
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 04.09.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommuestyresalen 
 
 
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: 
Orienteringer ved rådmann 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 8/2018 
Sak nr. Sakstittel  
089/18 Godkjenning av møtebok  
090/18 Delegerte saker i perioden  
091/18 Referatsaker i perioden  
092/18 Forslag til endring for Finneidlia 2  
093/18 Endring av opprinnelig områderegulering for 

Sentralskoleområdet 
 

094/18 Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia  
095/18 103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget rammetillatelse for 

oppføring av tilbygg BRA 1696 m2, BYA 1718 m2  til 
eksisterende forretningslokaler i Handelsparken på 
Krokdalsmyra, Terminalveien 5 Fauske 

 

096/18 Søknad om overføring av privat veiareal til kommunalt 
veiareal - 119/87 Rupsi borettslag 

 

097/18 118/14 - Marcus Hofmandselv - Innvilget svar på søknad om 
tillatelse til oppføring av garasjeBYA 47,5m², altan BYA 40m² 
med tilhørende dispensasjon fra LNF området i 
kommundelplanes arealdel, Skjerstadfjordveien 78, Fauske 

 

098/18 Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark- helikoptertransport. 

 

099/18 Norske Redningshunder Bodø lag - Søknad om dispensasjon 
for bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

100/18 Fauske Rør AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

 

101/18 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
(ATV) 

Unntatt 
offentlighet 

102/18 Klage på avslag om bruk av helikopter for persontransport Unntatt 
offentlighet 

 
Fauske, 28.08.18 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/10129     
 Arkiv sakID.: 18/2062 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
089/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 og 7/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
18.06.2018 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 18.06.2018 1384407 

28.08.2018 Møteprotokoll P7-18_OFF 1389144 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 18.06.2018 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 6/2018 Til kl. 13:35 Møtested: Administrasjonsbygget, 

kommunestyresalen 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
 
Varamedlemmer Parti 
Ketil Skår H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
Inhabil Sak Varamedlem Merknad 
Ketil Skår 085/18  Ketil Skår stilte spørsmål med 

egen habilitet - Rørleggerarbeid. 
Skår ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6, 
andre ledd. 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orienteringer fra rådmannen: 

• Enhetsleder plan/utvikling orienterte om Fauske Tower. Rambøll er snart ferdig med 
saken. Vil komme opp til behandling i september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.08.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
075/18 Godkjenning av møtebok  
076/18 Delegerte saker i perioden  
077/18 Delegasjon av fullmakt for å legge ut planforslag til 

detaljeringsplan for Coop Prix Sulitjelma til offentlig ettersyn 
og høring. 

 

078/18 Bygg Team Fauske AS - Søknad om helikoptertransport  
079/18 Johan-Isak Stokland - Dispensasjon for bruk av helikopter i 

utmark 
 

080/18 59/75 - Lars Andre Slåtteng - Avslag på tillatelse til tilltak 
samt dispensasjons fra LNF-formål, Kosmovassveien 76, 
Valnesfjord 

 

081/18 Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark - endring  
082/18 119/317 - Henning Olsen - Avslag på søknad om tillatelse til 

tiltak uten ansvarsrett, oppføring av garasje midt i 
kjerneområdet for kulturminneplanen Sulitjelma, Mons 
Petterv. 1 , Sulitjelma 

 

083/18 Klage på saksbehandling av byggesøknad  
084/18 Søkn. disp. fra § 2.1 i reg.best. for Sulitjelma oppl.park samt 

søknad om godkj. av sit.plan for H 1-1, H 1-2 og H 2-1 
 

085/18 Detaljregulering av Marmorveien 7 - 9 - Sluttbehandling  
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075/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Svar på spørsmål ble endret. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 075/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 
 
 
076/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 076/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
077/18: Delegasjon av fullmakt for å legge ut planforslag til detaljeringsplan for Coop Prix 
Sulitjelma til offentlig ettersyn og høring. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt til rådmannen for å sende planforslag  til 
detaljreguleringsplan for Coop Prix  i Sulitjelma på høring og legge det ut til offentlig 
ettersyn. 
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Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 077/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt til rådmannen for å sende planforslag  til 
detaljreguleringsplan for Coop Prix  i Sulitjelma på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 
078/18: Bygg Team Fauske AS - Søknad om helikoptertransport 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bygg Team Fauske as tillatelse til transport 
av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma til 
hyttetomt, gnr 119/539, beliggende på odden mellom Rundvatn og Kjelvatn, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes inntil 15 turer t/r tilsammen i juli 2018 og inntil 10 turer t/r i september 
2018. 

· Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 078/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bygg Team Fauske as tillatelse til transport 
av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma til 
hyttetomt, gnr 119/539, beliggende på odden mellom Rundvatn og Kjelvatn, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes inntil 15 turer t/r tilsammen i juli 2018 og inntil 10 turer t/r i september 
2018. 

· Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 

 
 
 
079/18: Johan-Isak Stokland - Dispensasjon for bruk av helikopter i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Johan-Isak Stokland tillatelse til transport 
av byggematerialer til hytte med helikopter fra Klungset, gnr 117/1/ til hyttetomt, gnr 118/66 
v/Maritvatn (Helskaret), jfr. vedlagte kartutsnitt. 
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· Det kan benyttes inntil 17 turer t/r tilsammen i juli, august og september 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. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 079/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Johan-Isak Stokland tillatelse til transport 
av byggematerialer til hytte med helikopter fra Klungset, gnr 117/1/ til hyttetomt, gnr 118/66 
v/Maritvatn (Helskaret), jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

· Det kan benyttes inntil 17 turer t/r tilsammen i juli, august og september 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. 

 
 
 
080/18: 59/75 - Lars Andre Slåtteng - Avslag på tillatelse til tilltak samt dispensasjons fra 
LNF-formål, Kosmovassveien 76, Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i pbl 2008 § 19-2 gis ikke dispensasjon fra samme lovs § 11-6 
"Rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel", jf punkt 5 angående byggeforbud i LNF -
område.  
 
Med bakgrunn i planbestemmelser fra kommuneplanens arealdel §3.1, og plan gis det 
avslag på søknad for oppføring av garasje på eiendommen Kosmovassveien76 , 
Valnesfjord gnr.59. bnr.75. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 080/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i pbl 2008 § 19-2 gis ikke dispensasjon fra samme lovs § 11-6 
"Rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel", jf punkt 5 angående byggeforbud i LNF -
område.  
 
Med bakgrunn i planbestemmelser fra kommuneplanens arealdel §3.1, og plan gis det 
avslag på søknad for oppføring av garasje på eiendommen Kosmovassveien76 , 



Side 7 
 

Valnesfjord gnr.59. bnr.75. 
 
 
 
081/18: Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark - endring 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til endring av 
områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 081/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til endring av 
områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 
082/18: 119/317 - Henning Olsen - Avslag på søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett, oppføring av garasje midt i kjerneområdet for kulturminneplanen Sulitjelma, 
Mons Petterv. 1 , Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. I medhold av plan og bygningslovens §13-1. nedlegges det midlertidig forbud mot 
tiltak i MonsPettervei 1, Sulitjelma. Gnr. 119 Bnr.317 og 271. 

2. Forbudet gjelder inntil pågående kulturminneplan vedtas.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i påvente av avklaring av eiendommens hjemmelshaver 
tilstøtende 119/317. 

Utvalgsleders utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 082/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte i påvente av avklaring av eiendommens hjemmelshaver 
tilstøtende 119/317. 
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083/18: Klage på saksbehandling av byggesøknad 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Det gis ikke medhold i klagen om tilbakebetaling av gebyr i forbindelse med 
saksbehandlingen, da gjeldende frister er overholdt iht PBL § 21-7.   

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 083/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis ikke medhold i klagen om tilbakebetaling av gebyr i forbindelse med 
saksbehandlingen, da gjeldende frister er overholdt iht PBL § 21-7.   

 
 
 
084/18: Søkn. disp. fra § 2.1 i reg.best. for Sulitjelma oppl.park samt søknad om godkj. av 
sit.plan for H 1-1, H 1-2 og H 2-1 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra kravet i reguleringsplanen for 
Sulitjelma Opplevelsespark § 2.1 «Krav til bebyggelsesplan»  
og godkjenner med dette innsendt illustrasjonsplan og situasjonsplan for ny 
hyttebebyggelse i feltene H 1-1, H 1-2 og H 2-1 som omsøkt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 084/18 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av PBL § 19-2 innvilges dispensasjon fra kravet i reguleringsplanen for 
Sulitjelma Opplevelsespark § 2.1 «Krav til bebyggelsesplan»  
og godkjenner med dette innsendt illustrasjonsplan og situasjonsplan for ny 
hyttebebyggelse i feltene H 1-1, H 1-2 og H 2-1 som omsøkt. 

 
 
 
085/18: Detaljregulering av Marmorveien 7 - 9 - Sluttbehandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 
1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas 
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også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.06.2018: 
 
Inhabil Varamedlem Merknad 
Ketil Skår  Ketil Skår stilte spørsmål med egen 

habilitet - Rørleggerarbeid. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jfr. 
forvaltningsloven § 6, andre ledd. 

 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 085/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 
1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas 
også inn en bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 06.07.2018 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 7/2018 Til kl. 09:45 Møtested: Telefonmøte (Adm. sitter  på 
møterom 2) 

 
 
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 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagorden. 

Til neste møte ber plan- og utviklingutvalget om en orientering vedrørende lover og forskrifter 
knyttet til benyttelse av helikopter. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 06.07.18 
 
 
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  
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 
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086/18: 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. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 06.07.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 086/18 Vedtak: 
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. 

 

 
 
 
087/18: 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. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 06.07.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 087/18 Vedtak: 
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. 

 
 
 
 
088/18: Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12708     
 Arkiv sakID.: 18/2062 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
090/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
081/18, Vedtak skilt Hegreveien 
VEDTAK: 

Med hjemmel i skiltforskriften § 28 jf. Vegtrafikkloven § 5 vedtar Fauske kommune følgende:_ 

 

Skilt nr. 516 OH og VH i posisjonene 6, 7, 10, 11, 12 og 13 vist på skiltplan merket V5-1-169-2017 
hos Statens vegvesen. 
 

 
157/17, Etablering av mobilt drivstoffanlegg på Gnr. 102, Bnr. 175, Kleiva 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 j) meddeles tillatelse til etablering/plassering av mobilt 
drivstoffanlegg for salg av diesel i Kleiva 25, Gnr. 102, Bnr. 175 i Fauske kommune.  
 

 
339/17, 103/781 - Bygg Team Fauske AS - Innvilgelse av søknad om bruksendring av 2. etasje 
og loft fra 1 bruksenhet til 3 bruksenheter i Rådhusgata 12, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL §20-1 g) og §31-2 fjerde ledd meddeles tillatelse til ombygging av 2. etasje og 
loft i Rådhusgata 12, G.nr. 103 B.nr. 781, for etablering av 2 nye leiligheter, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Bygg Team Fauske AS, Fauske Rør AS og Abrahamsen Flis 
& Malerservice. 
 

 
189/18, Godkjenning av bestandsplan m/ avskytingsavtale for 2018 - 2020 - Valnesfjord elgvald 
1841V0001 



VEDTAK: 

Fauske Kommune v/ Viltforvaltningen godkjenner bestandsplan med avskytingsavtale for 
Valnesfjord elgvald. Det gis fellingstillatelse på 117 frie dyr fordelt på 39 dyr pr. år i planperioden 
2018 – 2020 i henhold til fremlagt og godkjent avskytingsavtale. 
 

