
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 14.12.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene  
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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Kjetil Sørbotten 129/17  Kjetil Sørbotten stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Er nabo til søker og har 
mottatt nabovarsel. 
Sørbotten ble enstemmig 
erklært inhabil. Rådmannen 
bes sjekke 
habilitetsspørsmålet. 

 
 
Møtenotater: 
Merknader til innkalling: 
Det gjøres oppmerksom på at rådmannen ikke har vurdert utsendte innspill etter 
høringsfristen. 

Merknader til dagsorden: 

Janne Hatlebrekke (AP): 

· Ber om tilbakemelding på politivedtekter - strøing/brøyting til neste møte 
 

Dagsorden ble enstemmig vedtatt 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.12.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
126/17 Godkjenning av møtebok  

127/17 Delegerte saker i perioden  
128/17 Referatsaker i perioden  

129/17 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling  
130/17 Revisjon av felles renovasjonsforskrifter for 

kommunene i Salten 
 

131/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs 
behandling 
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126/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 126/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 godkjennes. 

 
 
 
127/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 127/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegere saker tas til orientering. 

 
 
 
128/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 128/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
129/17: 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 innvilges 
søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Tillatelse til fradeling gis på følgende vilkår: 
 

· Fradeling skogteig avhendes som tilleggsareal til og sammenføyes med 76/121. 
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Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Kjetil Sørbotten  Kjetil Sørbotten stilte spørsmål med egen 
habilitet. Er nabo til søker og har mottatt 
nabovarsel. 
Sørbotten ble enstemmig erklært inhabil. 
Rådmannen bes sjekke 
habilitetsspørsmålet. 

 
Behandling: 
Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. Det bes om at saken utredes av en annen kommune. 

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 129/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. Det bes om at saken utredes av en annen kommune. 

 
 
 
130/17: Revisjon av felles renovasjonsforskrifter for kommunene i Salten 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre vedtar ny forskrift for renovasjon i Salten som vedlagt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 130/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar ny forskrift for renovasjon i Salten som vedlagt. 
 
 
 
131/17: Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata - 2. gangs behandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rørgata tas ikke inn som trase for kjøring med snøskuter for allmennheten. Dette på  
grunn av støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa går gjennom. 

 
Vedtak vedr forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
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opprettholdes slik som tidligere vedtatt i K-sak 14/17. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt 
endring i forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra hytteeiere 
og næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige avbøtende tiltak til 
Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske 
kommune: 

· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og 
stenges 5. mai (under forutsetning av snødekt mark) 

· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom kl 
22:00 – 08:00  

· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 
tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 

· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t 
i hele løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 20 km/t i 
hele løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og 
Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag utsatt 
for noe støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil utfart 
mellom Skihytta og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata ligger i 
en dal og skjermet i terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi 
denne, og støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig avbøtende 
tiltak for å minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som ligger i rød 
støysone i Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon for 
å kjøre til sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første 
snøscooterne ankom Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil derfor 
alltid være snøscootertrafikk i nærheten av hyttene i området ved Skihytta – 
Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot 
hytteområdene, enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring 
dersom Rørgata kommer som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de gående. 
Det er ikke naturlig at gående vil benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter og 
totalt i influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og 
snøforhold vil dempe støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, og 
hytteeiere i området gir tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i denne 
trasèen.  
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Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er 
forbudt å raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for å 
kunne overholde max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  
Støybelastningen vil dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga 
løypas beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 
hytte ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene 
ligger på en annen høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte som 
om hyttene og løypa var på samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en 
åpning av løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og 
annet friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  
Løypa  legges i et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store 
områder for friluftsliv i Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli 
skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er 
opptatt av god dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er 
ivaretatt i forskriftens §3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var en 
del av utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med 
fartsgrense 20 km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette 
hendelser slik at løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht 
forskriften. SKS vil også gjøre tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå 
forhold som tilsier at løypetrasèen bør stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn 
ferdsel før sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har 
ansvar for å følge med at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt 
skiløype. Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel 
være andre i løypa, er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det vurderes 
slik at sikkerheten for andre er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et 
viktig avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med løypas 
beliggenhet i et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller at 
den blir en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge løypa 
jf forskriftens §3 d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt 
redusert åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for 
hyttebebyggelsen og friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper 
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mellom Daja og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre 
myndigheter er at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er 
anlagt. Samme tilbakemeldinger er fra hytteeiere i området før og etter forsøksordningen 
gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og næringsutvikling, 
spesielt vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til næringsutvikling for 
eksisterende næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for utvidelse og/eller nye 
næringsaktører i området.   Det vises til innspill fra etablerte næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  
ønsker å kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de 
transportere scooter på henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg 
kan man få et parkeringsproblem i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, 
samt at næringen i Daja vil få reduserte inntekter pga færre som benytter seg av 
tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å utvikle vinterturismen i Sulitjelma. 
Løypenettet er en del av kommunens strategi for å tilrettelegge for økt turisme og 
næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for 
allmenn ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også for 
skiløpere og øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for klagesaken 
for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på kommunens 

hjemmeside, Facebook samt lokalavis.  

