuelle effekter av seinere snøsmelting i løypetraseen er til å leve med. 
 
Noen arter har stor toleranse for forstyrrelser, andre ikke. Det er ingen entydige konklusjoner på 
hvilke effekter løypene kan føre til på dyrelivet. Det er ikke registrert rødlistede dyrearter, men 
det er registrert planter av betydning iht konsekvensutredning. Dette er planter som er snødekt 
om vinteren. Løypa stenges hvis snødekket forsvinner.  
 
Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m) ikke 
er grunn til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt naturmangfold, 
slik § 9 skal forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og stenging av løyper på 
våren er brukt som avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.  
 
Kjelvassløypa vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter. 
 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Fauske 
kommune vurderer det slik at løypene ikke vil medføre skade på naturmangfoldet. 
Naturmangfoldlovens § 11 vil derfor ikke være aktuell. 
  
Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering vil bli lagt til grunn i 
forbindelse med driften av Kjelvassløypa. Dette vil blant annet gjelde i forbindelse med skilting, 
merking, preparering og parkering. Avbøtende tiltak benyttet for å oppfylle § 12 er lokalisering 
og valg av traséer, tidspunkt for aktivitet og driftsmetoder. Disse avbøtende tiltakene følger 
forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune.  Ikke-permanente 
løypemerker skal samles inn ved sesongslutt. (Se vedlagt beskrivelse av preparering fra 
Sulitjelma Snøscooterklubb).  
 
Landskap: 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. Midlertidige merker og skilt blir fjernet ved stenging av 
løypene. En av grunnforutsetningene for løypa er at den legges på snødekt mark. Kjøresporene 
vil derfor være borte når snøen smelter. Løypa trenger ikke terrenginngrep. Det er eksisterende 
løype der i dag og den vil ikke få negative konsekvenser for landskapet.  
 
Åpen løype for allmenn ferdsel / tilførselsløype 
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Selv om løypa må iht forskrift være åpen for allmenn ferdsel kan man ikke forutsi om 
scootertrafikken kommer til å bli betydelig større i denne delen av løypenettet. Vi tror at med 
bakgrunn i at løypa er godt innarbeidet som en Tilførselsløype med de begrensninger som er 
medtatt i forskriften vil løypa mest sannsynlig fortsatt blir brukt som en tilførselsløype av 
hyttefolk som parkerer sine scootere ved Skihytta og Kjelvasskrysset.  
 
Eksempel: Konsekvensen dersom løypa stenges og hytteeiere som har sine scootere 
parkert ved Skihytta skulle ta seg en tur i Turistløya: 
 

1. Hytteeier må ha tilgang til henger. (Vanligvis har hytteeiere ikke hengere stående 
på fjellet, de henter henger når sesongen er over og transporterer scooteren fra 
fjellet. Henger er ikke lov å parkere ved Skihytta ).  

2. Hytteeier må først kjøre bil til Daja og hente henger og kjøre til Skihytta. (Hytteeier 
må ha henger med på fjellet dersom de ønsker å kjøre i Turistløypa).  

3. Laste scooter på henger og kjøre tilbake til Daja. 
4. Laste av scooter i Daja for å kjøre i Turistløypa. 
5. Etter endt tur må de laste scooter på henger. 
6. Kjøre med bil og henger tilbake til Skihytta. 
7. Laste av scooteren. 
8. Kjøre hengeren til Daja (ikke lov å parkere den ved Skihytta) 
9. Kjøre bilen til Skihytta. 

 
Selv om det ikke er lov å kjøre under opphold på hytta, har en lov å kjøre før og etter opphold. 
Hytteeiere har scooterne naturlig parkert på Skihytta og i Kjelvasskrysset.  
 
Miljømessig /utslipp er dette mye mer belastende for naturen enn å benytte Kjelvassløypa   til 
Daja.  
I tillegg er det å opprettholde denne løypa svært viktig for næringslivet i Daja (se vedlegg). 
Dersom løypa stenges kan det resultere i ulovlig kjøring overalt. Å kanalisere lovlig 
scooterkjøring mener kommunen er det mest fornuftige. (jf rapport NINA).  
Enn annen konsekvens blir parkeringsareal. Dersom alle hytteeiere som ønsker å kjøre i 
Turistløypa skal ta hengere med seg kan det bli kapasitetsproblemer på parkeringsplassene.  
 
Forebygge ulovlig kjøring og informasjon til scooterførere og andre:  
Fauske kommune kan bli bedre på informasjon som gjelder reglene for scooterløypene. 
Kommunestyret tar derfor inn i vedtaket følgende: «…Forskrift og kart for alle skuterløyper i 
Fauske kommune skal informeres om på forsiden på hjemmesiden – med egen meny for 
SKUTERLØYPER. 
Bedre informasjon bør kunne forebygge uønsket kjøring og at alle vet hvor det er lovlig å kjøre 
og hvilke regler som gjelder. Med god skilting og skille mellom skiløyper og scooterløyper skal 
dette la seg gjøre. Det er en forutsetning for å lykkes at alle tar hensyn til hverandre enten man 
går på ski eller kjører scooter.  Fauske kommune har et særskilt ansvar for at merkingen 
gjennomføres på en informativ måte.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg har 
politiet den samme myndighet. 
 
 
Konklusjon  
Kjelvassløypa opprettholdes med de avbøtende tiltak som vedtas i forskrift. Klagene tas derved 
i all hovedsak ikke til følge. Det tas inn noen endringer i forskriften i vedtaket.  
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Beslutningsgrunnlaget er basert på erfaringer i den tid løypa har vært åpen i 16 år, siste året for 
allmenn ferdsel og i tillegg er det gjort betydelige avbøtende tiltak for å ta hensyn til hytteeiere 
og friluftslivet.  
Fauske kommune satser på vinter-/ scooterturisme og næringsutvikling. Kjelvassløypa er en del 
av en helhetlig løypeplan og ønskes fortsatt å kunne benyttes spesielt for næringsutvikling i 
kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Sulitjelma Snøscooterklubb angående preparering av løypenett og 20 km/t 
Sulitjelma Turistsenter angående næringsutvikling 
 
 
 

                                                        
 

Sulitjelma Snøscooterklubb 
 

    
Scooterklubbens tiltak for å kunne holde maks-hastiget til 20 km/t i tilførselsløypa. 
 