 
190/18, Godkjenning av bestandsplan m/ avskytingsavtale for 2018 - 2020 - Fauskeeidet 
elgvald 1841V0002 
VEDTAK: 

Fauske kommune v/ viltforvaltningen godkjenner bestandsplan med avskytingsavtale for 
Fauskeeidet elgvald. Det gis fellingstillatelse på 141 frie dyr fordelt på 47 dyr pr. år i planperioden 
2018 – 2020 i henhold til fremlagt og godkjent avskytingsavtale. 
 

 
191/18, Godkjenning av bestandsplan m/avskytingsavtale for 2018 - 2020 - Sulitjelma elgvald 
1841V0004 
VEDTAK: 

Fauske kommune v/ viltforvaltningen godkjenner bestandsplan med avskytingsavtale for 
Sulitjelma elgvald. Det gis fellingstillatelse på 72 frie dyr fordelt på 24 dyr pr. år i planperioden 
2018 – 2020 i henhold til fremlagt og godkjent avskytingsavtale. 
 

 
193/18, Godkjenning av bestandsplan m/ avskytingsavtale for 2018 - 2020 - Nedrevann/ 
Øvrevann bestandsplanområde 
VEDTAK: 

Fauske kommune v/ Viltforvaltningen godkjenner bestandsplan med avskytingsavtale for 
Nedrevann/ Øvrevann bestandsplanområde. Det gis en fellingstillatelse på 135 frie dyr fordelt på 
66 dyr til Vatnbygda m.fl elgvald ( 22 dyr pr. år) og 69 dyr til Lakså m.fl. elgvald (23 dyr pr. år) i 
planperioden 2018 – 2020 i henhold til fremlagt og godkjent avskytingsavtale.  
 

 
194/18, Søknad om fritak av kommunale gebyrer. 
VEDTAK: 

Jfr. Forskrift for vann og avløpsgebyrer §17, gis det fritak for vann- og avløpsgebyrer f.o.m. påfølgende 
termin, og under forutsetning av at Fauske kommune v/Frank Zahl har vært på befaring av bygget. 

 

Arealgrunnlaget som legges til grunn for beregning ble endret fra leieareal (LA) til bruksareal (BRA) 
f.o.m. 2016, jfr. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer.  Derfor er det endring på faktura iht. tidligere og 
det gis således ingen tilbakebetaling. 

 



 

 

 
 

 
195/18, 107/37 - Johny Zahlsen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak, Enebolig H01: 160m², 
Rødåsveien 140, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av enebolig i 
Rødåsveien 140, Fauske gnr. 107. bnr. 37 som omsøkt.  

 

I medhold av plan- og bygningslovens §201 l) meddeles tillatelse til anlegg av vei i Rødåsveien 140, 
Fauske, gnr. 107. bnr.37.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett:  

Overhalla hus AS, Flexit, Gabrielsen maskin AS, Caverion Norge AS og Murmester Sigurd Tverå AS. 

 

Det må innsendes erklæring om ansvarsrett fra uavhengig kontroll.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Johny Zahlsen godkjennes, jf. SAK10 §6-8.  

 

 

 

 
 

 
196/18, 103/1570 - MIRIS Eiendomsutvikling - Delvis innvilget søknad om tillatelse til tiltak - 
Riving av paviljong ved Fauske Sentralskole 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 e meddeles tillatelse til riving av paviljongen ved 
Fauske sentralskole på følgende vilkår: 

· Avfall må leveres til godkjent avfallsdeponi.  
· Fraksjonsrapport må innleveres etter endt tiltak. 



 

 

Før igangsettingstillatelse for videre rivearbeider av selve skolen må geoteknisk foretak erklære 
ansvarsrett og det må være montert poretrykksmålere i området. Rivearbeidene må være 
nabovarslet. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: EN Entreprenør AS. 

 
197/18, Fauske kommunale eiendommer - Innvilget søknad om tiltak - Etablering av vei og 
fortau ved Valnesfjord skole - G.nr. 125 B.nr. 1 samt G.nr. 56 B.nr. 5, 10, 11, 23 og 38. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 l) godkjennes søknad om igangsettingstillatelse for opparbeidelse av vei 
og fortau ved Valnesfjord skole, G.nr. 125 B.nr. 1 samt G.nr. 56 B.nr 5, 10, 11, 23 og 38, ihht 
reguleringsplanen for «Valnesfjord skole og flerbrukshall» på følgende vilkår: 

· Det kan ikke gjennomføres tiltak på fylkesveiens eiendom før gjennomføringsavtale er 
underskrevet av Statens Vegvesen og Fauske kommune. Når byggesaksavdelingen kan 
bekrefte mottatt dokumentasjon på signert avtale, kan disse arbeidene igangsettes. 

· Busslomme som vist på gjeldende reguleringsplan må opprettholdes. 

 

            Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Cowi AS og A Markussen AS. 
 

 
198/18, Marmorveien Fauske AS - Innvilget søknad om rivning av industribygg, BRA: 460 m2, i 
Marmorveien 9 Fauske G.nr. 103 B.nr. 839 og 1039 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 e) meddeles tillatelse til å rive industribygget og 
betongplaten i Marmorveien 7 og 9, G.nr. 103 B.nr. 839 og 1039, som omsøkt. 

· Rivningsavfall må leveres godkjent avfallsdeponi. 
· Etter endt tiltak må sluttrapport med avfallsplan innleveres. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett. Søkertorget AS og Hugaas Entreprenør AS. 

 
199/18, 101/362 - Fauske kommune - Innvilget søknad om oppgradering av utenomhusarealet 
til Finneid skole - Tinkeliheia 3 Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og k) meddeles igangsetting for utbedring og 
oppgradering av utearealene ved Finneid skole i Tinkeliheia 3, Fauske gnr.101 bnr.362 som 



omsøkt. 

 

Fauske kommune inngår skriftlig avtale med Finneid IL om kjøp av ca. 20 m2 av deres tomt, før 
oppstart av arbeidet for dette området. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Norconsult AS og Salten Entreprenør&Eiendom 
AS. 
 

 
200/18, 103/1570 - MIRIS Eiendom - Godkjent søknad om riving av Fauske sentralskole 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 e) meddeles rivingstillatelse av Fauske Sentralskole, G.nr. 103 B.nr. 1570 
på følgende vilkår: 

Rivearbeider innvendig, så som lettvegger og vinduer kan igangsettes umiddelbart. 

Øvrige arbeid kan igangsettes når vilkårene nedenfor er dokumentert. 

 

Følgende må være dokumentert for kommunen før ytterligere arbeider kan igangsettes: 

· Rystelsesmålere må monteres på svømmehallen og Selbergveien 1, rystelsene kan ikke 
overstige grenseverdi på 11,8 mm/s. 

· Det må settes ned 2 stk poretrykksmålere på henholdsvis 5 m og 10 m dybde. 
· Før saging mot svømmehallen igangsettes, må enhetsleder ved Fauske Kommunale 

Eiendommer kontaktes. 
· Det må ikke graves dypere enn fundamentene til svømmehallen. 

 

Det vises for øvrig til vilkår i vedtak gjort i sak 196/18, datert 18.06.2018. 

 
201/18, 50/9 - Lars Henriksen - Innvilget søknad om dispensasjon fra § 5.1.2  i 
Kommuneplanens arealdel og tillatelse til tiltak, oppføring av kårbolig, BRA: 69 m2, i Nesveien 
29, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra § 5.1.2, 7. kuleledd i 
Kommuneplanens arealdel, for oppføring av kårbolig på eiendommen i Nesveien 9 som omsøkt. 

 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av 
kårbolig i Nesveien 29, G.nr. 50 B.nr. 9, som omsøkt. 



 

I medhold av SAK10 § 6-8 godkjennes søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Lars Henriksen. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett. Børgefjell-laft AS.  
 

 
202/18, 103/512 - Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om tillatelse - Oppføring av 
flerleilighetshus med 6 boenheter i to etasjer, BRA: 232,5 m2 i hver etasje, samt 2 stk 
sportsboder a BRA: 15 m2, i Vollgata 14, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av flerleilighetshus i to etasjer med 6 
boenheter i Vollgata 14, G.nr. 103 B.nr. 512, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Dahl Bygg AS, Rambøll Norge AS, Talus AS, Dahl 
Maskin AS, Rørleggern Fauske AS, Multiservice Fauske AS. 
 

 
203/18, 93/29 - Ketil Jensen - Søknad om tiltak fritidsbolig H01 49,2m² BYA 80m², 
Lakså,Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytte i Lakså 27, 
Valnesfjord gnr. 3. bnr. 29 som omsøkt.  

 

Unikus AS har erklært ansvar i tiltaket.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Ketil Jensen godkjennes, jf. SAK10 §6-8. 

 
 

 
205/18, Søknad om fritak av kommunale gebyrer 
VEDTAK: 

Jf. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer §17, gis det fritak for vann- og avløpsgebyrer f.o.m. påfølgende 
termin.  Det samme gjelder for feiing og eiendomsskatt. 

 
 

 



206/18, 103/364 - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for teknisk anlegg - Fauske 
rådhus, Torggata 11, Fauske 
VEDTAK: 

Firmaer som har erklært ansvarsrett er: Cowi As, Fauskebygg AS, Rørleggern Fauske AS, Indre 
Salten Installasjon AS.  
 

 
207/18, 116/41 - Jan Marius Olsen - Innvilget søknad om tillatelse - Terrenginngrep i boligtomt i 
Øvre Tortenli 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 k) innvilges igangsettingstillatelse for grunnarbeidene 
i boligtomten i Øvre Tortenli, G.nr. 116 B.nr. 41, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Jan Marius Olsen godkjennes, jvf. SAK10 § 6-8. 

 

Følgende firma har erklært ansvarsrett. TL Fjellsprengning AS. 
 

 
208/18, 99/21 - Gøran Helgesen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av garasje BRA 53 
m2 og slakterom BRA 40 m2 med loft BRA 36 m2, totalt BRA 130 m2, totalt BYA 110 m2 - 
Vatnbygdveien 351, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
garasje med slakterom i Vatnbygdveien 351, Fauske gnr.99 bnr.21 som omsøkt. 

 

          Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Gøran Helgesen godkjennes jf. SAK 10 § 6-8. 

 

          Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og planbestemmelser § 5.1.2, i forhold til 
bestemmelsen om maks. BYA innvilges. 
 

 
209/18, Søknad flytting av avkjørsel Gnr 105 Bnr 67 
Vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 l) meddeles tillatelse til etablering av ny adkomst til 
Lundveien 82, G.nr. 105 B.nr. 67, som omsøkt. 

 



Ansvarsretter gitt i sak 186/18, datert 25.05.2018, videreføres. 

 

 

 
210/18, 103/1601 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om tillatelse - Grunnarbeider for 
tomannsbolig i Nedre Hauan Vest, Gaphaugen 1 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 k) meddeles igangsettingstillatelse for grunnarbeidene for 
tomannsboligen i Gaphaugen 1, Nedre Hauan Vest, G.nr, 103 B.nr. 1601, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Larssen Maskin AS. 
 

 
211/18, 103/1201 - PGH Eiendom AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av to 6-
mannsboliger i tre etasjer - totalt areal pr bygning BRA leiligheter 675 m2  BRA carporter 91 m2  
i Kirkeveien 11 og 13, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av to 6-
mannsboliger i Kirkeveien 11 og 13, Fauske, gnr.103 bnr.1201, som omsøkt. 

 

Avkjørselstillatelse til eiendommen fra Kirkeveien og Farvikveien innvilges. Avkjørsler plasseres 
som vist i plankartet for reguleringsplanen «Detaljregulering for Kirkeveien 13». 