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 131/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel.  
 

1. Rådmannen sender vedtaket med begrunnelse vedlagt Plutsak 119/17 samt 
endring i forskrift til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg innspill fra 
hytteeiere og næringsdrivende. Rørgata samt endring i forskrift er viktige 
avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken.  
 

1. Tillegg /endringer i forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske 
kommune: 

· Tillegg under § 3 a):  Rørgata åpnes tidligst 2. januar og 
stenges 5. mai (under forutsetning av snødekt mark) 

· Tillegg under § 3 c):   I Rørgata er det kjøreforbud mellom 
kl 22:00 – 08:00  

· Tillegg under § 3 f):    I Rørgata er motorferdsel ikke tillatt i 
tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar 

· § 4 c) erstattes av nytt pkt: I Rørgata er fartsgrensen 20 
km/t i hele løypetrasèen. I Kjelvassløypa er fartsgrensen 
20 km/t i hele løypetrasèen. Redusert hastighet skiltes.  

· § 7 c): Rørgata: Max 6 m 
· § 8 f): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

 
Begrunnelse for vedtak i Plutsak 119/17 medtas, med følgende tilleggsvurderinger: 
Vurdering av konsekvenser for bebyggelse som ligger mellom Kjelvassløypa og 
Rørgata: 
Ved en bruk av Rørgata vil det bli mindre støy for de 2 hyttene som ligger nærmest 
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løypetrasèene. Hyttene ligger nær parkeringsplassen i Kjelvasskrysset og er i dag 
utsatt for noe støy fra biler og scootertrafikk i Kjelvassløypa. Ved å benytte Rørgata vil 
utfart mellom Skihytta og Daja gå naturlig fra Skihytta via Rørgata. Trasèen i Rørgata 
ligger i en dal og skjermet i terrenget slik at støybelastning blir minimal og svært 
redusert.  
For hytte i rød støysone i Kjelvassløypa, vil åpning av Rørgata redusere trafikken forbi 
denne, og støybelastningen reduseres tilsvarende. Rørgata er et svært viktig 
avbøtende tiltak for å minimere støy for hyttene. Det vises til uttalelse fra hytteeier som 
ligger i rød støysone i Kjelvassløypa. 
Kjelvassløypa via Naustbukta er samme trasè som hytteeiere som har dispensasjon 
for å kjøre til sine hytter bruker. Denne scootertrasèen har vært der siden de første 
snøscooterne ankom Sulitjelma for vel 50 år siden og er godt innarbeidet. Det vil 
derfor alltid være snøscootertrafikk i nærheten av hyttene i området ved Skihytta – 
Kjelvasskrysset – Rørgata.  
Dagens trasé benyttes i dag av alle som ferdes fra Kjellvasskrysset og opp mot 
hytteområdene, enten de er kjørende eller går på ski/til fots. Det er en stor forbedring 
dersom Rørgata kommer som alternativ trasé, for da skiller man kjørende fra de 
gående. Det er ikke naturlig at gående vil benytte Rørgatetrasèen.    
 
Hensyn til hytteområder: 
Ved en åpning av Rørgata vil det bli mindre støybelastning for alle nærliggende hytter 
og totalt i influensområdet.  Dette pga løypas beliggenhet i et dalføre der terreng og 
snøforhold vil dempe støy. Rørgata har vært benyttet i tidligere år som scooterløype, 
og hytteeiere i området gir tilbakemelding om at de ikke merker støy fra snøscooter i 
denne trasèen.  
Som avbøtende tiltak for hyttebebyggelsen er fartsgrense 20 km/t i hele løypa. Det er 
forbudt å raste og parkere i løypa. Trasèen er 1 km og løypa har ingen utfordringer for 
å kunne overholde max 20 km/t.  
Åpningstid endres til 2. januar med åpning i tidsrommet kl 08:00-22:00.  
Støybelastningen vil dermed reduseres for hyttebebyggelsen.  
Ved en åpning av Rørgata vil en spre scootertrafikken over et større område, men pga 
løypas beliggenhet vil det totalt sett blir mindre støy for hytter i influensområdet.  
Det ligger 2 hytter ca 55 meter fra løypetrasèen. 1 hytte ligger ca 75 meter fra løypa, 1 
hytte ligger ca 90 meter fra løypa og 2 hytter ligger ca 120 meter fra løypa. Hyttene 
ligger på en annen høyde enn løypa. De vil derfor ikke merke støy på samme måte 
som om hyttene og løypa var på samme nivå.  
Det henvises til uttalelse fra hytteeiere i nærheten av Rørgata som blir berørt av en 
åpning av løypa.  
 