Erfaringer gjennom sesongen 2016 – 2017, hvor Sulitjelma Scooterklubb har hatt anbudet med 
merking og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull påfyll av 
kunnskap hva angår løyptraceens beskaffenhet i forhold til støy. 
Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. 
Med et fast og slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kjelke/sluffe, å holde 
jevn hastighet med hastighetsgrense 20 km/t. 
Erfaringer fra turistløypa har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på gasspådrag 
før dump i løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter etter hverandre gir dette 
påfølgende reguleringer av gasspådrag som gir ujevn kjøring. Ved jevnlig slodding av traceens 
”problemområder” har dette løst seg.  
 
11.06.2017 
Mvh                                                 
 
John Gunnar Olsen                      Åge Jørgensen 
Formann                                       Sekretær 
 
 
Uttalelse fra Sulitjelma Turistsenter AS: 
I 2013 overtok vi ST, og har inntil siste vinter, hatt ansvaret for merking av løypene i Sulitjelma.                
I denne perioden har vi også fått merke løypenes viktighet for vår næringsutvikling. 
Vi fikk tidlig på plass en container for gassbytte, og Kjelvassløypas tilknytning til Daja, gjør at 
hyttefolk kan kjøre skuter ned til oss for å få byttet gassflasker. Vi har også merket en økning i 
salget av andre varer, da det er mulig å komme seg ned til oss uten å måtte bytte om til bil ved 
skihytta eller Kjelvasskrysset. Vi har også avtale med Barkhald og Pedersen kjøreskole, som 
avholder kursinga til førerkort for snøskuter hos oss. De bruker også denne løypa, nettopp for å 
lære nye førere hvordan man skal opptre i slike områder. 
Området i Daja, er også regulert slik at det er mulig å etablere bensinstasjon der. Vi er inne i en 
prosess der vi ønsker å få etablert bensinpumpe hos oss, og er da helt avhengig av 
Kjelvassløypa for å utvikle denne næringen. Samtaler med svenske aktører innen 
skuterturisme, viser at det vil kunne bli en formidabel økning på turismen over til Norge og 
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Sulitjelma med en bensinpumpe i Daja.         
Pr. i dag er eneste mulighet for tanking av drivstoff på Svensk side i Vougatjållme, 5 mil unna, 
og i Orrenjarka, 10 mil unna Pieskehaurrestugan som er et mye brukt overnattingssted for de 
svenske turistene. Ned til Daja er det 3 mil fra Pieskehaurre. 
Skal vi kunne utvikle vinterturismen i Sulitjelma, er vi avhengige av at alle spiller på samme lag, 
og da er det beklagelig at en organisasjon for natur og friluftsliv, og fylkesmannen i Nordland 
ikke er på dette laget. Det er ingen som bruker Kjelvassløypa så mye som vi gjør, da vi har 
løyver for leiekjøring i Sulitjelma. På 4 år har vi ikke sett spor etter hverken fotgjengere eller 
skiløpere utenfor løypa. Folk er derimot glade for at det er slik mulighet til å kunne komme seg 
ut i naturen. Ikke alle er i stand til å gå på ski, og det å kunne gå til fots i løypa, er en unik 
mulighet til å komme seg ut. 
De private klagene orker vi ikke å kommentere, ut over at det oppfordres til å se etter spor i 
dypsnøen på turløypene fra hyttene deres. 
Vi håper vårt innspill blir tatt med i vurderingen, og at fylkesmannen kan rette sitt syn mot Sulis, 
og utviklinga av næringslivet her. 
 
Bjørn Thomas Hansen, daglig leder Sulitjelma Turistsenter AS. 
 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til innstilling. 
 
PLUT- 069/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klagene tas delvis til følge.  

Kjelvassløypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne 
Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, forum for natur og friluftsliv i Nordland og Fylkesmannen i 
Nordland: 
 
§ 1 Formål. Ordet friluftsliv tas ut. 
§ 4 c) tilleggssetning: I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen.  
§ 5 Tilleggssetning: I Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved 
Skihytta,   Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun 
(gangfart) ved hytten som ligger i rød sone.  
 
For at informasjon skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages det en meny for 
SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommunes hjemmeside, der kart, forskrift og 
dokumentasjon er tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler ift dispensasjoner 
og kjøring til hytter.  
Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge informasjon /link 
til det svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma.  
 

Begrunnelse for vedtak og redegjørelse: 
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal 
forskrift gir kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med 
snøscooter, jf § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag. 
 
Bakgrunn for Kjelvassløypa, (tidligere Tilførselsløype)  
Fauske Kommune -forsøkskommune gjennom 15 år 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning initierte i 2001 et forsøksprosjekt 
der 8 kommuner skulle innarbeide motorferdsel som tema i kommunedelplanens arealdel, 
spesifisere arealkategorier mht om motorferdsel skulle være tillatt eller ikke, og utarbeide 
utfyllende bestemmelser som avgrenset bruken av motorkjøretøy til særskilte løyper/ trasèer.  
Forsøket varte helt frem til 2016. Fauske kommune var en del av forsøket som varte i 15 år. 
Det ble opprettet en løype som kalles Turistløypa i Sulitjelma fra Daja til svenskegrensen, 
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der løypa skulle være et element i reiselivets satsing på scooterturisme, med mulighet for 
guidede turer og koble seg på løypenettet på svensk side. I tillegg ble Tilførselsløypa 
opprettet som en tilførsel til Turistløypa der hytteeiere som hadde dispensasjon til å kjøre til 
sine hytter, kunne kjøre rett inn i Tilførselsløypa og videre i Turistløypa. Det er et helhetlig 
løypenett som har fungert godt i 15 år og Fauske kommune mener man ikke kan se bort fra 
erfaringene ved forsøksordningen som Fauske har vært en del av. Kjelvassløypa er en del 
av et sammenhengende løypenett. 
 