 

Før igangsetting må følgende foreligge:  

· Dokumentasjon på at grunnen ikke er forurenset. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 

tiltaket. 
· Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Leite og Howden arkitekt- og ingeniørkontor AS, 
Arnøybygg AS, Larssen Maskin AS, Haneseth VVS Salten AS, Systemair AS og Multiservice Fauske 
AS. 
 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli tilsendt). 

 



212/18, 58/50 - Lars Fredrik Lauten - Søknad om tillatelse til tiltak -Innvilget søknad om 
oppføring av enebolig med hovedplan og sokkel - BRA 223,2 m2 i Hageneshaugen - 
Valnesfjord 
 

 

VEDTAK: 

* 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av enebolig 1 plan med 
sokkel på tomt i Hageneshaugen boligfelt, Valnesfjord gnr. 50, bnr. 58 som omsøkt.  
Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Byggalf AS, Johansen Maskin AS, Rørleggermester Stian 
Larsen,  og Bygningsingeniør Tor Einar Sundnes AS 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli 

tilsendt). 

 
213/18, 119/1/467 - Kjærsti Helland - Innvilget søknad om tillatelse til riving av eksisterende 
hytte BRA 33 m2 - bygningsnummer188912702 og oppføring av ny hytte BRA 65 m2 på samme 
plass- totalt BYA ny hytte og eksisterende uthus/vedbod blir 114 m2 i 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e) meddeles rivingstillatelse for eksisterende hytte, 
bygn.nr.188912702 i Ballvassveien 8, Sulitjelma, gnr.119 bnr.1 fnr.467 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av hytte i 
Ballvassveien 8, Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.467 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
og planbestemmelsene § 5.1.1 for bygging i LL området (tidligere § 3.1 LNF-A). 

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Byggsøk Norge AS, Rusånes Fabrikker AS og 
Saltdalshytta Nord AS. 
 

 
214/18, Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Gnr. 114/2 Åseng fellesbeite i 
Fauske kommune 



VEDTAK: 

Åseng fellesbeite v/ Audun Dahl innvilges tilskudd på inntil kr. 60.000,- til drenering (profilering) av 
jordbruksjord på gnr. 114/2 i Fauske kommune, i hht søknad med plan over dreneringen og kart, jf 
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Det vises for øvrig til saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i hht Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført. 
Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf § 5 i forskriften. 

 

Kommunen og Fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

1. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 
kulturminer skal arbeidet stanses og regional kulturminnemyndighet  
(Fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf Kulturminnelovens § 8. 

 
 

 
215/18, 56/5 - Fauske kommune søknad om fradeling 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av areal stort 
1076 m2 avmerket innenfor på kart som LNFR  fra g.nr. 56 b.nr. 5 som tilleggsareal til g.nr 56 b.nr. 3 i 
Fauske kommune. 



 
 

 
216/18, 60/10- Egil Kristoffersen - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges delvis søknad 
om fradeling fra eiendom g.nr.60 b.nr.10 i Fauske kommune med ca 0,8 daa til boligtomt. Sammenlagt 
tomteareal med 62/38 skal ikke overstige 1,5 daa. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1 
innvilges delvis søknad om fradeling fra eiendom g.nr.60 b.nr.10 i Fauske kommune med ca 0,8 daa til 
boligtomt. Sammenlagt tomteareal med 62/38 skal ikke overstige 1,5 daa 

 

 



 

 
217/18, 62/19 - Knut Fossum - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges søknad om 
fradeling  av inntil 200 m2, forutsatt at dyrkbart land ikke brerøres, fra eiendom g.nr.62 b.nr.19 i Fauske 
kommune  

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1 
innvilges søknad om fradeling fra eiendom g.nr.62 b.nr.19 i Fauske kommune inntil 200 m2 til etablering 
av pumpestasjon. 

 



 
 

 
218/18, 103/82 - Telenor Norge AS - Innvilget søknad om igangsettelsestillatelse - Forlengelse 
av kommunikasjonsmast i Telegrafveien 2, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for forlengelse av 
telekommunikasjonsmasten i Telegrafveien 2, G.nr. 103 B.nr. 82, som omsøkt. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt i sak 428/16 datert 13.12.2016. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Pro Invenia AS og Eltel Networks AS.  
 

 
219/18, 110/100 - Tord Bøe - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse - Innbygging av 
eksisterende terrasse, BRA: 5 m2 samt oppføring av veranda, BYA: 8 m2, i 2. etasje med 
takoverbygg. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til innbygging av 
veranda samt oppføring av veranda med takoverbygg i 2. etasje i Kvitblikveien 15, G.nr. 110 Bnr. 
100, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Tord Bøe godkjennes, jvf SAK10 § 6-8. 

 
220/18, 119/422 -Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 



 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 422 parsell nr. 20 avgrenset som vist 
på situasjonsplan. 

 

 

 

Vilkår. 

Før fradeling foretas må Fauske kommune motta plankart i sosi-standard etter dagens plan- og 
bygningslov. 

 
 

 
221/18, 107/34 - Runar Kristensen - Innvilget søknad om tillatelse - Oppføring av garasje, BRA: 
70 m2, samt tilbygg til eneboligen, BRA: 5 M2, i Rødåsveien 132, G.nr. 107 B.nr. 34. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for oppføring av 
tilbygg til eneboligen samt oppføring av garasje i Rødåsveien 132, G.nr. 107 B.nr. 34, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Runar Kristensen godkjennes, jvf SAK10 § 6-8. 



 

 
222/18, 119/423 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling parsell nr. 1 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 423 parsell nr. 1 avgrenset som vist på 
situasjonsplan. 

 

 

 
223/18, 119/423 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling av matrikkelenhet parsell nr. 4 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 423 parsell nr. 4 avgrenset som vist på 
situasjonsplan. 



 
 

 
224/18, 119/423 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 423 parsell nr. 2 avgrenset som vist på 
situasjonsplan. 

 



 

 
225/18, 119/423 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling av parsell nr. 3 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 423 parsell nr. 3 avgrenset som vist på 
situasjonsplan. 

 



 

 
226/18, 119/422 - Statskog SF - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell nr. 18 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 422 parsell nr. 18 avgrenset som vist 
på situasjonsplan. 

 

 
227/18, 119/422 - Statskog SF - Delingog oppmåling av matrikkelenhet persell nr. 19 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 422 parsell nr. 19 avgrenset som vist 
på situasjonsplan. 



 
 

 
228/18, 119/424 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 424 parsell nr. 7 avgrenset som vist på 
situasjonsplan. 

 



 

 
229/18, 119/424 - Statskog SF - Deling og oppmåling av matrikkelenhet - parsell 6 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 424 parsell nr. 6 avgrenset som vist på 
situasjonsplan. 

 



 

 
230/18, 119/423 - Statskog SF - Søknad om deling og oppretting av matrikkelenhet parsell 5 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges fradeling i Fauske kommune fra eiendom g.nr. 119 b.nr. 423 parsell nr. 5 avgrenset som vist på 
situasjonsplan. 

 

 



 
231/18, 76/77 og 76/78 - Ørjan Bendiksen - Søknad om tillatelse til tiltak - Piperehabilitering 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven §20-1 f) meddelse tillatelse til rehabilitering av 

pipe i enebolig i Heia 31c, Fauske gnr.101 bnr. 33 som omsøkt. 

 

Alucon AS har erklært ansvarsrett for tiltaket. 
 

 
233/18, 119/1/71 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar 
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/171. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/71 nord om Kjeldvatnet i Sulitjelma 

 



 

 
234/18, 119/1/102 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar 
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/102. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/102 nord om Kjeldvatnet i Sulitjelma 

 



 

 
235/18, 103/839 og 1039 - Marmorveien Fauske AS - Innvilget søknad om oppføring av to 
flerleilighetsbygg i 3 etasjer samt fem bod rekker i Marmorveien 9, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av to stk flerleilighetshus i 
tre etasjer med henholdsvis BRA: 713 m2 og 726 m2, med tilhørende bod rekker, på følgende 
vilkår: 

· VA-plan må innsendes til kommunens VA-avdeling og godkjennes før tiltaket kan 
igangsettes 

· Det må innsendes avfallsplan før igangsetting, jvf TEK10 § 9-6 
· Oppdatert gjennomføringsplan må innsendes etter hvert som øvrige foretak erklærer 

ansvarsrett 

 

                Det vises for øvrig til bestemmelsene i detaljreguleringsplanen for Marmorveien 7 – 9.  

Det henvises særskilt til å holde adkomsten til lagerbygningene innenfor planområdet åpen under 
anleggstiden. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Søkertorget AS, Hugaas Entreprenør AS, 
GeoMidt AS og Indira AS. 

 
236/18, 59/11 - Espen Kaastrup - Innvilget søknad om tillatelse - Flytting av enebolig 
(Kosmovassveien 111)  innad på egen tomt samt fasadeendring 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a og c innvilges tillatelse til flytting av bolig med 
adresse Kosmovassveien 111 til sammenkobling til bolig med adresse Kosmovassveien 113 samt 
fasadeendring, som omsøkt. 



 

Søknad om ansvarsrett fra Espen Kaastrup som selvbygger for hele tiltaket innvilges, jvf. SAK10 § 
6-8. 

 
 

 
237/18, 103/1601 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse - 
Oppføring av 4-mannsbolig i to etasjer, BRA: 2 stk boenh. a 88 m2 og 2 stk boenh. a 99 m2, i 
Gaphaugen 2 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) innvilges igangsettingstillatelse for oppføring av 4-mannsbolig i 
Gaphaugen 2, G.nr. 103 B.nr. 1601, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Mesterbygg Fauske AS, Fauske Rør AS, Larssen 
Maskin AS, Murmester Sigurd Tverå AS, Nico Håndverk Malermester Sten Yttervik AS, Brødr. 
Palmesen ANS. 
 

 
238/18, 104/843 - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse - Sammenslåing av seksjon 4 og 
5 i Erikstadveien 70. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 b) innvilges endring av tillatelse gitt i sak 035/12 for sammenslåing av 
leiligheter i seksjon 4 og 5 i Erikstadveien 70 som omsøkt. 

 

Ansvarsretter videreføres fra Rammetillatelse i sak 035/12 datert 28.03.2012 og 
igangsettingstillatelse gitt i sak 097/12 datert 21.06.2012. 

 
239/18, 84/24 - Vidar og May Wilhelmsen - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak - Bygging av 
karnapper, BRA: 5 m2, til enebolig i Vika 31, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 3 
karnapper på eneboligen i Vika 31, G.nr. 84 B.nr. 24, som omsøkt. 

Bygg Team Fauske AS har erklært ansvarsrett i tiltaket. 
 

 
240/18, Fauske kommunale eiendommer – Innvilget søknad om dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for Valnesfjord skole. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra § 8 



Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for Valnesfjord skole og flerbrukshall, for at ansatte 
kan gjøre forberedende arbeider inne i skolebygget fra 13.08.2018 som omsøkt. 
 

 
241/18, 102/111 - Tor Anton Abrahamsen - Innvilget søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsen om byggelinje i reguleringsplanen Fauske Østre del2, og innvilget søknad om 
tillatelse til oppføring av tilbygg, BRA: 9 m2, og carport, BYA: 16 m2, i Kleivmyra 5, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsen i 
reguleringsplanen Fauske Østre del 2, for oppføring av carport 4 m ut fra eksisterende vegg liv i 
Kleivmyra 5. G.nr. 104 B.nr. 111, som omsøkt. 

 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om tilbygg til eneboligen med BRA: 
9 m2 og tilhørende carport, BYA: 16 m2, som omsøkt. 
 

