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Sak nr.   Dato 
001/18 Plan- og utviklingsutvalg 02.02.2018 

 
 
Barhald og Pedersen trafikkskole AS - Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter i 
forbindelse med snøskuteropplæring 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive obligatorisk opplæring 
i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen kjøring er ikke 
tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 

 5.   og   6. februar 2018 
 12. og 13. februar 2018  
 19. og 20. februar 2018  
 26. og 27. februar 2018 

 
   5. og  6.  mars 2018 
 12. og 13. mars 2018 
 19. og 20. mars 2018 
 26. og 27. mars 2018 

 
  3.  og   4. april  2018 
  9.  og  10. april  2018 
 16. og 17 april 2018 
 23. og 24. april 2018 

 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl 08:00 
og kl 18:00. 
 
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker. 
 



For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til 
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for 
offentlig ferdsel. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Vedlegg: 
04.01.2018 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med 

snøskuteropplæring 
1368844 

08.01.2018 Bruk av skytebaneområdet i Daia - Sulitjelma 1369619 

10.01.2018 Kartutsnitt skytebanen(15569) 1369914 

22.01.2018 Uttalelse til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med 
opplæring - Daja - Sulitjelma - Fauske 

1370849 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon til å bruke skytebanen og veien fra 
parkeringsplassen i Daja og opp til skytebanen i forbindelse med snøskuteropplæring i regi av Barkhald 
og Pedersen trafikkskole as.  De øvrige traseene som er nevnt i søknaden er snøskuterløyper som er 
åpen for offentlig ferdsel. 
Bakgrunnen er  gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S (snøskuter). Læreplanen krever at 
temaer som kryssing av veg, faremomenter med kjøring over elver og vann, vurdering og valg av adferd i 
forhold til naturens andre brukere som skigåere, hytteeiere, natur og dyreliv skal gjennomgås i 
opplæringen. 
 
Saksopplysninger: 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS, Fauske,  har drevet obligatorisk kjøreopplæring i klasse S 
(snøskuter) siden 2008. Det ble i fjor gitt tillatelse til å drive obligatorisk opplæring i kl S (snøskuter) på 
skytebanen i Daja og veien opp til skytebanen.  I tillegg ble de åpne snøskuterløypene benyttet. 
 
Den obligatoriske opplæringen er utvidet med 4 timer fra 01.7.2017 og består i dag av 17 
undervisningstimer a 45 min og går over 4 trinn.  Kurset går over 2 ukedager, begge dagene 
gjennomføres i Sulitjelma.    Det er inntil 16 deltakere pr kurs, 4 elever pr lærer. 
 
Det søkes om dispensasjon for kjøring i disse områdene: 
 

1. Turistløypa fra Daja til riksgrensen 
2. Kjelvassløypa med Rørgata 
3. Løype fra Sulitjelma Fjellandsby til turistløypa 
4. Snøskuterløype til skytebanen og selve skytebanen 

 
Turistløypa fra Daja til riksgrensen, samt løypa fra Daja til Kjelvasskrysset/Skihytta og over Rørgata  er 
snøskuterløyper som er åpen for offentlig ferdsel og de kan dermed benyttes til snøskuteropplæring 
uten at det gis tillatelse fra Fauske kommune.  
 
For løype fram til skytebanen og selve skytebanen, må det foreligge tillatelse fra Fauske kommune 
dersom denne skal benyttes i opplæringsøyemed. 
 



Det er planlagt 12 stk kurs over 2 dager i Sulitjelma i inneværende sesong. 
 
Reguleringsplan for Dråvika motorsportsanlegg ble vedtatt av kommunestyret den 11.2.2002. 
Dette anlegget kan dermed benyttes uten dispensasjon. I hht temaer som læreplanen krever blir 
gjennomført, er banen i Dråvika uegnet.  Dette gjelder bl a kryssing av vei, kjøring over elver og på vann 
og vurderinger og adferd i forhold til andre f.eks. skigåere og dyreliv. 
 