Forskjellen fra reglene ved forsøksperioden og i dag for Kjelvassløypa (tidligere 
Tilførselsløype) er at det ikke er lov å kjøre fra hyttene og rett inn i løypa, samt en avgreining 
til Sulitjelma Fjellandsby i Daja. Løypa er ellers helt identisk med løypa som har eksistert i 15 
år under forsøksordningen. Siste vintersesong 2017 har Kjelvassløypa vært åpen for allmenn 
ferdsel etter ny forskrift. Ingenting tyder på at ferdselen har økt.  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert forsøksprosjektet i 2005. Evalueringen 
viser bla at mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig 
rekreasjonskjøring. Arealsoneringen og kjøringen i løypene har hatt en kanaliseringseffekt.  
 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde. Stedet har store parkeringsarealer ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og Jakobsbakken. Det er i tillegg opparbeidet en scooterparkeringsplass i 
Daja. Scooterturisme er en del av reiselivssatsingen i Fauske kommune og Kjelvassløypa er 
en del av løypenettet. Løypa er spesielt viktig for næringsutviklingen for de lokale bedriftene 
som er etablert i Daja. Fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset kjører 
hyttefolket i Kjelvassløypa for å støtte opp om næringslivet i Daja eller kjører videre i 
Turistløypa til Sverige. Hyttefolket parkerer sine scootere ved parkeringsplassen ved Skihytta 
og Kjelvasskrysset. I Daja er det kafè, restaurant, overnatting, alpinbakke og skiløyper.  
 
På sommeren er det bilvei som er åpen for allmenn ferdsel Kjelvasskrysset – Naustbukta for 
båtutsett, Skihytta – Balvatn. Det kjøres biler og ATV langs veiene og båttrafikk på 
Kjelvatnet. 
Fra Kjelvasskrysset til Daja er det anleggsvei som er åpen på sommeren. Området vil derfor 
alltid være disponert for noe støy. 
 
Høringen: 
Det ble til sammen sendt ut forslag til løyper samt konsekvensutredning til 122 adresser i 
høringsrunden.  Hytteeiere, organisasjoner, offentlige myndigheter og svenske samebyer 
samt myndigheter.  
Etter høringsrunden kom det 22 innspill til saken. Blant de positive innspillene var det bla 
kommet et innspill fra hytteeier Jan Olav Andersen som beskriver følgende:  «..all 
scootertrafikk mellom Skihytta og Daja passerer hytta». Dagens scootere støyer mindre og 
slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har økt, er belastningen for 
miljøet redusert. Den trafikk som forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning 
for oss på hytta».  
Også fra Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby var det sendt inn positiv merknad: «..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 evt negative 
sider betydelig mindre enn de positive sidene». Det er i tillegg positive innspill fra Fauske 
Næringsforum og Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Det kom ingen merknader fra Sulitjelma 
hytteforening på noen av løypene som ble lagt på høring. 
En merknad fra Berit Lesniak som klager bør også medtas:  
«..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 snøscooterkjøringen rundt 
hytta fra slutten av 60-tallet og fram til i dag..». Denne merknaden underbygges av rapporten 
fra NINA som sier at kanalisering av scootertrafikk resulterte i mindre ulovlig scooterkjøring i 
forsøksperioden. 
 
Mottatte klager på Kjelvassløypa: 
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Fauske kommune har mottatt 4 klager på opprettelse av Kjelvassløypa. Fylkesmannen i 
Nordland, Forum for natur og friluftsliv, Nordland, Berit Lesniak og Per Arne Mikkelsen.  
Punkter i klagene går igjen slik at kommunestyret velger å gi tilsvar på klagene under ett som 
vil gjelde for alle klagene.   
 
Konsekvensutredning og feil i kartgrunnlag under 1. høring:  
Klager som kom inn på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt fastsetting av 
Kjelvassløypa ble ikke behandlet av kommunen da det viste seg at det var faktafeil i 
konsekvensutredningen. Det var fremkommet at det var 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i 
gul støysone. Klagen ble derfor ikke behandlet. Det riktige ant hytter var 1 hytte i rød sone og 
8 hytter i gul sone. Det viste seg at det var tatt med naust i kartleggingen som «hytter», 
dermed vil det totalt sett være færre hytter i influensområdet i denne konsekvensutredningen 
enn i første utredning. I tillegg er det gjort flere avbøtende tiltak.  
 