 
242/18, 104/52 - Per Erikstad - Søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven §20-1 f) meddeles tillatelse til rehabilitering av 

pipe i enebolig i Erikstadveien 72A som omsøkt. 

 

Alucon AS har erklært ansvarsrett for tiltaket. 

 

 
243/18, 104/88 - Richard Mellem - Søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven §20-1 f) meddeles tillatelse til rehabilitering av 

pipe i enebolig i Løgavlveien 12, Fauske gnr. 104 bnr. 88 som omsøkt. 

 

Alucon AS har erklært ansvarsrett for tiltaket. 

 
245/18, 119/388 - Fauske kommunale eiendom - Innvilget søknad om tillatelse- Innvendig 
ombygging av Sulitjelma skole avd. ungdomsskolen for etablering av barnehage i skolebygget 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 b) meddeles tillatelse til ombygging del av Sulitjelma skole til barnehage 
som omsøkt. 



 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Fauskebygg AS, Norconsult AS, Cowi AS, 
Rørleggeren Fauske AS, Bravida Norge AS, Oras AS. 

 
 

 
246/18, 76/49 - Kirsti Ågnes Pedersen m.fl. - søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av to parseller 
med avmerkede tomtegrenser i reguleringsplan for parsell nr. 1 og 2 fra g.nr. 76 b.nr. 49 i Fauske 
kommune. 

 

Vilkår: 

Da tomteinndeling er bindende i reguleringsplan må grenselinje mellom eksisterende eiendommer 
fastlegges og eventuell grensejustering foretas for etablering av tomteinndeling som vist i 
reguleringsplan.  

 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
091/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Klage - Snøscooterløype Rørgata - Fauske 
 
 
2, Oppnevning av settefylkesmann - Kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag 
 
 
3, Rapportering for leiekjøring / ervervskjøring med snøskuter i Fauske kommune 2017 - 2018 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Saksb.: Hanne M. K. Hanssen 
e-post: fmnohah@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 53 15 54 
Vår ref: 2016/8665  

Deres ref:  
Vår dato: 17.07.2018 

Deres dato:  
Arkivkode: 421.3 

 
 
 
 
Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Klage - 
Snøscooterløype Rørgata - Fauske  
 
Kommunestyret i Fauske vedtok den 14. desember 2017 i sak 115/17 endringer i det 
kommunale løypenettet for kjøring med snøscooter. Det følger av forskriftens § 4a siste ledd 
at kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. 
 
Vedtaket er påklaget av Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen.  
 
Kommunestyret behandlet klagene den 21. juni 2018 som sak 064/18. Klagen ble ikke tatt til 
følge. 
 
Vår rolle når det gjelder veiledning og oppfølging av kommunen i den aktuelle saken, samt 
vår rolle som klageberettiget, gjør at vi mener det foreligger særegne forhold som er egnet til 
å svekke tilliten til vår upartiskhet når det gjelder å behandle klagene, jf. forvaltningsloven § 6 
andre ledd. Det bes derfor om at settefylkesmann blir oppnevnt. Fylkesmannen i Nordland 
har i tillegg tidligere klaget på kommunens fastsettelse av snøscooterløyper, og denne 
klagen er ikke behandlet.  
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble ved departementets brev av 8. august 2017 oppnevnt 
som settefylkesmann til å behandle og avgjøre klager på snøscooterløyper i Fauske 
kommune, hvor Fylkesmannen i Nordland altså var en av klagerne. Disse klagene er ikke 
ferdig behandlet, og vi anser det som naturlig at Fylkesmannen i Trøndelag oppnevnes som 
settefylkesmann til å behandle klagen også på den nye traséen. 
 
Vedlagt følger kommunens oversendelse av klagesaken.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
fung. fylkesmiljøvernsjef Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Fylkesmannen i Nordland 
Statens Hus 
Moloveien 10 
8002 BODØ 
 

 
 
 

Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
Kommunestyre- 064/18, har i møte 21.06.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
 
 
 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Nordland for videre behandling. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Kjelvassløypa med støysone  

Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune  

Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune  

VS Utredning av scooterløyper  

Referat Statskog 08.09.17  

Åpning av Rørgata - alternativ trase  

Godkjenning av løype - Rørgata  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata.  

Kjelvassløypa  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - begrenset høring  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling  

Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse Lund  

Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund  

Etterlyser svar på klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommuen - Rørgata traseen - Kjelvassløypa  

Klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata traseen - Kjelvassløypa  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling  

Rørgateløypa - Cato Lund  

Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen  

Rørgateløypa  
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Vedlegg: 

Innspill Rørgata  

Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS  

Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS  

 

 
 

  

Kopi til 

Henning Iversen Humleveien 10 8027 BODØ 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 18/7112     

 Arkiv sakID.: 16/10793 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 

 

Sak nr.   Dato 

072/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

064/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 

Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Klagen tas ikke til følge. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagen tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Klagen tas ikke til følge. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
KOM- 064/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
Vedlegg: 

08.02.2018 Klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

1372784 

19.03.2018 Etterlyser svar på klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommuen - Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

1376436 
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05.01.2018 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - 2. gangs behandling 

1369329 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

1363109 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - begrenset høring 

1365135 

05.01.2018 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - 2. gangs behandling 

1367294 

13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367706 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367714 

14.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367839 

14.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367840 

18.12.2017 Innspill Rørgata 1367852 

18.12.2017 Rørgateløypa 1367854 

13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367718 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367719 

13.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367843 

13.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367844 

14.12.2017 Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen 1367856 

14.12.2017 Rørgateløypa - Cato Lund 1367857 

 

Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok den 14.12.2017, under sak 115/17, forskrift for kommunalt løypenett 
for snøskuter i Fauske kommune. 
 
Kommunestyrets vedtak kan i hht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, § 4 a, siste ledd, påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Varsel om vedtaket ble sendt dem som hadde kommet med merknader i forbindelse med 
høringsprosessen, det ble annonsert i lokalavis og info ble lagt ut på kommunens hjemmeside, samt 
at den vedtatte forskriften ble lagt inn i Lovdata. 
 
Saksopplysninger: 
 
Det kommet inn 1 klage: 
 

Henning Iversen/Jan Helge Gjersvoll Iversen 
 

Klagen er kommet inn innen fristens utløp og skal behandles som klagesak av Planutvalget og 
Kommunestyret. 
Dersom klagene ikke tas til følge, skal alle dokumenter sendes Fylkesmannen i Nordland, som er 
klageinstans.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Klagen er tatt inn i sin helhet i saksfremlegget og er deretter kommentert.  



Side 5 av 6 

 

Vedtaket ble ekspedert som brev herfra den 5. januar 2018.  Den 2. februar 2018 ble klagen fra 
Iversen sendt på epost til kommunen.  Denne er innført i postjournalen den 8. februar 2018. Selve 
klagen er udatert. 
 
Klage fra Henning Iversen/Jan Helge Gjersvoll Iversen: 
 

1. «Belastningen vedr støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for 
flere traseer i Kjelvassløypa.  Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor 
trafikk fra parkeringsplaser, for eksempel Kjellvannskrysset, hvor det er høy trafikk i 
forbindelse med transportkjøring til og fra hytter.  En åpning av flere trasèer, spesielt 
alternativet som følger rørgata,  for trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring 
vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i større grad enn skissen Fauske kommune 
presenterer i høringsalternativet/forskriften. 

 
Erfaringer etter at Rørgata blei åpna, selv om klagefristen er kort, viser at virkeligheta ikke 
stemmer med det som ble foreslått i høringsuttalelsen, vi har påpekt med rødt her 
begrunnelsen for hvorfor vi klager på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune – Rørgata trasèen – Kjelvassløypa. 
 
Derfor bør en eventuell trasè i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag – langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
2. Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som 

sikrer det.  Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en 
ytterligere utvidelse av reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 
investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, 
samt de lovmessige spørsmålene rundt bruken. 

 
Erfaringer etter at Rørgata ble åpna er at kjøring over 20 km/t foregår i stor skala, fra 
man kobler seg på Rørgata fra Naustbukta innover kanalen/isen mot demninga foregår 
det høy fart, stor akselerasjon og endring av turtall, noe som skaper støy, farlige 
situasjoner og ulovligheter.  En kraftig motorisert snøskuter trenger ikke mange meter for 
å akselerere fra 20 km/t til 70-80-90 km.  Denne situasjonen foregår begge veier både fra 
demninga og ut mot odden, og som beskrevet først fra odden og inn mot demninga. 
 

3. De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer 
anbefales for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn 
innenfor syreliv, støy og miljø.  En  normaltid med åpning fra kl 08:00 til kl 21:00 anses som 
et bedre alternativ. 

 
Erfaringer etter at Rørgata ble åpna er kjøring utover lovmessige tidspunkter, vi ser 
snøscootertrafikk om kvelden og natten, men selvfølgelig i mindre omfang enn på dagen, 
men det er plagsomt, da adferden er lik det som er nevnt i punkt 2.»                                                             

                                                                       
 

           
Merknader/anbefalinger: 
Rådmannen valgte i sin innstilling å ikke opprette rørgata som løype for kjøring med snøskuter for 
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allmennheten. Kommunestyret gjorde vedtak om å endre forskriften slik at den også omfattet 
Rørgata. Saken er sendt Fylkesmannen i Nordland til videre behandling.           
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det 

åpnes for flere traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet 

med stor trafikk fra parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy 

trafikk i forbindelse med transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traséer, 

spesielt alternativet som følger rørgata, for trivselskjøring kombinert med nåværende 

hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i større grad en skissen 

Fauske kommune presenterer i høringsalternativet / forskriften.  

 

Erfaringer etter at Rørgata blei åpna, selv om klagefristen er kort, vier virkeligheta 

ikke stemmer med det som ble forslått i høringsuttalelsen, vi har påpekt med rødt her 

begrunnelsen for hvorfor vi klager på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 

kommune - Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

 
   

Derfor bør en eventuell trasé i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag - langs den 

allerede fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 

   

2.     Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som 

sikrer det. Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en 

ytterligere utvidelse av reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 

investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, 

samt de lovmessige spørsmålene rundt bruken. 

 

      Erfaringer etter at Rørgata blei åpna er at kjøring over 20 km/t foregår i stor skala, fra 

man kobler seg på Rørgata fra Naustbukta innover kanalen/isen mot demninga forgår det 

høy fart, stor akselerasjon, og endring av turtall, noe som skaper støy, farlige situasjoner 

og ulovligheter. En kraftig motorisert snøskuter trenger ikke mange meter for å akselerere 

fra 20 km/t til 70-80 -90 km/t Denne situasjonen foregår begge veier både fra demninga 

og ut mot odden, og som beskrevet først fra odden og inn mot demninga. 

   
 

3.     De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer 

anbefales for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn 

innenfor dyreliv, støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 

21:00 anses som et bedre alternativ 

      Erfaringen etter at Rørgata blei åpna er kjøring utover lovmessige tidspunkter, vi ser 

snøskootertrafikk om kvelden og natten, men selvfølgelig i mindre omgang enn på dagen, 

men det er plagsomt, da adferden er lik det som er nevnt i punkt 2. 

.   
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Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata - 2. gangs behandling 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.12.2017 

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 
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 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.  

 
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 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.  
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 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 
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 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.  

 
Kommunestyre 14.12.2017: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 115/17 Vedtak: 

Vedtak: 

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.  
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 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.  