Det er ikke etablert annet øvingsområde for skuteropplæring i Fauske kommune og det må derfor søkes 
om dispensasjon for bruk av annet areal til formålet. Det er en forutsetning at Fylkesmannen i 
samarbeid med kommunen utpeker et slikt område. Trafikkskolens søknad er sendt fylkesmannen til 
uttalelse.   
 
I nasjonal forskrift heter det i § 3 «Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: 
«h) praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 
beltemotorsykkelførere.  Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene.» 
 
For å kjøre snøskuter lovlig må alle over 16 år og alle som har tatt vanlig bilsertifikat etter 2007 har 
gjennomført opplæring klasse S (snøskuter).  Det tilsier at det er et stort antall personer det er snakk 
om. I Nordland har vi pr dd ikke noe område som kan benyttes til snøskuteropplæring. 
 
Det er ingen prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter i 2010 i dette 
området. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er viktig at det blir tilrettelagt for opplæring slik at fremtidige snøskuterførere skal kunne takle de 
utfordringer de står overfor når de skal ferdes på snøskuter blant mange andre brukere av naturen. Det 
holdningsskapende arbeidet som trafikkskolene bidrar med i denne sammenheng er også meget viktig. 
 
Opplæring kan foregå i de snøskuterløypene som er åpen for offentlig ferdsel i hht forskrift vedtatt av 
Fauske kommune, uten tillatelse fra kommunen.  Rådmannen innstiller på at det blir gitt tillatelse til 
kjøring til skytebanen og på selve skytebanen. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 



miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av dette området til opplæring å være i strid med formålet, og 
dispensasjon kan innvilges. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Barkhald og Pedersen trafikkskole AS 

Storgata 87 

8200 Fauske     den 20. desember 2017 

 

 

 

Fauske Kommune 

V/Planutvalget 

 

 

Søknad om dispensasjon til å bruke nye og eksisterende traseer for 
gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S(snøskuter). 
 

Bakgrunn for søknaden er et ønske om å videreføre og forbedre opplæringen, som vi til siden 

2008 har drevet på skuterparkeringen i Daja og langs skuterløypa til Sverige. Dette området 

har ikke vært fullgodt i forhold til de momenter som lærerplanen krever at vi gjennomgår, og 

da spesielt i forhold til temaer som kryssing av veg, faremomenter med kjøring over elver og 

vann, vurdering og valg av adferd i forhold til naturens andre brukere som skigående og 

hytteeiere, natur og dyreliv. 

Lærerplanen stiller i tillegg krav til at vi skal ha alternative ruter til å drive opplæring på, ved 

for eksempel dårlig vær, slik at elevene er sikret en fullgod opplæring uavhengig av vær og 

føreforhold. 

 

Området det søkes om gir oss mulighet til å påvirke fremtidens skuterførere i forhold til å 

kunne påvirke kjørekultur hos de som senere vil ferdes i samme eller lignende områder, og vi 

tenker å vektlegge dette med interessekonflikter, holdninger og valgt adferd i forhold til andre 

brukere i disse områdene spesielt. Derfor ønsker vi å få ferdes også i tilknytningsløypene opp 

til skihytta for bedre å ivareta læreplanens momenter i forhold til konfliktpunkter i forhold til 

skiløyper og ferdsel i hytteområder.  

Vår ferdsel i disse områdene vil begrenses til deler av trinn 3 i opplæringen som inneholder 4 

undervisningstimer a 45 min, av totalt 17 timer obligatorisk opplæring. 

 

Et samarbeid med Daja camping og Sulitjelma fjellandsby, gir oss tilgang på gode 

undervisningslokaler, i tillegg til mulighet til å gjennomføre sikkerhetskontrollen innendørs i 

deres garasjebygg ved dårlig vær. 

 

Som i tidligere år ønsker vi å benytte områdene på skytebanen for innlæring av de nødvendige 

grunnleggende ferdigheter som skal til for å kunne ferdes trygt i og langs skuterløypa på den 

avsluttende opplæringen. 

 

 

Den Obligatoriske opplæringen for klasse S er utvidet fra med 4 timer fra 01.07.2017 og 

består nå av 17 undervisningstimer à 45 min, men timeutvidelsen går i hovedsak på 

teoretiske evner og vil bli gjennomført ved Daja Camping.  

