
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 06.07.2018 kl.: 09:00 - 11:00 
Sted: Telefonmøte (Adm. sitter  på møterom 2) 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 7/2018 
Sak nr. Sakstittel  
086/18 Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark  
087/18 Wigdis Pettersen - Dispensasjon for bruk av helikopter  
088/18 Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark Unntatt 

offentlighet 
 
 
 
Fauske, 29.06.18 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/9970     
 Arkiv sakID.: 18/1988 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
086/18 Plan- og utviklingsutvalg 06.07.2018 

 
 
Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bjørn Robert Jensen tillatelse til transport 
av taksperrer til hytte med helikopter fra Hellarmoen til hytte, gnr 90/19 v/Stor Tjårrisvatnet,  jfr. 
vedlagte kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes 1 tur t/r tilsammen i juli - august 2018.  
· Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00. 
· Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det landes på privat grunn. 

 

 
Vedlegg: 
20.06.2018 Bjørn Robert Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1384663 

25.06.2018 Bjørn R. Jensen, gnr 90-19 1385135 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bjørn Robert Jensen om tillatelse til frakting av taksperrer til 
hytte med helikopter fra nedre del av Langvatn/Hellarmoen til hytte v/Stor Tjårrisvatnet, gnr 90/19. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om 1 tur helikoptertransport av taksperrer i forbindelse med tilbygg til hytte på gnr 90/19 
v/Stor Tjårrisvatn.  Tidspunkt for transport er juni/august 2018. 
 
Søker har tidligere fått innvilget byggetillatelse. Hytta ligger i hensynsone H470-2 vernet vassdrag.  Dette 
tilsier imidlertid ikke at det ikke kan benyttes  helikopter til transport av byggematerialer.  
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy. Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
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 og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon 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 turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten 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. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse gis. 
Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra helikopteret 
ikke forstyrrer andre hytteeiere og turgåere i området i helgene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









1:20000

Bjørn Robert Jensen, gnr 90/19

25.06.2018

© Norkart AS





 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/10067     
 Arkiv sakID.: 18/2031 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
087/18 Plan- og utviklingsutvalg 06.07.2018 

 
 
Wigdis Pettersen - Dispensasjon for bruk av helikopter 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Wigdis Pettersen tillatelse til transport 
av grillhytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta til hytteeiendom v/Rundvatnet, gnr 
119/462 jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes inntil 3 tur t/r tilsammen i juli - august 2018.  
· Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00. 

 
 
Vedlegg: 
22.06.2018 Wigdis Pettersen - Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter 1384944 

26.06.2018 Pettersen, gnr. 119-462 1385259 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Wigdis Pettersen om tillatelse til frakting av grillhytte  med 
helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta til hytteeiendom v/Rundvatn, gnr 119/462. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om inntil 3 turer helikoptertransport av grillhytte fra Skihytta til Pettersens eiendom 
v/Rundvatnet.  Tidspunkt for transport er juni - august 2018. 
 
Søker har søkt og vil få innvilget byggetillatelse for grillhytta.  
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy. Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
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 og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon 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 turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten 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. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse gis. 
Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra helikopteret 
ikke forstyrrer andre hytteeiere og turgåere i området i helgene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Pettersen, gnr. 119/462

25.06.2018

© Norkart AS
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