 
Vedlegg: 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - begrenset høring 

1365135 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

1363109 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 



13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367718 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367719 

13.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367843 

13.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367844 

14.12.2017 Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen 1367856 

14.12.2017 Rørgateløypa - Cato Lund 1367857 

 

Sammendrag: 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune behandlet ovennevnte sak i møte den 14. november 2017 
under sak 119/17.  
 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 119/17  lyder: 
«Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere hargitt 
uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 14. 
desember 2017.» 
 
Forslaget fra FL og R : 
Kathrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) fremmet følgende forslag: 
 
«1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018 
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 
avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 
Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt. 

1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside. 

 
Begrunnelse for vedtak: 
Vedtaket er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i K-sak 14/17. Grunneier har gitt sitt samtykke til å 
åpne Rørgata. 
Rørgata er et avbøtende tiltak for Kjelvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for 
klagesaken angående Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 
 
Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke innenfor gul eller 
rød støysone. Fylkesmannen i Nordland henviser til Miljøkommune.no der det fremkommer svar på 
omdet er «forbudt å legge snøscooterløyper som vil berøre viktige friluftsområder, jf veileder om støy og 
snøscooterløyper». Det er i svaret presisert følgende: «Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper 
som vil medføre støy over 40dB i viktige friluftsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor 
anbefalt minsteavstand i forhold til sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre 
vurderinger av hva dette vil bety for friluftslivet». 
 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 km) og 
området ved løypa: 
· Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 
· Ved å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen. 
· Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 



således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne 
denne trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 
· Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen. Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa. 
· Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier som 
en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i området 
sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å kjøre 
bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år der 
Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk; biler, båter, folk og ATV. 
· Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og løypa 
legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved Kjelvannet. 
Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å opprette for å 
redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere. 
· Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 
· Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt sett for støy 
og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa.» 
 
 
Saken ble sendt på begrenset høring den 15.11.2017 til Fauna KF, Forum for natur- og friluftsliv i 
Nordland (FNF), Fylkesmannen i Nordland, Henning Iversen, Bodø og til SKS Produksjon. 
 
Ved fristens utløp, den 6. desember 2017, var det kommet inn 4 høringsuttalelser.  Disse er fra Henning 
Iversen, Bodø, Fylkesmannen i Nordland, FNF og fra SKS Produksjon as. 
 
Høringsuttalelsene er tatt med i sin helhet og blir kommentert av Rådmannen til slutt. 
 
Merknad nr 1:  Henning Iversen, Bodø, datert 22. november 2017: 
 
«1. Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for 
flere traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traséer, spesielt alternativet som følger rørgata, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsalternativet / forskriften. 
 
Derfor bør en eventuell trasé i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
2. Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 
investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de 
lovmessige spørsmålene rundt bruken. 



 
3. De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer anbefales 
for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, støy og 
miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21:00 anses som et bedre alternativ.» 
 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 5. desember 2017: 
 
«Vi viser til kommunens oversendelse av 15. november 2017.  
 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 14. november 2017 å sende forslag om å 
etablere snøscooterløype benevnt som Rørgata ut på en begrenset høring. Løypa var også del av 
forslaget som ble sendt på høring i desember 2016, men ble ikke vedtatt av kommunestyret. Rørgata er 
på kartet til venstre (hentet fra Nordlandsatlas) vist ved en stiplet linje, mens heltrukket linje viser løype 
som er vedtatt. 
  
Vår tidligere uttalelse  
 
Vi sa i vårt brev av 20. januar 2017 følgende spesielt om Rørgata-traséen:  
«Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker». 
  
Generelt om hele Kjelvassløypa ble det videre sagt følgende:  
«Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke  
 hytter liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en 
løypetrasé enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, 
vil det fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t 
er vanskelig å overholde. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget.  
 
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april. 
 
Fylkesmannens vurdering  
 
Arbeidsgruppen oppnevnt av kommunestyret har arbeidet videre med forslaget om å opprette Rørgata 
som løype, og Fylkesmannen legger til grunn at det nå foreligger samtykke fra Statskog som grunneier. 
SKS har også kommet med presisering av sitt tidligere innspill.  
 
Kommunens konsekvensutredning av Kjelvassløypa er den samme nå som ved forrige høring.  
Administrasjonen hadde også nå innstilt på at Rørgata ikke skal tas inn som trasé for kjøring med 



snøscooter for allmennheten. Dette på grunn av støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa 
går gjennom.  
 
Ny høring foretas ut fra at det i plan- og utviklingsutvalget ble foreslått å åpne Rørgata som trasé, med 
fartsgrense 20 km/t og forbud mot rasting og parkering. Det ble i denne forbindelse også foreslått en 
begrunnelse for en slik åpning. Begrunnelsen er i stor grad knyttet opp til at Rørgata er et avbøtende 
tiltak for Kjelvassløypa med hensyn til støy og friluftsliv, og det er gjort noen vurderinger av friluftslivet 
og støy når det gjelder Rørgata og området ved løypa. Det er bl.a. vist til at det er en fordel å åpne 
Rørgata-traséen, da scootertrafikk fra Skihytta kan gjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli mindre støy for 
nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. Videre er det vist til at Rørgata 
ligger i et naturlig dalsøkk, og støy fra snøscootertrafikk i denne løypa vil derfor være mer redusert enn 
øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i denne traséen. Det vil derfor 
være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en del av Kjelvassløypa.  
 
Kommunens vurdering her tilsier at en tar mer hensyn til hyttebebyggelsen og friluftsinteressene ved å 
fastsette Rørgatatraséen som et alternativ til den traséen som er vedtatt. Det er imidlertid etter det 
Fylkesmannen kan se ikke snakk om å erstatte den vedtatte traséen, men å vedta Rørgata i tillegg til 
denne.  
 
Fylkesmannen kan vanskelig se at det er et godt alternativ å etablere to traséer i stedet for én, særlig 
når det ligger støyømfintlig bebyggelse mellom de to traséene. Kommunen har heller ikke nå foretatt 
noen vurdering av konsekvensene for bebyggelsen som blir liggende mellom de to traséene.  
 
Vi presiserer at kommunen plikter å ta hensyn til bolig- og hytteområder. Dette innebærer at 
kommunen må gjøre en saklig og forsvarlig vurdering og avveining av de ulike hensynene mot 
hverandre, herunder vurdere muligheten for avbøtende tiltak og mindre konfliktfylte løsninger. 
  
Kommunens plikt til å ta hensyn til hytteområder tilsier at en ved en eventuell vedtakelse av en løype 
må være klar over hvilke ulemper hytteeiere blir påført som følge av løypa. Det er etter vår oppfatning 
da viktig å ha klart for seg hvor mange hytter det er snakk om, og hvor langt fra traséen(e) de blir 
liggende.  
Skulle kommunen komme til at løypa kan fastsettes, må dette være gjort etter en grundig vurdering av 
støy og andre ulemper for friluftsliv, og av andre relevante hensyn som hytteområder og sikkerheten for 
de som kjører og andre. Kommunens avveining av de ulike hensynene må fremgå av vedtaket. 
Avbøtende tiltak i form av strengere tidsbegrensning for bruk av løypa må også vurderes.» 
 
Merknad nr 3:  Forum for natur og friluftsliv i Nordland, datert 6. desember 2017: 
 
«Bakgrunn for høringen 
Bakgrunnen for høringen er plan- og utviklingsutvalgets (PLUT) sak 119/17 den 14. 
november. I hht vedtaket skal saken sendes på begrenset høring til dem som tidligere har gitt 
uttalelse vedr. «Rørgata». Saken skal videre behandles i PLUT før endelig vedtak i Fauske 
kommunestyret den 14. desember 2017. 
Rådmannens forslag til innstilling til behandling i PLUT 14.11.2017 var følgende: 
«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 opprettholdes 
slik som tidligere vedtatt i K-sak 14/17.» 
 
Under behandling av saken fremmet Katrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) følgende 
forslag: 



1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018 
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 
avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 
Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 
1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside. 
 
Deres begrunnelse var blant annet at det er en oppfølging av K-sak 14/17 og at grunneier 
(Statskog) har gitt samtykke til å åpne traseen. Rørgata skal være et avbøtende tiltak for 
Kjellvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for klagesaken angående 
Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag. Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, 
men ikke innenfor gul eller rød støysone. 
 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 
km) og området ved løypa: 
• Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke 
innenfor gul eller rød støysone. 
• Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 
• Ved å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen. 
• Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 
således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne denne 
trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 
• Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen. Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa. 
• Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier 
som en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i 
området sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å 
kjøre bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år 
der Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk; biler, båter, folk og ATV. 
• Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og 
løypa legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved 
Kjelvannet. Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å 
opprette for å redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere. 
• Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 
• Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa. 
 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt 
sett for støy og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa. 
 



Rådmannen foreslo endrede innstilling: 
 
«Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som 
tidligere har gitt uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget 
og kommunestyret 14. desember 2017.» 
 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FNF Nordlands merknader til høringen 
FNF Nordland viser i første omgang til vår høringsuttalelse av 20.1.2017, samt vår klage på 
kommunestyrets vedtak i sak 014/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune (Kjelvassløypa). FNF Nordland mener, uavhengig av en 
realisering av «rørgata», at Kjelvassløypa ikke kan fastsettes. Hensynsplikten overfor boligog 
hytteområder og støy blir ikke ivaretatt. 
 
«Rørgata» planlegges til være 1 km lang, noe som isolert sett er en relativt kort strekning men 
den er likevel planlagt i et område hvor flere hytter ligger i influensområdet. FNF Nordland 
ser ikke hvorfor «rørgata» ikke skulle generere enda mer trafikk med snøskuter, og med det 
ytterligere støybelastning for hyttebeboere. Fauske kommune argumenterer med det motsatte, 
men erfaringer viser at motorferdselen øker des mer det tilrettelegges for det – også for 
snøskuter. FNF Nordland er derfor uenig i at rørgata vil fungere som et avbøtende tiltak for 
«Kjelvassløypa» som er under klagebehandling. 
 
FNF er opptatt av at lovverket blir fulgt og at hensynspliktene blir ivaretatt. Særlig vinterstid 
må støy og forstyrrelser holdes på et minimum da dyre- og fuglelivet er svært sårbare i denne 
perioden. Det blir derfor feil å bare vise til motorferdsel på barmark og vanns på sommerstid. 
 
FNF Nordland finner det svært beklagelig at det er så liten vilje fra kommunen og politiet til å 
få bukt med den ulovlige kjøringen som foregår i Sulitjelma Vi har også gjennom hele 
planprosessen etterspurt hvordan en skal unngå den gamle praksisen der hyttebeboere kjørte 
til og fra den tidligere «Tilførselsløypa» (nå «Kjelvassløypa» i planforslaget). FNF Nordland 
mener kommunen måtte ha en klar strategi og nedlegge en del ressurser for å kunne håndheve 
dette. Som det kommer frem av merknadene til nasjonal forskrift så kan det heller ikke gis 
dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som 
ønsker å kjøre fra hytta til løypa. 
 
 
Konklusjon 
FNF Nordland mener at det ikke kan fastsettes forskrift for verken «Kjelvassløypa» eller 
«Rørgata». Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke ivaretatt. 
 