 
Fartsgrense 20 km/t og hensyn til støyømfintlig bebyggelse 
Det vises til at det ikke er samsvar mellom konsekvensutredningen der det står at det er 20 
km/t i hele Kjelvassløypa, men som ikke er presisert i forskriften. Det medtas derfor i 
forskriften følgende: «..I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen..». 
Klagere viser til at det ikke var medtatt en vurdering hvorvidt det er mulig å holde max 20 
km/t. Fylkesmannen har derfor ikke kunnet vektlegge dette avbøtende tiltaket i 
saksutredningen, som er det viktigste punktet for redusert støybelastning for 
omkringliggende hytter og friluftsliv og hensynet til støyømfintlig bebyggelse.  
Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa. Løypa blir tråkket og sloddet slik at trasèen blir hardtråkket og det er fine 
løypeforhold.  Det vil derfor være tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Fartsgrensen 
er testet av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske kommune samt Sulitjelma 
Snøscooterklubb som ivaretar løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt beskrivelse 
fra Sulitjelma Snøscooterklubb hvordan løypene prepareres. 
I forsøksperioden gjaldt veitrafikklovens bestemmelser ift fartsgrenser:  
Under forsøksordningen var det veitrafikkloven som gjaldt.  Det var påbudt med kjelke for 
kjøring i løypa og fartsgrensen var 60 km/t med slede uten personer i.  Dersom det satt noen 
i sleden var fartsgrensen 40 km/t. Forbi hytta som ligger i rød støysone var det skiltet med 
privat hytte og fartsgrense 20 km/t.  
Når Fauske kommune setter fartsgrensen i hele Kjelvassløypa til 20 km/t i ny forskrift, vil 
dette få store positive konsekvenser ift støy for hyttebebyggelsen og sikkerhet og aktsomhet 
for friluftslivet. Fartsgrense 20 km/t mot max fartsgrense i forsøksperiode på 60 km/t.  
Hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre til/fra hyttene som ligger over 2,5 km fra 
brøytet vei må også følge skiltingen om 20 km/t den tid de kjører i løypa 
 
Skilting /informasjon 
For å sikre at flest mulig scooterfører overholder fartsgrensen i løypa skal Fauske kommune 
sette opp skilt som viser 20 km/t i Kjelvassløpa ved Skihytta, Kjelvasskrysset og i Daja. I 
tillegg skal det settes opp skilt for Gårdstun (gangfart) forbi hytten som ligger i rød støysone. 
Skiltingen tas med i forskriften. I tillegg skal det informeres godt på hjemmesiden til Fauske 
kommune med egen meny for scooterløyper slik at det er lett å finne reglene.  
 
Støyskjerm 
Som et avbøtende tiltak er det foreslått støyskjerming dersom hytteeiere i støysone ønsker 
det.  
Hytte i rød sone har samtykket til at løypa fortsatt kan gå forbi hytta ved Kjelvasskrysset og 
er blitt tilbudt støyskjerm. Støyskjerm kan være laget av snø eller treverk. 
Retningslinje T-1442. Statens Vegvesen, håndbok N200, NS 8175, gir eksempler på 
hvordan slike støytiltak kan utføres. Veileder for lokale støyskjermer, Statens vegvesen nr. 
2008/13 gir eksempler på fremgangsmåte. Det kan også lages støyskjerming av snø der det 
lar seg gjøre. Det avtales mellom hytteeier, kommunen og grunneier hvordan denne kan 
utformes i det enkelte tilfellet.  
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Nattestengt  
I forsøksperioden var løypa åpen mellom kl 07-23:00. I kommunens forskrift er åpningstiden 
redusert til å gjelde kl 07-22:00. Løypa er nattestengt mellom kl 22:00-07:00. 
 
Rasting og parkering 
Det er forbudt å raste i Kjelvassløypa. Parkering kan kun være i Kjelvasskrysset, Skihytta og 
Daja.  
 
Hyttefelt 
Området ved Skihytta /Kjelvasskrysset langs Kjelvassløypa er ikke definert og regulert som 
hyttefelt, men området kan defineres som spredt hyttebebyggelse.  
 
Friluftsliv i formålsparagrafen i forskriften 
Fauske kommune imøtekommer å ta ut ordet friluftsliv i § 1 i forskriften.  
 
Dispensasjon for hytteeiere som har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei 
En del av Kjelvassløypa fra Skihytta til Kjelvannet og fra Kjelvasskrysset til Naustbukta blir 
benyttet av hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre bagasje til/fra sine hytter som 
ligger over 2,5 km fra brøyta vei. De kan kjøre i tidsrommet 15.okt tom andre helga i mai, 
mellom kl 07-24. Fartsgrenser iht veitrafikklovens bestemmelser.  
Det vil derfor alltid være scootertrafikk i denne delen av løypenettet. 
For de som får dispensasjon for kjøring til egen hytte er det en øvre fartsgrense på 70 km/t 
uten slede.  Slede uten folk i 60 km/t og slede med folk i 40 km/t. Alle må ta hensyn til 
føreforhold og omgivelse og man plikter å vise hensyn både til naturmiljø og mennesker.Det 
fremkommer av klagen til Per Arne Mikkelsen og Lesniak at det blandes saksopplysninger ift 
Kjelvassløypa og andre løyper som evt er på dispensasjon eller ulovlig kjøring. Det er ingen 
løypetrasè godkjent av Fauske kommune som ligger 16 m fra hytten. Hytten til Mikkelsen 
ligger ca 190 m fra Kjelvassløypa. De som får dispensasjon for kjøring til hytter, skal følge 
oppmerkede traseer så langt det lar seg gjøre, deretter skal det kjøres korteste vei til hytta. 
 
For å ta hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet med hensyn til støy og andre 
ulemper blir løypa regulert med følgende regler: 

· 20 km/t i hele Kjelvassløypa 
· Skiltes 20 km/t ved Skihytta, Kjelvasskrysset og Daja, samt Gårdstun ved 

hytte i rød sone 
· Hengere skal parkeres ved scooterparkeringen i Daja 
· Det er forbudt å kjøre i løypa fra kl 22-07 
· Det skal tilbys støyskjerming til hytter i støysone (iht avtale mellom 

kommunen, grunneier og hytteeier) 
· Det er ikke lov å raste i Kjelvassløypa eller parkere. Dvs at det kun er lov å 

stoppe ved Skihytta, Kjelvasskrysset, Daja. 
· Det er kun lov å kjøre på snødekt mark og kommunen kan stenge løypa 

dersom det oppstår forhold som gjøre det nødvendig. Kommunen skal 
stenge løypa hvis reindriftsnæringa ber om det i hensyn til reindrifta.  