Vi tenker som tidligere og gjennomføre hvert kurs over to ukedager, fortrinnsvis mandager 

og tirsdager og antall kurs vi normalt gjennomfører har de siste år vært fra 6 stk, med 

inntil 16 deltakere på hvert kurs som kjøres i grupper med 4 elever per lærer. 

Det er på deler av opplæringen på trinn 3, som består av 4 undervisningstimer at  vi 

ønsker å kunne benytte tilknytningsløypa opp til kjeldvannet, og om mulig opp til 

skihytta.  



Trinn 4.(6 timer) gjennomføres den siste dagen, og vil fremdeles gjennomføres langs den 

gamle skuterløypa. 

 

Antall Elever pr kurs 2018 

For å begrense antall kurs per sesong, ønsker vi å ha mulighet til å gjennomføre kursene med 

16 elever per gang, noe som stiller krav til 4 lærere i tillegg. 

Dette medfører at dispensasjonen må åpne for inntil 20 skutere per gang. 

 

Dispensasjonssøknaden gjelder følgende strekninger: 

 

1. Skuterløypa 

2. Tilknytningsløypen opp til Kjeldvannskrysset og opp til skihytta 

3. tilknytningsløype fra Fjellandsbyen til skuterløypa 

4. Skuterløypa til skytebanen og skytebanen 

 

Aktuelle datoer for gjennomføring av snøscooterkurs i 2018 er som følger: 

5.og 6. februar 

12.og 13. februar 

19.og 20. februar 

26.og 27. februar 

 

5. og 6. mars 

12. og 13.mars 

19.og.20.mars 

26.og 27.mars 

3. og 4. april 

9. og 10.april  

16.og 17. april 

23. og 24. april 

 
 

 

 

 

 

 

Med Vennlig Hilsen 

Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS 

V/ Kaare Barkhald 

 

 

 

  



Fra: Ståle Indregård <stale@helgelandinvest.no> 
Sendt: 8. januar 2018 11:39 
Til: Kaare Barkhald; Lise Gunn Hansen 
Emne: SV: Bruk av skytebaneområdet i Daia - Sulitjelma 
 
Heisan 
 
Det er ikke noe problem om dere bruker området slik du beskriver også i år. Det er heller ikke noe 
problem for de nærmeste årene. 
 
Det eneste jeg vet om av skyteaktivitet nå i vinter er at vi skal ha et feltstevne i Daja den 22. april. Dette 
er en søndag og vil ikke være i konflikt med din aktivitet. 
 
Skulle det være behov for å skyte, f.eks. innskyting en mandag eller tirsdag, får vi heller bare snakkes. 
Det vil i så fall være et unntak og uansett neppe før 16.00 på dagen. Det er godt om plass – så det får vi 
til. 
 
Jeg fikk ikke opp mailen til Lise Gunn. Har hatt diverse datahavarier her, tok den på husken. Håper det 
ble rett. 
 
Mvh 
Ståle 
 

Fra: Kaare Barkhald [mailto:trafikk.utvikling@gmail.com]  
Sendt: 8. januar 2018 11:18 
Til: Ståle Indregård <stale@helgelandinvest.no> 
Emne: Re: Bruk av skytebaneområdet i Daia - Sulitjelma 
 
Hei Ståle 
 
En ny skutersesong står for døren og også i år har det vært fint om vi kunne fått brukt området rundt 
skytebanen i Daja. 
 
Vi tenker å holde kursene mandag og tirsdag fra februar og ut april... det er snakk om ca 8 kurs, og 
skytebanen bli kun brukt til deler av opplæringen på 1. Dag. 
 
Hvis dette er greit for deg/dere også i år hadde det vært fint om jeg kunne fått en bekreftelse på dette, 
gjerne flerårig siden jeg tenker å få en mer permanent dispensasjon fra kommunen denne gangen. 
 
Sender du en evt. en kopi til Lise Gunn på kommunen hadde det vært fint:) 
 
Mvh 
Kaare Barkhald  
Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS 
Tlf 907 63933 

Sendt fra min iPhone 



 
3. feb. 2015 kl. 16:22 skrev Ståle Indregård <stale@helgelandinvest.no>: 

Hei 
  
Jeg fikk en henvendelse fra Kåre Barkhald vedrørende bruk av Skytebaneområdet i Daia, 
Sulitjelma ifm. snøscooteropplæring/oppkjøring. 
  