Merknad nr 4:  SKS Produksjon as, datert 6. desember 2017: 
«SKS Produksjon AS har ingen merknader til opprettelsen til Rørgateløypa ut utover det vi har formidlet 
tidligere.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
3 av høringsuttalelsene konkluderer med at løype for kjøring med snøskuter for allmennheten over 
Rørgata ikke kan etableres.  Dette på grunn av at hensynsplikten overfor hytter og friluftslivet i området 
ikke er oppfylt bl a når det gjelder støy. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



På bakgrunn av de merknader som er kommet inn i denne høringsrunden,  og tidligere vurderinger som 
er gjort av Rådmannen, legges saken fram med følgende innstilling: 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  15.11.2017 
Vår ref.: 17/17124 

Deres ref.:  
Saksb.: Lise Gunn Hansen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Mottakere:    
Fauna KF Daglig leder  Fauna KF 
Forum for natur- og 
friluftsliv i Nordland 

Eiaveien 5 8208 FAUSKE 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Statens Hus 8002 BODØ 

Henning Iversen Humleveien 10 8027 BODØ 
Salten Kraftsamband 
AS 

Eliasbakken 7 8205 FAUSKE 

 
 
 
 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune - Rørgata - begrenset høring 
Vedlagt oversendes vedtak i Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) i Fauske kommune i sak 
119/17, den 14. november 2017 vedr ovennevnte. 
 
I hht vedtaket skal saken sendes på begrenset høring til dem som tidligere har gitt uttalelse 
vedr. Rørgata.  Saken skal videre behandles i PLUT før endelig vedtak i Fauske 
kommunestyret den 14. desember 2017. 
 
Frist for høring er satt til 6. desember 2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen     Lise Gunn Hansen 
Enhetsleder Plan/Utvikling    Konsulent 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Innspill SKSP  -Rørgateløypa  

Referat Statskog 08.09.17  

VS Utredning av scooterløyper  

Åpning av Rørgata - alternativ trase  

Godkjenning av løype - Rørgata  

Kjelvassløypa med støysone  

Konsekvensutredning Kjelvassløypa siste  utkast  
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Fylkesmannen i Nordland 
Statens Hus 
Moloveien 10 
8002 BODØ 
 
 
 
 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling 
 
Kommunestyre- 115/17, har i møte 14.12.2017 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 

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.  
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 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.  

 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent, jfr. 
FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Fauske 
kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 
 



 

 

Med vennlig hilsen 

Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata. 
 
 

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 opprettholdes slik 
som tidligere vedtatt i K-sak 14/17. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) fremmet følgende forslag: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018  
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 

avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 

Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside  
 

Begrunnelse for vedtak:  
Vedtaket er en oppfølging av kommunestyrets vedtak  i K-sak 14/17. Grunneier har gitt sitt samtykke til 
å åpne Rørgata.  
 
Rørgata er et avbøtende tiltak for Kjelvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for 
klagesaken angående Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  
 
Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke innenfor gul eller 
rød støysone. Fylkesmannen i Nordland henviser til Miljøkommune.no der det fremkommer svar på om 
det er «forbudt å legge snøscooterløyper som vil berøre viktige friluftsområder, jf veileder om støy og 
snøscooterløyper». Det er i svaret presisert følgende: «Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper 
som vil medføre støy over 40dB i viktige friluftsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor 
anbefalt minsteavstand i forhold til sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre 
vurderinger av hva dette vil bety for friluftslivet».  



 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 km) og 
området ved løypa: 
 

· Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 

· Ved  å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen.  

· Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 
således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne 
denne trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 

· Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen.  Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa.  

· Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier som 
en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i området 
sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å kjøre 
bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år der 
Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk;  biler, båter, folk og ATV.  

· Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og løypa 
legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved Kjelvannet. 
Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å opprette for å 
redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere.  

· Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 

· Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa  
 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt sett for støy 
og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa.  
 

Rådmannen foreslo endrede innstilling: 
Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere har gitt 
uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 14. 
desember 2017. 

 Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 119/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere har 
gitt uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 



14. desember 2017. 

 
Vedlegg: 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

 

Sammendrag: 
Fra Arbeidsgruppa for oppretting av kommunalt løypenett for snøskuter v/Kathrine Moan Larsen, har vi 
fått henvendelse om at Statskog som grunneier har gitt tillatelse til at det opprettes en snøskuterløype 
for allmenn ferdsel over Rørgata, dvs en «omvei» over Rørgata og ned på Kjelvatnet, slik at en slipper å 
kjøre innom Kjelvasskrysset dersom en skal benytte Kjelvassløypa fra Daja til Skihytta.  
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommunestyre vedtok i sak 14/17 den 23. mars 2017 forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Saken er påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland og er nå 
videresendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til videre klagebehandling. 
 
I vedtaket i sak 14/17 i Kommunestyre ble Rørgata fjernet fra kartutsnittet som er en del av forskriften. 
Dette på grunn av at grunneier ikke tillot å opprette en snøskuterløype for offentlig ferdsel her. 
 
I etterkant har grunneier (Statskog) gitt tillatelse til at trase over Rørgata skal kunne opprettes. 
 
Traseen over Rørgata var på høring sammen med den øvrige traseen for Kjelvassløypa med avgreining 
inn til Sulitjelma Fjellandsby.  I forbindelse med høringen kom det inn følgende uttalselser når det gjaldt 
Rørgata spesielt: 
 
Merknad nr 1: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Støy: 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er flere hytter som 
ligger i influensområdet også for Rørgata og Rådmannen foreslår at løypa over Rørgata ikke opprettes. 
 
Merknad nr 2: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 



«Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men 
med noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som FNF Nordland.  Det er flere hytter som ligger i 
influensområdet for Rørgata og Rådmannen foreslår at løypa over Rørgata ikke opprettes. 
 
Merknad nr 3:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for å 
minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har i sin innstilling til K-sak 14/17 bedt om at hele Kjelvassløypa taes ut av forskriften.  
Denne innstillingen vil Rådmannen opprettholde når det gjelder Rørgata. 
  
Merknad nr 4:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev vi 
at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det fra 
SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
I tillegg til denne uttalelsen har Fauske kommune mottatt en presisering av innspill til lokal forskrift 
for kommunalt løypenett for snøskuter fra SKS Produksjon datert 16.10.2017: 
«Vi viser til henvendelse fra Kathrine Moan Larsen i Fauske kommune 11. oktober 2017.  
 
SKS Produksjon AS er bedt om å komme med en uttalelse om Rørgateløypa etter at Statskog nå har 
tillatt åpning av løypa. I vår forrige merknad (02.01.17) er det noen punkter som trenger en presisering 
for å unngå misforståelser.  
 
Vi skrev i vår uttalelse til høringen at det ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av våre anlegg. 
Dette gjelder generelt alle våre anlegg og særlig våre reguleringsanlegg der isen kan være dårlig på 
grunn av innløp, utløp og nedtapping. Vi har som konsesjonær plikt til å informere allmennheten om slike 
fareområder.  
 
Vi vurderer at det ikke vil bli vesentlig større ferdsel i området hvis løypa legges om slik som skissert. 
Dersom løypa legges der den er markert på kartet vil den heller ikke komme mye nærmere fareområder 
enn den er i dag.  
 



Scenarioet vi beskriver om tapping av Kjelvatnet vinterstid og dannelse av råk i Vestre løp er noe som kan 
skje, men som til nå aldri har skjedd. Hvis det en gang skulle skje vil SKS sette i verk et større apparat for 
å sikre hele området for ferdsel både på vannet og langs Balmielva mellom Kjelvatnet og Dajavatnet. Da 
vil også Rørgateløypa bli stengt for ferdsel.  
 
SKS Produksjon har som oppgave å bekjentgjøre farene ved ferdsel i reguleringsanleggene for 3. person 
og for offentlige planmyndigheter. Våre to tidligere innspill i denne saken er en del av dette arbeidet og 
er ment for å gjøre kommunen oppmerksomme på mulige farer i reguleringsanleggene. Det er videre 
opp til kommunen å gjøre endelige vurderinger om hvordan det skal legges til rette for allmennheten. 
SKS Produksjon vil deretter gjøre nye vurderinger av sikringstiltak i anleggene ut ifra mulig endret 
ferdsel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I sin siste uttalelse skriver SKS at det er opp til kommunen å gjøre endelig vurderinger om hvordan det 
skal legges til rette for allmennheten.  SKS Produksjon vil deretter gjøre nye vurderinger av sikringstiltak 
i anleggene ut ifra mulig endret ferdsel. Dette betyr at SKS, etter at vedtak som eventuelt endrer trase er 
gjort, må vurdre hvilke sikringstiltak som må etableres. Hvem som skal utføre dette og hvem som skal 
dekke disse kostnadene, er vanskelig å si noe om i dag. 
  
Det er vanskelig å forutsi hvordan klimaendringene blir i framtida.  Dermed må vi også ta hensyn til at 
det kan bli mer nedbør enn det er i dag og dermed også større utfordringer for kraftverkene og annen 
infrastruktur i området som også kan ha en negativ virkning for Rørgata. 
  
Rådmannen har i sin tidligere innstilling frarådet at det opprettes snøskuterløype for allmennheten i 
trase Kjelvassløypa med avgreining over Rørgata. Dette standpunktet opprettholdes. 
 
Merknad nr 5:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen kommentar utover det som tidligere er skrevet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kjelvassløypa ble vedtatt i kommunestyret under sak 14/17.  Her ble Rørgata tatt ut på grunn av at 
grunneier Statskog ikke godkjente denne traseen.  I ettertid har Statskog godkjent denne traseen.  På 
grunn av at Kommunestyret ikke har vedtatt denne traseen tidligere, må saken behandles på nytt.   
Når det  gjelder et vedtak om eventuelt å  opprette trase over Rørgata, må vedtaket sendes ut til dem 
som har gitt høringsuttalelse hvor disse gies mulighet til å påklage vedtaket.  Dersom vedtaket ikke blir 
påklaget, er vedtaket gyldig og skal ikke sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling, kun som 
en orientering i forbindelse med klagebehandlingen av Kjelvassløypa. 
 
Arbeidsgruppa argumenterer med at traseen over Rørgata er en avlastningsløype for løypa som går 
innom Kjelvasskrysset og at denne løypa kan benyttes dersom en skal kjøre direkte fra Daja til Skihytta. 
 



Rådmannens forslag til vedtak i sak 14/17 var at Kjelvassløypa på grunn av bl a støy ikke skulle opprettes 
som løype for allmennheten.  Dette opprettholdes med samme begrunnelse som tidligere.  
 
  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.02.2017 

Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 



gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 



terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 



 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 



dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 



Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 



dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 



åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter vinterføre for turistløypa fra 
Daja til riksgrensen og løype fra snøskuterparkeringen i Daja og til Sulitjelma Fjellandsby 
(Fjellandsbyløypa). 

 
1. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til kommunalt løypenett for 

snøskuter i Fauske kommune: 

 
2. § 3 punkt a) endres til  

Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 2. januar (under forutsetning av snødekt 
mark) og stenges senest 5.mai. 
 

3. § 3 punkt c) endres til  

Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 22:00 og kl 07:00 
 

4. § 3 punkt e) endres til  

Kommunen skal stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om 



dette av hensyn til reindrifta.  
 

5. § 3 punkt f) endres til 

Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar. 
 

6. § 3 nytt punkt g)  

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 
eller særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jfr 
motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning. 
 

7. § 3 nytt punkt h), liktlydende med forslagets punkt g)  

Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  
 

8. § 4 punkt a) endres til 

Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 
 

9. § 4 punkt d) endres til 

Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. I tillegg har fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke 
trafikanter/annen ferdsel.  Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. 
 

10. § 4 punkt h) fjernes. 

 
11. § 7 punkt b), c) og d) fjernes 

 
12. § 7 nytt punkt b)  

Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby:  
Max 6 m 
 

13. § 8 punkt e) og f) fjernes. 

 
14. § 8 nytt punkt e) 

I  Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby)  
er rasting ikke tillatt.  
 