 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. 
Kjelvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra vei (fylkes- og kommunal vei 
/parkeringsplasser ). Veiene er allerede etablerte støykilder. Slik sett blir det ikke etablert ny 
støy over store deler av løypenettets influensområde.  
 
Støymålinger:  
Det henvises til at det ikke er utført støymålinger i området de siste 10 årene. Det finnes i 
dag ingen støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med scooter i fastsatte løyper. 
Departementets retningslinjer anbefaler derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner 
benyttes. Disse grenseverdiene har Fauske kommune benyttet i konsekvensutredningen. 
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Det er i veiledningen angitt 2 støysoner: rød sone: nærmest støykilden, angir et område som 
ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og gul sone: en vurderingssone hvor støyende 
aktivitet kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Som tidligere 
beskrevet har hytte i rød sone samtykket til at løypa kunne gå forbi hytta. Kommunen fikk 
ikke gjennomslag for å opprette en avbøtende løype – «Rørgata» av grunneier.  
 
Støy på en motorsportbane kan ikke sammenlignes med støy i løyper fastsatt til 
fornøyelseskjøring. Det er andre type scootere som benyttes på baner og som støyer mange 
ganger og forurenser mange ganger mer enn scootere til fornøyelseskjøring. Dagens 
scootere, som 4-taktere, går meget stille sammenlignet med gamle scootere og scootere til 
motorsport. Veiledningen kommunen har brukt ift støy i konsekvensutredningen er derfor 
vurdert meget strengt.  
 
Reindriftsnæringa:  
Reindriftsnæringa har vært involvert i prosessen rundt både Kjelvassløypa og de andre 
løypene.  
Løypa skal kun være åpen ved snødekt mark. Dette kan være ulikt fra år til år. 
Reindriftsnæringa, ved Balvatn reinbeitedistrikt har samtykket til at alle løyper kan være åpen 
til 5. mai iht forskriften. Reindriftsnæringa mente for øvrig at man måtte kunne kjøre når det 
var snødekt mark og at det ikke trengtes å reguleres av datoer, vintrene er ulike fra år til år. 
Kommunen kunne ha satt åpningsdatoen av løypa til oktober (slik det blir gjort med de som 
søker dispensasjon til hyttene sine, men har valgt å sette datoen til 1/12 av hensyn til innspill 
i saken. Uansett om datoen er satt til 1. des, vil ikke løypa bli åpnet av Fauske kommune så 
lenge det ikke er snødekt mark og forhold som tilsier at løypa kan åpnes.  
Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens §3 e).  
 
 
Friluftslivet: 
I forhold til friluftslivet henvises det til begrunnelsen i kommunestyrets vedtak. I tillegg  
kjører Fjellfarer 3,4 mil skiløyper for Fauske kommune hvert år. Ifm Kobberløpet blir det kjørt 
opp 4,3 mil skiløyper. Det er store skiområder man kan bevege seg i der det ikke er 
scooterløyper. Fauske kommune bestreber seg på å berøre friluftslivet minst mulig og det er 
korte strekninger Kjelvassløypa går parallelt med skiløype. Kommunen har i sin planlegging 
søkt å unngå at snøscooterløyper blir lagt i de mest populære utfartsområdene for skigåere.  
Dette har gått fint i 16 år. Sulitjelma har enorme fjellområder med «stille områder» og med 
tilgang til 3 nasjonalparker. Friluftslivet er derfor ivaretatt på en god måte.  
 
Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor andel av kommunen fritt for 
snøscootertrafikk har man tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som 
søker stillhet og ro vil det være rikelige områder å oppleve dette. 
 
Skulle det i fremtiden vise seg at det oppstår utålelige konflikter mellom brukergrupper kan 
kommunen stenge løypen. En snøscooterløype er et fullt ut reversibelt tiltak som kan 
stenges når behovene oppstår gjennom forskriftsbestemmelsen.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg 
har politiet den samme myndighet. 
 
Naturmangfold 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, 
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landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.» 
 
 «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil 
ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.» 
Naturmangfoldlovens formålsparagraf sier følgende: «Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» For alle 
saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og 
vektlagt i saken. Naturmangfoldloven § 8: «§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge  vekt på 
kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.» 
Kunnskap er innhentet fra tilgjengelige databaser (Naturbase Miljødirektoratet og artskart-
artdatabanken, Skredatlas, Skog og Landskap, Nordatlas). Videre er det lagt vekt på erfaring 
og lokal kunnskap gjennom mange år med løyper for snøscooterkjøring. Løypen har vært en 
del av forsøksordningen i 15 år samt 1 år med allmenn ferdsel.  
 
Kunnskapsgrunnlaget relatert til påvirkningen fra løypenettet vurderes som tilstrekkelig. 
Reindriftsnæringen vurderer ikke området som belastende for næringen og det er ikke et 
kalvingsområde. Fauske kommune har brukt de kilder som er aktuelle for temaet og mener 
kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. Løypeforslaget er plassert slik i terrenget at det 
er i minst mulig konflikt med sårbar natur og det skal kjøres på snødekt mark.  
 
Virkninger, eller effekter av løypene på naturmangfoldet 
En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er 
derfor ikke stor sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen. 
Snøen isolerer mellom kjøretøyet og overflata. Kommunen vil ikke åpne løypene før det er 
tilstrekkelig snødekke. De eventuelle effekter av seinere snøsmelting i løypetraseen er til å 
leve med. 
 
Noen arter har stor toleranse for forstyrrelser, andre ikke. Det er ingen entydige konklusjoner 
på hvilke effekter løypene kan føre til på dyrelivet. Det er ikke registrert rødlistede dyrearter, 
men det er registrert planter av betydning iht konsekvensutredning. Dette er planter som er 
snødekt om vinteren. Løypa stenges hvis snødekket forsvinner.  
 
Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m) 
ikke er grunn til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt 
naturmangfold, slik § 9 skal forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og 
stenging av løyper på våren er brukt som avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet.  
 