Friluftslivet 
Løypetrasèen via Rørgata er 1 km lang. Det vil ikke være konflikt mellom skiløyper og 
annet friluftsliv i Rørgata. Rørgata opprettes som ei scooterløype og skiltes iht lovverk.  
Løypa  legges i et dalføre som isolerer for støy.  Som tidligere begrunnet er det store 
områder for friluftsliv i Sulitjelma uten scootertrafikk.  
Scootertrafikk skal foregå på snødekt mark slik at planter og mark ikke vil bli 
skadelidende.  
Reindriftsnæringa ved Balvatn reinbeitedistrikt har vært involvert i prosessen rundt nye 
snøscooterløyper og har ingen innsigelser til at Rørgata kan åpnes. Kommunen er 
opptatt av god dialog og medvirkning fra reindriftsnæringen. Balvatn reinbeitedistrikt er 
ivaretatt i forskriftens §3 e) som lyder at «kommunen skal stenge hele-, deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om det av hensyn til reindrifta». 
Det henvises for øvrig til konsekvensutredningen for Kjelvassløypa, der Rørgata var 
en del av utredningen.  
 
Sikkerhet for de som kjører og andre 
Sikkerheten for de som kjører vurderes som god. Det er en enkel løypetrasè med 
fartsgrense 20 km/t. Det er ingen skredfare i området. Dersom det oppstår uforutsette 
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hendelser slik at løypetrasèen bør stenges, har kommunen hjemmel for dette iht 
forskriften. SKS vil også gjøre tiltak og varsle kommunen dersom det skulle oppstå 
forhold som tilsier at løypetrasèen bør stenges. Det vises til uttalelse fra SKS.  
Løypetrasèen stakes og skiltes av kommunen. Trasèen blir ikke åpnet for allmenn 
ferdsel før sikkerheten er ivaretatt og løypa er preparert og merket. Kommunen har 
ansvar for å følge med at sikkerheten i løypa ivaretas.  
Sikkerheten for andre: trasèen vil bli åpnet kun for snøscootere. Det vil ikke bli anlagt 
skiløype. Det er mange oppkjørte skiløyper andre steder i Sulitjelma. Skulle det likevel 
være andre i løypa, er den oversiktlig, merket og med fartsgrense 20 km/t. Det 
vurderes slik at sikkerheten for andre er god og tilfredsstillende.  
 
Konklusjon, generelt for Rørgata: 
Rørgata er en del av et helhetlig løypenett til næringslivet i Daja og til Sverige og er et 
viktig avbøtende tiltak for å ta hensyn til hyttebebyggelsen. Dette begrunnes med 
løypas beliggenhet i et dalføre som demper støy naturlig for hyttene.  
Dersom kommunen vurderer at løypa ikke benyttes til det formålet den er ment, eller 
at den blir en belastning for hyttebebyggelsen og friluftslivet, kan kommunen stenge 
løypa jf forskriftens §3 d). 
Det vil ikke være noe som skulle tilsi at en åpning av løypa på 1 km vil generere mer 
scootertrafikk. En del av trafikken vil sluses via denne løypa som betyr mindre støy for 
hyttebebyggelsen og støy / konflikt for friluftslivet i influensområdet.  
Lav hastighet, med max fartsgrense på 20 km/t, redusert åpningstid med 1mnd, samt 
redusert åpningstid i tidsrommet kl 08:00-22:00 vil være viktige avbøtende tiltak for 
hyttebebyggelsen og friluftslivet.  
Det vurderes slik at det vil være uheldig dersom det ikke blir åpne, regulerte løyper 
mellom Daja og Kjelvasskrysset /Skihytta via Rørgata.  Erfaringer fra Politi og andre 
myndigheter er at det er mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er 
anlagt. Samme tilbakemeldinger er fra hytteeiere i området før og etter 
forsøksordningen gjennom 16 år i Kjelvassløypa i Fauske kommune 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde og det satses på turisme og 
næringsutvikling, spesielt vinterturisme. Rørgata og Kjelvassløypa bidrar til 
næringsutvikling for eksisterende næringsdrivende i Daja, samt gir muligheter for 
utvidelse og/eller nye næringsaktører i området.   Det vises til innspill fra etablerte 
næringsaktører. 
Dersom hytteeierne som naturlig har scootere parkert ved Skihytta og Kjelvasskrysset,  
ønsker å kjøre en tur fra Daja til Sverige, uten at tilførselsløyper er åpne, må de 
transportere scooter på henger. Dette vil medføre mer støy og miljøbelastning. I tillegg 
kan man få et parkeringsproblem i forhold til hengere ved Skihytta og Kjelvasskrysset, 
samt at næringen i Daja vil få reduserte inntekter pga færre som benytter seg av 
tilbudene deres. Fauske kommune har som mål å utvikle vinterturismen i Sulitjelma. 
Løypenettet er en del av kommunens strategi for å tilrettelegge for økt turisme og 
næringsutvikling i kommunen. Rørgata er en del av et helhetlig løypenett.  
Åpning av Rørgata er et viktig avbøtende tiltak for å holde Kjelvassløypa åpen for 
allmenn ferdsel, både mht støy for hyttebebyggelse i nærheten av løypene, men også 
for skiløpere og øvrig friluftsliv. Endring i forskrift og begrunnelse for vedtak sendes 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, da en åpning av Rørgata har betydning for 
klagesaken for Kjelvassløypa.  

 
4. Informasjon om åpning av Rørgata samt endring i forskrift synliggjøres på 

kommunens hjemmeside, Facebook samt lokalavis.  

 
 
 
 