Begrunnelsen for ikke å opprette Nordlysløypa er at grunneier ikke gir tillatelse til denne løypa.  
Når det gjelder Kjelvasslypa er begrunnelsen for ikke å opprette denne at det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen når det gjelder støy. Loppaløypa ligger i et område hvor 



friluftslivet, som er betegnet som svært viktig, vil bli belastet med støy, samt at svenske 
myndigheter ikke vil opprette denne før avtale med samebyene på svensk side er etablert. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og H: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  



h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av 
snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i 
barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 



c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 



og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 



Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 



positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  



Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  



 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

Ketil Skår (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
FL/R/H's forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 
innstilling. 
 
PLUT- 027/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 



a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 



§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 



Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 



Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 



ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 



tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 



Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R, SV, H, FRP og AP: 
Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber arbeidsgruppen 
gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at også disse trasene 
kan bli godkjent. 



 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

 

FL/R/SV/H/FRP/AP' forslag ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endringer ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer avgitt for V's 
forslag. 

 

 
KOM- 014/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3 c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at 
også disse trasene kan bli godkjent. 

 
Vedlegg: 

17.02.2017 Høringsbrev av 2 desember 2016 1339985 

10.02.2017 Arbeidsgruppas arbeid ifbm etablering av kommunalt løypenett for snøskuter 1339420 

17.02.2017 Nordlysløypa 1339917 

10.02.2017 Konsekvensutredning Nordlysløypa siste utkast 1339423 

17.02.2017 Kjelvassløypa_støysone 1339977 

10.02.2017 Konsekvensutredning Kjelvassløypa siste  utkast 1339418 

17.02.2017 Loppa 1339919 

10.02.2017 Konsekvensutredning Loppa siste utkast 1339419 

10.02.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Fauske kommune 
- forslag 

1339421 

13.02.2017 Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer 1339531 

17.02.2017 Veiledning støy 1339911 

16.02.2017 Forslag til endring av forskrift 1339823 

14.03.2017 Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Tilleggsopplysninger til kommunestyre den 23. mars 2017 

1342657 

01.03.2017 Snøskuterløypene  i Sulitjelma 1340952 

14.03.2017 Uttalelse - Luokta Mavas sameby 1342739 

 

Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok  i sak 82/16 den 11. februar 2016 forskrift om løyper til kjøring med 
snøskuter på vinterføre i Fauske kommune. Forskriften trådte i kraft umiddelbart, og avtale med 
grunneier ble undertegnet den 19. februar 2016.  
Saken ble påklaget av flere, bl a Fylkesmannen i Nordland.  I forbindelse med klagebehandlingen ble det 
oppdaget at kommunen hadde noen faktafeil i konsekvensutredning for tilførselsløypa og klagesaken 



ble utsatt til ny høring var foretatt.  
I samme sak (82/16) ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine 
Moan Larsen), 1 fra opposisjon (Ronny Borge), 1 fra adm. (rådmannen) som fikk i oppgave å utrede 
muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma. 
Arbeidsgruppen ble ledet av Kathrine Moan Larsen, representant fra posisjonen.  
 
Arbeidsgruppa hadde sitt siste møte den 28. november 2016. Forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter med konsekvensutredning, samt kart med støysoner ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i hht bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14 den 02.12.2016 med frist for innsending 
av merknader den 20. 01. 2017.   
 
Det er innkommet til sammen 22 merknader/uttalelser. Disse er: 
 
Grunneier Statskog 
Fylkesmannen i Nordland 
Arjeplog kommune 
Statens Vegvesen 
Sametinget 
Politiet 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) –Innkommet 30.01.2017 
Nordlandsforskning 
Forum for natur og friluftsliv 
Sulitjelma og omegn turistforening 
Fauske næringsforum 
Sulitjelma nærmiljøutvalg 
Sulitjelma Snøscooterklubb 
Salten Motorsport 
Fauna KF - fikk utsettelse til 23.01.17 
Fjellfarer as 
SKS Produksjon as 
Sulitjelma Fjellandsbys velforening 
Per Arne Mikkelsen, Fauske 
Jan Olav Andersen, Fauske 
Henning Iversen, Bodø 
Berit Lesniak, Sulitjelma 
 
Rådmannen har valgt å ta med merknaden fra NVE, selv om denne kom inn etter høringsfristen. 
Merknadene er sortert etter: 1) Offentlige myndigheter 2) Lag og foreninger 3) Bedrifter 4) 
Privatpersoner.  
 
Saksopplysninger: 
 
Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i Motorferdselloven som åpner for kommunale løyper for 
kjøring for allmennheten. Departementet vedtok 19. juni 2015 også endringer i nasjonal forskrift. 
   
I forskriftens § 4a første ledd heter det: ”Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold 
av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd”. 
  
Utdrag fra § 4a, annet ledd: ”Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til 
kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, 
herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til 
dekning av kostnader for drift av løypene. Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om 



løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om våren etter 5. mai”.  
 
Kommunen skal gjøre vedtak etter Motorferdselloven, ikke planvedtak etter plan – og bygningsloven. 
Kommunens saksbehandling skal i utgangspunktet følge de alminnelige saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter. Fordi snøskuterløyper innebærer arealdisponering som 
berører et bredt spekter av til dels motstridende interesser, foreslår departementet imidlertid at plan - 
og bygningslovens bestemmelser om høring i § 11-14 og kunngjøring i § 12-12 fjerde og femte ledd gis 
tilsvarende anvendelse for kommunens saksbehandling. Disse bestemmelsene utfyller de prosessuelle 
kravene i forvaltningsloven kapittel VII. Slik sikrer man at de berørte interessene i så stor grad som mulig 
får anledning til å uttale seg, og at prosessene følger et spor aktørene er kjent med.  
 
Kommunen skal i henhold til lovendringen gjøre vedtak i form av en lokal forskrift, som består av et kart 
der løypene skal vises, samt bestemmelser om bruk av løypene. Endring av bestemmelsen i 
motorferdselloven hjemler ikke kjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller 
snørekjøring etter tråkkemaskiner (catskiing).  
 
Løypene kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. I 
arbeidet plikter kommunen å ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 
hytteområder, kulturminner- og miljø, samt sikkerheten for dem som kjører og andre. 
 
Videre heter det at det er av vesentlig betydning å beholde store sammenhengende 
vinterfriluftslivområder uten motorisert ferdsel, selv om lovforslaget ikke inneholder et uttrykt forbud 
mot å legge løyper i slike områder. Forslaget skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og 
naturmangfold i plan- og influensområdet. Friluftslivsområdene der løypene planlegges skal kartlegges 
og verdsettes, og betydningen av disse områdene skal vurderes opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.  
 
Noen hensyn er ekstra tydeliggjort i endringen av Motorferdselloven:  
    
Reindrift:  
Forstyrrelser om vinteren har større negative konsekvenser enn om sommeren. Ferdsel i viktige 
funksjonsområder som kalvingsområder, vinterbeiteområder og trekkveier er spesielt uheldig. Generelt 
vil løyper som vil virke inn på reindriftens særverdiområder (flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale 
luftingsområder og områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting) og minimumsområder anses 
for å være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige 
vinterbeiteområder for reindrift ved etablering av løyper. Ytterligere arealinngrep og forstyrrelse i form 
av snøskuterløyper kan bidra til en samlet negativ innvirkning på reindriftsnæringen. Næringens 
driftsform gjør reindriften svært arealavhengig, blant annet med bakgrunn i marginale beiteområder og 
reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. 
  
Hekkende rovfugl/ynglende rovvilt/spesielt sårbar natur:  
Kommunen plikter å utrede konsekvenser for - og ta hensyn til naturmangfold ved etablering av 
snøskuterløyper. Departementet sier i proposisjonen at: «Hensynsplikten må anses brutt dersom 
kommunen legger løyper med tilhørende rasting for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el.l. slik at det er 
fare for at hekking mv oppgis, eller gjennom særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der 
skader på vegetasjon eller markdekke kan oppstå ved lite snødekke.»  
 
Friluftsliv:  
Det presiseres i lovteksten at kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv 
ved fastsetting av løypene. Dette betyr at hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt og at 
det ikke bør legges snøskuterløyper i blant annet viktige eller svært viktige friluftsområder. Kommunen 
bør også søke å holde store, sammenhengende vinterfriluftslivområder fri for snøskuterløyper.  



 
Terrenginngrep:  
Snøskuterløypene skal ikke kreve inngrep som utgjør synlige, permanente spor i barmarksesongen. 
Definisjon på terrenginngrep skal ses i lys av dette. For eksempel regnes planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen, herunder fjerning av store steiner, som terrenginngrep. Klopper og/eller 
enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av sikkerhetshensyn.  
 
Landskap:  
Merking, spor og selve kjøretøyet gjør at snøskuterløyper er godt synlige i landskapet. Departementet 
mener derfor at kommunen bør vurdere denne synligheten og forsøke å unngå å legge løypene «på 
åskammer eller på annen måte unødig eksponert i landskapet», men likevel slik at hensynet til sikkerhet 
avveies mot dette hensynet.  
 
Støy:  
Miljødirektoratets har utarbeidet veiledningsmateriale som skal gi føringer for hvordan støy skal 
behandles i planleggingen av snøscooterløyper. Dette skal brukes av kommunene i planleggingen.  
 
Klagerett  
Hovedregelen etter forvaltningsloven er at det ikke er klagerett på forskrifter. Departementet foreslår 
imidlertid en særskilt klageregel på kommunens vedtak der blant annet offentlige myndigheter og 
organisasjoner gis klagerett. Dette for å sikre at berørte interesser i så stor grad som mulig kommer til 
orde og blir hørt.  
 
Et innsigelsessystem etter plan- og bygningsloven med hjemmel i motorferdselloven er etter 
departementets vurdering unødvendig komplisert for denne type saker. Berørte statlige og regionale 
organer vil i utgangspunktet kunne klage der de samme forhold etter plan- og bygningsloven § 5-4 
kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs 
saksområde. I tillegg presiseres at også støy og/eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan 
være grunnlag for klage i denne saken. Kommunens vedtak om etablering av snøskuterløyper kan derfor 
påklages, og Fylkesmannen er klageinstans.  
 
Grunneiers tillatelse  
Motorferdselloven innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. Dette 
innebærer at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøskuterløyper før grunneier har samtykket i at 
disse kan etableres. Dette gjelder så vel privat, som offentlig eiendom.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet for hver løype, kommentarer til forslag til forskrift samt 
andre merknader. Etter hver merknader har Rådmannen gitt en vurdering/anbefaling. 
Til slutt er det gjort en helhetlig vurdering av problemstillingen slik den fremstår.  
 
NORDLYSLØYPA:  
 
Merknad nr 1:  Statskog, (grunneier) datert 03.01.2017: 
«Forslaget til løypetrasè ønskes ikke gjennomført p.g.a. at man åpner et areal som vi anser som et 
vanskelig område for en skuterløype. Foreslått løype vil medføre at utviklingsarbeidet med 
kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil bli skadelidende. Behovet for en Nordlysløype kan 
ivaretas gjennom bruk av deler av eksisterende turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Vurdering/anbefaling:  



Som tidligere nevnt så innskrenker ikke motorferdselloven grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen 
eiendom.  Dette betyr at kommunen ikke kan etablere en løype som grunneier ikke gir tillatelse til.  
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av denne løypetrasen anser rådmannen at 
det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelse vedr denne løypa. 
Uttalelsene er tatt med i sin helhet for å synliggjøre at det er kommet inn merknader vedr denne 
trasèen. 
  
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Reindrift  
Traséen berører reindriftas vårbeiter. Traséen er under tregrensa og i nærheten av eksisterende 
infrastruktur. Vi vurderer at traséen har akseptable konsekvenser for reindrifta.  
 