Kjelvassløypa vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter. 
 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 
karakter. Fauske kommune vurderer det slik at løypene ikke vil medføre skade på 
naturmangfoldet. Naturmangfoldlovens § 11 vil derfor ikke være aktuell. 
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Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering vil bli lagt til grunn i 
forbindelse med driften av Kjelvassløypa. Dette vil blant annet gjelde i forbindelse med 
skilting, merking, preparering og parkering. Avbøtende tiltak benyttet for å oppfylle § 12 er 
lokalisering og valg av traséer, tidspunkt for aktivitet og driftsmetoder. Disse avbøtende 
tiltakene følger forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune.  Ikke-
permanente løypemerker skal samles inn ved sesongslutt. (Se vedlagt beskrivelse av 
preparering fra Sulitjelma Snøscooterklubb).  
 
Landskap: 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. Midlertidige merker og skilt blir fjernet ved stenging 
av løypene. En av grunnforutsetningene for løypa er at den legges på snødekt mark. 
Kjøresporene vil derfor være borte når snøen smelter. Løypa trenger ikke terrenginngrep. 
Det er eksisterende løype der i dag og den vil ikke få negative konsekvenser for landskapet.  
 
Åpen løype for allmenn ferdsel / tilførselsløype 
Selv om løypa må iht forskrift være åpen for allmenn ferdsel kan man ikke forutsi om 
scootertrafikken kommer til å bli betydelig større i denne delen av løypenettet. Vi tror at med 
bakgrunn i at løypa er godt innarbeidet som en Tilførselsløype med de begrensninger som er 
medtatt i forskriften vil løypa mest sannsynlig fortsatt blir brukt som en tilførselsløype av 
hyttefolk som parkerer sine scootere ved Skihytta og Kjelvasskrysset.  
 
Eksempel: Konsekvensen dersom løypa stenges og hytteeiere som har sine scootere 
parkert ved Skihytta skulle ta seg en tur i Turistløya: 
 

1. Hytteeier må ha tilgang til henger. (Vanligvis har hytteeiere ikke hengere 
stående på fjellet, de henter henger når sesongen er over og transporterer 
scooteren fra fjellet. Henger er ikke lov å parkere ved Skihytta ).  

2. Hytteeier må først kjøre bil til Daja og hente henger og kjøre til Skihytta. 
(Hytteeier må ha henger med på fjellet dersom de ønsker å kjøre i Turistløypa).  

3. Laste scooter på henger og kjøre tilbake til Daja. 
4. Laste av scooter i Daja for å kjøre i Turistløypa. 
5. Etter endt tur må de laste scooter på henger. 
6. Kjøre med bil og henger tilbake til Skihytta. 
7. Laste av scooteren. 
8. Kjøre hengeren til Daja (ikke lov å parkere den ved Skihytta) 
9. Kjøre bilen til Skihytta. 

 
Selv om det ikke er lov å kjøre under opphold på hytta, har en lov å kjøre før og etter 
opphold. Hytteeiere har scooterne naturlig parkert på Skihytta og i Kjelvasskrysset.  
 
Miljømessig /utslipp er dette mye mer belastende for naturen enn å benytte Kjelvassløypa   
til Daja.  
I tillegg er det å opprettholde denne løypa svært viktig for næringslivet i Daja (se vedlegg). 
Dersom løypa stenges kan det resultere i ulovlig kjøring overalt. Å kanalisere lovlig 
scooterkjøring mener kommunen er det mest fornuftige. (jf rapport NINA).  
Enn annen konsekvens blir parkeringsareal. Dersom alle hytteeiere som ønsker å kjøre i 
Turistløypa skal ta hengere med seg kan det bli kapasitetsproblemer på parkeringsplassene.  
 
Forebygge ulovlig kjøring og informasjon til scooterførere og andre:  
Fauske kommune kan bli bedre på informasjon som gjelder reglene for scooterløypene. 
Kommunestyret tar derfor inn i vedtaket følgende: «…Forskrift og kart for alle skuterløyper i 
Fauske kommune skal informeres om på forsiden på hjemmesiden – med egen meny for 
SKUTERLØYPER. 
Bedre informasjon bør kunne forebygge uønsket kjøring og at alle vet hvor det er lovlig å 
kjøre og hvilke regler som gjelder. Med god skilting og skille mellom skiløyper og 
scooterløyper skal dette la seg gjøre. Det er en forutsetning for å lykkes at alle tar hensyn til 
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hverandre enten man går på ski eller kjører scooter.  Fauske kommune har et særskilt 
ansvar for at merkingen gjennomføres på en informativ måte.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg 
har politiet den samme myndighet. 
 
 
Konklusjon  
Kjelvassløypa opprettholdes med de avbøtende tiltak som vedtas i forskrift. Klagene tas 
derved i all hovedsak ikke til følge. Det tas inn noen endringer i forskriften i vedtaket.  
Beslutningsgrunnlaget er basert på erfaringer i den tid løypa har vært åpen i 16 år, siste året 
for allmenn ferdsel og i tillegg er det gjort betydelige avbøtende tiltak for å ta hensyn til 
hytteeiere og friluftslivet.  
Fauske kommune satser på vinter-/ scooterturisme og næringsutvikling. Kjelvassløypa er en 
del av en helhetlig løypeplan og ønskes fortsatt å kunne benyttes spesielt for 
næringsutvikling i kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Sulitjelma Snøscooterklubb angående preparering av løypenett og 20 km/t 
Sulitjelma Turistsenter angående næringsutvikling 
 
 
 

                                                        
 

Sulitjelma Snøscooterklubb 
    
Scooterklubbens tiltak for å kunne holde maks-hastiget til 20 km/t i tilførselsløypa. 
 