Jeg forstod det slik at det var en del ukedager i februar og mars som var aktuelle for Kåre 
sitt formål. 
  
Sulitjelma Skytterlag kommer ikke til å bruke banen til skyteaktivitet i denne perioden og 
Kåre Barkhald kan fritt disponere området til  sitt formål i perioden.  
  
  
  
Mvh  
Sulitjelma Skytterlag 
Ståle Indregård 
Leder 
+ 47 918 42721 
stale@helgelandinvest.no 
  

mailto:stale@helgelandinvest.no
mailto:stale@helgelandinvest.no
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Fauske kommune 
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8201 Fauske 
 

Saksb.: Hanne M. K. Hanssen 
e-post: fmnohah@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 53 15 54 
Vår ref: 2015/901  

Deres ref:  
Vår dato: 17.01.2018 
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Arkivkode: 444 

 
 
 
 
Uttalelse til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse 
med opplæring - Daja - Sulitjelma - Fauske  
 
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 8. januar 2018. 
 
Barkhald og Pedersen trafikkskole AS har søkt om dispensasjon fra forbudet mot 
motorferdsel i utmark for bruk av nærmere angitte strekninger i Sulitjelma i forbindelse med 
opplæring i klasse S. Det er i søknaden angitt hvilket opplegg som er ønsket og gitt en 
begrunnelse for dette. Videre er det angitt mulige kursdatoer i perioden fra 5./6. februar og til 
23./24. april 2018. 
 
De angitte strekningene er: 

1. Skuterløypa 
2. Tilknytningsløypen opp til Kjeldvannskrysset og opp til skihytta 
3. Tilknytningsløype fra Fjellandsbyen til skuterløypa 
4. Skuterløypa til skytebanen og skytebanen 

 
Fauske kommune har opprettet snøscooterløyper, og disse løypene kan benyttes i 
opplæringsøyemed. Kjøring i vedtatte løyper krever ut fra dette ikke dispensasjon, forutsatt 
at bestemmelsene i den kommunale forskriften overholdes. 
 
Bruk av andre traséer og områder vil imidlertid kreve dispensasjon for å kunne tillates. Det er 
i utgangspunktet ikke hjemmel i motorferdselregelverket for å gi dispensasjon for 
motorferdsel i utmark i forbindelse med opplæring i klasse S. Behovet for kjøring i denne 
forbindelse skal normalt dekkes i områder opprettet til obligatorisk øvelseskjøring med 
beltemotorsykkel. I Nordland har vi per nå ikke noe slikt område som kan benyttes. 
 
Kommunen må vurdere om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Det må vurderes hvorvidt 
det er snakk om et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og da også tas i 
betraktning at det i løypenettet lovlig kan skje opplæring. 
 
Det er en klar forutsetning at området hvor kjøring eventuelt tillates må plasseres og 
utformes slik at det i liten grad vil være i konflikt med andre interesser og at det vil gi minst 
mulig forstyrrelser i tilstøtende områder. Slik dispensasjon må i så fall gis til den nærmere 
angitte kjøreskole og være avgrenset til formålet (øvingskjøring som inngår som del av den 
obligatoriske opplæringen) og angi antall snøscootere den gjelder for. Av hensyn til andre 
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interesser i området, herunder friluftsinteresser, bør tidsperiode og antall dager hvor kjøring 
tillates begrenses mest mulig, og kjøring bør ikke tillates på kveldstid og i helger.  
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen før tillatelse eventuelt gis har avklart forholdet til 
grunneier og reindriftsinteresser, samt at kjøring i området er klarert i forhold til bruken av 
skytebanen. Kommunen må ved sin vurdering av saken også vurdere andre mulige skader 
og ulemper som følge av en eventuell tillatelse. 
 
Kommunen må i sin beslutning vise hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er 
vurdert, jf. lovens § 7. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Fauske kommune v/Lise Gunn Hansen    
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