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Møtenotater: 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 02.02.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/18 Barhald og Pedersen trafikkskole AS - Søknad om tillatelse 

til bruk av snøskuter i forbindelse med snøskuteropplæring 
 

 
 
  



Side 3 
 

001/18: 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. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



Side 4 
 

Plan- og utviklingsutvalg 02.02.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 001/18 Vedtak: 

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. 

 

 
 
 