Erfaringer gjennom sesongen 2016 – 2017, hvor Sulitjelma Scooterklubb har hatt anbudet 
med merking og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull 
påfyll av kunnskap hva angår løyptraceens beskaffenhet i forhold til støy. 
Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. 
Med et fast og slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kjelke/sluffe, å 
holde jevn hastighet med hastighetsgrense 20 km/t. 
Erfaringer fra turistløypa har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på 
gasspådrag før dump i løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter etter 
hverandre gir dette påfølgende reguleringer av gasspådrag som gir ujevn kjøring. Ved jevnlig 
slodding av traceens ”problemområder” har dette løst seg.  
 
11.06.2017 
Mvh                                                 
 
John Gunnar Olsen                      Åge Jørgensen 
Formann                                       Sekretær 
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Uttalelse fra Sulitjelma Turistsenter AS: 
I 2013 overtok vi ST, og har inntil siste vinter, hatt ansvaret for merking av løypene i 
Sulitjelma.                I denne perioden har vi også fått merke løypenes viktighet for vår 
næringsutvikling. 
Vi fikk tidlig på plass en container for gassbytte, og Kjelvassløypas tilknytning til Daja, gjør at 
hyttefolk kan kjøre skuter ned til oss for å få byttet gassflasker. Vi har også merket en økning 
i salget av andre varer, da det er mulig å komme seg ned til oss uten å måtte bytte om til bil 
ved skihytta eller Kjelvasskrysset. Vi har også avtale med Barkhald og Pedersen kjøreskole, 
som avholder kursinga til førerkort for snøskuter hos oss. De bruker også denne løypa, 
nettopp for å lære nye førere hvordan man skal opptre i slike områder. 
Området i Daja, er også regulert slik at det er mulig å etablere bensinstasjon der. Vi er inne i 
en prosess der vi ønsker å få etablert bensinpumpe hos oss, og er da helt avhengig av 
Kjelvassløypa for å utvikle denne næringen. Samtaler med svenske aktører innen 
skuterturisme, viser at det vil kunne bli en formidabel økning på turismen over til Norge og 
Sulitjelma med en bensinpumpe i Daja.         
Pr. i dag er eneste mulighet for tanking av drivstoff på Svensk side i Vougatjållme, 5 mil 
unna, og i Orrenjarka, 10 mil unna Pieskehaurrestugan som er et mye brukt overnattingssted 
for de svenske turistene. Ned til Daja er det 3 mil fra Pieskehaurre. 
Skal vi kunne utvikle vinterturismen i Sulitjelma, er vi avhengige av at alle spiller på samme 
lag, og da er det beklagelig at en organisasjon for natur og friluftsliv, og fylkesmannen i 
Nordland ikke er på dette laget. Det er ingen som bruker Kjelvassløypa så mye som vi gjør, 
da vi har løyver for leiekjøring i Sulitjelma. På 4 år har vi ikke sett spor etter hverken 
fotgjengere eller skiløpere utenfor løypa. Folk er derimot glade for at det er slik mulighet til å 
kunne komme seg ut i naturen. Ikke alle er i stand til å gå på ski, og det å kunne gå til fots i 
løypa, er en unik mulighet til å komme seg ut. 
De private klagene orker vi ikke å kommentere, ut over at det oppfordres til å se etter spor i 
dypsnøen på turløypene fra hyttene deres. 
Vi håper vårt innspill blir tatt med i vurderingen, og at fylkesmannen kan rette sitt syn mot 
Sulis, og utviklinga av næringslivet her. 
 
Bjørn Thomas Hansen, daglig leder Sulitjelma Turistsenter AS. 

 
 
 
070/17: Forslag om innføring av Fjelloven i Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Fauske kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til 

fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på 
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger 
av fjellova skal inngå. 

3. Fauske kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over 
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom 
Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til 
lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og 
matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske 
gjennomføringen av vedtaket.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
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Behandling: 
Saksbehandler Georg de Besche dy orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 070/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Fauske kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til 

fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på 
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger 
av fjellova skal inngå. 

3. Fauske kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over 
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom 
Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til 
lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og 
matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske 
gjennomføringen av vedtaket.  

 
 
 
071/17: Trafikksikkerhetsplanen - revisjon av handlingsprogrammet for fysiske tiltak 
2018. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune prioriterer ferdigstillelse av  g/s-vei fra E6 fram til SKS Arena 
som grunnlag for søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2018.  

Det søkes om kr 800 000,- til gjennomføring av fase 2 med bl a grus, asfalt og lys. 
 

2. Det søkes om midler til gatelys fra Nedre til Øvre Tortenli.                                                                                           

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 071/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune prioriterer ferdigstillelse av  g/s-vei fra E6 fram til SKS Arena 
som grunnlag for søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2018.  

Det søkes om kr 800 000,- til gjennomføring av fase 2 med bl a grus, asfalt og lys. 
 

2. Det søkes om midler til gatelys fra Nedre til Øvre Tortenli.                                                                                           
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072/17: 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma - Arild Tansø 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune skal overta gnr. 119 gnr.261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. Eiendommen overtas vederlagsfritt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune skal overta gnr. 119 gnr.261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. Eiendommen overtas vederlagsfritt. 

 
 
 
073/17: Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal areal på Finneid for for 
etablering av vei og garasje  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 073/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 

 
 
 
074/17: Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av Skifte Eiendom 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra gnr. 104, 
bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  

2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 
Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 074/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra gnr. 104, 
bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  

2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 
Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
 
 
075/17: Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av kommunal 
tilleggstomt til garasje - Gryttingveien 57,  Nedre Hauan Vest 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja 
Kildahl Olsen.     
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 075/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja 
Kildahl Olsen.     
 
 
 
076/17: 97/46 – Ørjan Sletten – klage på administrativt vedtak – Dispensasjon for garasje 
på 70 m2 i Hjemgamveien 2.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i PBL  § 19-2 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak gjort 
administrativt i sak 112/17 datert 11.04.2017. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik (V) fremmet følgende omforente forslag 
Klagen tas til følge. 
Da det omsøkte tiltaket ligger i et område med spredd bebyggelse gis det dispensasjon som 
omsøkt areal 70 m2 til garasje. 
Under forutsetning om samtykke fra naboer. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 076/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas til følge. 
Da det omsøkte tiltaket ligger i et område med spredd bebyggelse gis det dispensasjon som 
omsøkt areal 70 m2 til garasje. 
Under forutsetning om samtykke fra naboer. 

 
 
 
077/17: Klage på administrativt vedtak - avslått permanent dispensasjon for veg til hytte i 
Vassryggveiein 20, Vallvannet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i PBL § 19-3 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak gjort 
administrativt i sak 108/17 datert 07.04.2017. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 077/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i PBL § 19-3 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak gjort 
administrativt i sak 108/17 datert 07.04.2017. 

 
 
 
078/17:  Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Klungset Utmarkslag følgende tillatelse til bruk av atv etter skogsvei i Klungsetmarka, 
jfr vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

 
1. Det kan kjøres totalt inntil 15 turer pr år i 3 år, dvs 2017, 2018 og 2019  i 

tidsrommet mai til oktober. 
2. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneierne.  
3. Det skal kjøres på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 078/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Klungset Utmarkslag følgende tillatelse til bruk av atv etter skogsvei i Klungsetmarka, 
jfr vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

 
1. Det kan kjøres totalt inntil 15 turer pr år i 3 år, dvs 2017, 2018 og 2019  i 

tidsrommet mai til oktober. 
2. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneierne.  
3. Det skal kjøres på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

 
 
 
079/17: Finneid Idrettslag - Søknad om frakting av varer og vann med atv ifbm 
Vardemarsjen. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Finneid Idrettslag gis tillatelse til inntil 2 turer med 1 stk terrengkjøretøy for 
transport av vann og utstyr/varer som skal brukes i forbindelse med Vardemarsjen. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 

1. Transporten skal foregå fra parkeringsplassen i Rognveien i øvre Hauan og fram til 
Finneidvarden etter trase inntegnet i vedlagte kart. 

2. Transporten skal foregå i tidsrommet 1.august til 15. august i årene 2017, 2018 
og 2019. 

3. Ferdselen må foregå  
4. mellom kl 07:00 og 22:00. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra private grunneiere i det området traseen 

ligger. 
6. Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 079/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 



Side 27 
 

Finneid Idrettslag gis tillatelse til inntil 2 turer med 1 stk terrengkjøretøy for 
transport av vann og utstyr/varer som skal brukes i forbindelse med Vardemarsjen. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 

1. Transporten skal foregå fra parkeringsplassen i Rognveien i øvre Hauan og fram til 
Finneidvarden etter trase inntegnet i vedlagte kart. 

2. Transporten skal foregå i tidsrommet 1.august til 15. august i årene 2017, 2018 
og 2019. 

3. Ferdselen må foregå  
4. mellom kl 07:00 og 22:00. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra private grunneiere i det området traseen 

ligger. 
6. Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 
 
 
080/17: Søknad om forlengelse av sesong for skuterkjøring/alternativ søknad om frakting 
av materialer med helikopter. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
May-Britt Krogstad, Fauske  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til egen hytte beliggende 
i Daja med snøskuter i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 7 turer for transport av 
taksperrer/byggematerialer.  Trase er i hht vedlagte kartutsnitt. 
Transporten må skje mellom 07:00 og 24:00. 
 
Dersom det ikke er mulig å benytte snøskuter, innvilges følgende: 
 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis May-Britt Krogstad, Fauske,  tillatelse til 
transport av taksperrer/byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen i Daja 
i Sulitjelma og til hytte beliggende i Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 
1. Det kan benyttes inntil 1tur  t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 13. juni til 1. juli 2017. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 080/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
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May-Britt Krogstad, Fauske  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til egen hytte beliggende 
i Daja med snøskuter i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 7 turer for transport av 
taksperrer/byggematerialer.  Trase er i hht vedlagte kartutsnitt. 
Transporten må skje mellom 07:00 og 24:00. 
 
Dersom det ikke er mulig å benytte snøskuter, innvilges følgende: 
 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis May-Britt Krogstad, Fauske,  tillatelse til 
transport av taksperrer/byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen i Daja 
i Sulitjelma og til hytte beliggende i Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 
1. Det kan benyttes inntil 1tur  t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 13. juni til 1. juli 2017. 

 
 
 
081/17:  Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter - utvidet sesong. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Kjell-Otto Jordbro, Fauske,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter 
i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Alternativ trase er fra kirka – Giken 
- og videre til Muorki, jfr vedlagte kartutsnitt. 
  
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for ferdselen. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 081/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Kjell-Otto Jordbro, Fauske,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter 
i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Alternativ trase er fra kirka – Giken 
- og videre til Muorki, jfr vedlagte kartutsnitt. 
  
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for ferdselen. 
 

 
 
 
082/17: Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune 
opprettholdes.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Fauske kommune skal være en næringsvennlig kommune som skal legge til rette for 
næringslivet, både ovenfor eksisterende næringsliv og for nyetablering, i kommunen. Som et 
ledd i dette arbeidet innføres selvkostprinsippet når kommunen selger areal for 
næringsvirksomhet. I helt spesielle tilfeller kan formannskapet, innenfor både juridiske og andre 
hensyn, fravike til gunst for kjøper/næringsliv også selvkostprinsippet. Fauske kommune kan 
kreve arealet tilbakeført til samme kronebeløp som kjøper betalte dersom kjøper ikke har 
realisert sine planer innen 3 år fra kjøpsdato. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å 

videreselge arealet til annen interessent. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag. 

 
PLUT- 082/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune 
opprettholdes.  

 
 
 
 