Friluftsliv 
Store deler av løypa er foreslått lagt i det svært viktige friluftslivsområdet Daja. Området er registrert 
som utfartsområde, og er gitt høyeste verdi når det gjelder tilrettelegging og tilgjengelighet. For bl.a. 
bruksfrekvens og regionale/nasjonale brukere er området gitt nest høyeste verdi. Løypa berører også 
det viktige friluftslivsområdet Gml.veien Langvatnet – Jakobsbakken.  
I notatet om arbeidsgruppas arbeid i forbindelse med etablering av kommunalt løypenett er det sagt at 
området der Nordlysløypa er foreslått ligger lunt til og ikke er spesielt værutsatt. Terrenget er å anse 
som enkelt og en løype vil egne seg godt for mennesker med nedsatt funksjonsevne og uerfarne 
snøscooterkjørere. Løypa vil i tillegg egne seg godt for familieturer, skiturer og hundekjøring. 
  
I kommunens utredning er imidlertid konsekvensen satt til null når det gjelder friluftsliv, og det er angitt 
at området er lite brukt både sommer og vinter. Det er sagt at jakt kan forekomme i området. 
  
Når det som er sagt i utredningen så klart ikke sammenfaller med tidligere kartlegging, har vi problemer 
med å legge til grunn at kommunen har tatt særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Den beskrivelse arbeidsgruppa har gitt av området tilsier etter vår oppfatning at området egner seg godt 
til tradisjonelt friluftsliv. 
  
Ved å vedta dette løypeforslaget åpner en for øvrig også opp for motorferdsel i en del av Sulitjelma hvor 
det etter det vi kan se ikke tidligere har vært motorferdsel av betydning. Vi ber om at kommunen viser 
hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder dette og virkninger for friluftslivet. Kommunen skal i 
henhold til lov og forskrift vurdere betydningen av friluftslivsområder som berøres opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. 
 
Støy 
Det er i kommunens utredning angitt avstander til hytter som ligger 50 til 600 fra løypeforslaget. Som 
avbøtende tiltak er det angitt nedsatt fartsgrense til 20 km/t i starten av løypa, stopp før kryssing av FV 
543, deretter 30 km/t til siste hytte er passert med 200meter.Dette skal skiltes.  
 
Fartsgrensene fremgår av mottatt sosifil, hvor det også fremgår at det for hele løypa skal være forbud 
mot å kjøre utenfor løypa for å raste. Det fremgår imidlertid også av sosifila at løypa åpnes kl. 07.00 og 
stenges kl. 22.00, noe som ikke samsvarer med forslaget til ny forskrift. Vi er derfor usikre på om det 
som fremgår av sosifila kan legges til grunn.  
Det er etter vår oppfatning av stor betydning at det fastsettes et forbud mot å kjøre utenfor løypa for å 
raste der hvor løypa planlegges nær støyømfintlig bebyggelse.» 
 
Merknad nr 4: Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Forslaget omfatter tre løpeforslag - Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Det er kun 
Nordlysløypa som krysser fylkesveg. Statens vegvesen mottok anmodning om befaring av 



krysningspunktet over fv. 543 for Nordlysløypa. Det ble gitt tilbakemelding på at etter vår vurdering av 
vegbilder så tilfredsstilte krysningspunktet ikke vegnormalens krav. Det ble anbefalt å vurdere flere 
krysningspunkt og så ta kontakt med vegvesenet for befaring av disse for eventuell godkjenning, det er 
så langt ikke tatt kontakt for dette. 
Det vil si at Statens vegvesen ikke har gitt tillatelse etter vegloven for scooterløypens kryssing av 
fylkesveg 543. Det er heller ikke innvilget tillatelse fra Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune som 
grunneier til scooterløypens krysning av fylkesvegen. 
Dersom det i samarbeid med Statens vegvesen ikke er mulig å finne godkjent krysningspunkt av 
fylkesveg 543 for scooterløype så må Nordlysløypa tas ut av «Forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune». 
 
 
Merknad nr 9:  Forum for Natur- og friluftsliv, Nordland (FNF Nordland) datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter ved parkeringsplass i Daja, følger kraftlinja og krysser fylkesveg 543 ca. 100 m 
sør for Smørabjørka. Endepunktet ligger ca. 1 km øst for og like langt nord som bebyggelsen på Sagmo. 
Lengden er ca 6,5 km. Løypa går i gjennom Daja friluftsområde. Det opplyses i utredningen om at 
området brukes lite både sommer og vinter. Jakt kan forekomme. Influensområde er et leveområde for 
jerv og kongeørn.  
Det ligger ingen hytter ligger innenfor rød og gul sone, men flere hytter ventes å bli berørt av støy. 
Løypa må derfor vurderes etter hensynsplikten overfor støy og hytteområde, naturmangfold og 
friluftsliv.  
Løypas formål er økt snøskuterkjøring og salg av varer og tjenester av turistnæringen. Arbeidsgruppa ser 
på Nordlysløypa som en salgsvare og trekker frem muligheten for å se nordlyset. Til dette vil FNF 
poengtere at det overhodet ikke er noe problem å få sett nordlyset andre steder uten å måtte sitte på 
snøskuter, og uten å måtte etablere denne skuterløypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Forslaget til løypetrase har ulike interesser og standpunkt blant reiselivsaktører i Sulitjelma. For 
Fjellfarer som er i oppstartfasen for etablering på Jakobsbakken med sitt bærekraftige konsept som er 
tuftet på ro og stillhet samt utviklingsarbeidet med kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil 
de bli skadelidende med scooterløype i dette området.. Andre reiselivsaktører ser på denne løypa som 
et supplement når eksisterende løype Daja – Mourki ikke kan benyttes. Samtidig ser aktørene at 
behovet for en ”nordlysløype” muligens kan ivaretas gjennom tilrettelegging og bruk av eksisterende 
turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Merknad nr 16:  Fjellfarer AS v/Mona Mosti, datert 03.01.2017: 
«Vi er i ferd med å bygge en fjellstue (Titanic) på Jakobsbakken - hvor vi har annonsert at vi blant annet 
skal fokusere på stillhet, fred og ro. I følge undersøkelser fra reiselivsbransjen er dette noe som 
utenlandske og norske turister ønsker seg mest av alt. Våre planer om å etablere en base på 
Jakobsbakken er kjent av kommunen da vi har fått godkjenning av søknad om rammetillatelse like før 
jul. 
 
Fjellfarer AS ønsker ikke scootertrafikk i Stordalen opp mot Sagmo da dette vil være ødeleggende og 
forstyrrende for det vi prøver å få til på Jakobsbakken. Det vil ikke være forenelig å annonsere med 
«stillhet, fred og ro» samtidig som det åpnes for scootertrafikken i området. Det vil for oss ødelegge de 
planene som vi tenker oss rundt fjellstuen Titanic. Det vil bli alt for mye støy i området. 
 
Nordlysløypa som er foreslått opp Stordalen mener vi vil være «smør på flesk» all den tid man kan kjøre 
bil helt opp til Jakobsbakken for å se på nordlyset i området. Det kjøres opp skispor med tråkkemaskin 
på Jakobsbakken og det er fint å gå til fots langs traseen mot Sagmo for å se på nordlyset. 
Vi annonserer med turer fra Jakobsbakken mot Sagmo for å se på nordlyset og dette fungerer helt 
utmerket. Det er lite «lys- og støyforurensing» i området, men hvis man skal begynne å kjøre scooter her 



vil dette virke forstyrrende både med hensyn til lyd og lys. 
Vi ønsker å legge til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra vår base på Jakobsbakken, men 
ikke med scooter. Vi ønsker å gi opplevelser til alle, uten at det skal være motorisert. Hundeslede vil 
være perfekt fra Jakobsbakken til Sagmo - også for de med nedsatt funksjonsevne. Vi testet dette 
konseptet (hundekjøring) fra skihytta i fjor med meget bra resultat. Dette vil vi jobbe videre med for å få 
til fra Jakobsbakken også. 
 
Det er unikt at vi har et området hvor man kan både vandre, gå på ski eller ake hvor det ikke er verken 
scootere eller annen motorferdsel. Vi håper at dette området kan forbli slik. Vi synes det er nok at man 
kan kjøre scooter fra Daja camping og heller utvide området øst for Balmielva i tillegg til turistløypa mot 
Sverige. Her bør det være store nok områder for å kunne lage ei skuterløype tilpasset nybegynnere. 
Sulitjelma har store muligheter innen turisme, det er det ingen tvil om, men vi håper at det vil være rom 
for at alle som driver i næringen kan bli hørt. 
 
Ber derfor om at det løypen som er beskrevet som Nordlysløypa ikke blir en realitet. Vårt prosjekt 
Titanic vil måtte vurderes på nytt i planlagt form hvis det blir åpnet for skutertrafikk i dette området.» 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, Fauske, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass i Daja, over bilvegen ved Smørbjørka mot bebyggelsen på Sagmo. Løypa 
går gjennom tre viktige friluftsområder og vesentlige deler av de områdene påvirkes av støy. Løypa 
påvirker mange hytter med støy. Løypa går i beiteområde for rein med mange trekk- og flyttleier og 
gjennom leveområde for rødlistet og fredet jerv og kongeørn. Det er registrert fuglearter av nasjonal 
særlig stor interesse i området. I området er også en meget sårbar beskyttet/fredet orrfuglbestand. 
Området brukes en del som jaktterreng. Avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Nordlysløypa kan ikke opprettes. Den tilfredsstiller ikke kravene og hensynsplikten som hjemmelen 
fordrer i tilviste lover og forskrifter når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og hytteområder, støy og 
forurensningsbelastninger. 
Næreringslivet har, som andre, innenfor eksisterende lover, forskrifter og regelverk muligheter til å få 
tilrettelagt og gjennomført mange av sine ønsker/oppgaver i samme område og bør også kunne bruke 
deler av Turistløypa til aktivitetene. Dette er mulig a gjennomføre uten egen skuterløype for 
fornøyelseskjøring. Her bør natur og miljø spares for skutertrafikk og til dels unødig belastning.» 
 
KJELVASSLØYPA: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, datert 03.01.2017: 
«Statskog SF er positive til det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Turistsenter AS til Sulitjelma 
Fjellandsby AS som vil stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter.  
 
Statskog SF ser ut fra en samlet vurdering ikke behov for en løypetrase’ fra Sulitjelma Fjellandsby AS og 
en avgreining over Rørgata og ned til Kjelvatnet. Bakgrunnen for at vi innvendinger er vi også skal ta 
hensyn til at området er bebygd med mange fritidseiendommer, friluftsbruk og jaktområde vinterstid. 
Statskog SF mener at fridtidseiendommene rundt Kjelvatnet har god tilgang for nyttekjøring med 
snøskuter til sine eiendommer fra parkeringsplassene i Kjelvannskrysset og Skihytta.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen har tatt kontakt med Statskog for å få en presisering av ovennevnte merknad. Statskog sier 
at de er positive til en snøskuterløype fra Daja til Skihytta/Kjelvasskrysset, med en avgreining til 
Sulitjelma Fjellandsby.  Statskog ønsker ikke å opprette en løype via Rørgata og ned til Kjelvatnet. 
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata ned på Kjelvatnet, 



anser rådmannen at det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelser vedr denne traseen. 
Merknadene er imidlertid lagt inn i saksfremstilling i sin helhet når det gjelder Kjelvassløypa. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Dette er i stor grad den samme løypa som den som tidligere ble benevnt som tilførselsløypa, men 
traséen er noe endret i forhold til det som tidligere var ute på høring og offentlig ettersyn. Det er også 
foreslått opprettet en ekstra trasé på en del av løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby.  
Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Reindrift 
Vi har ingen reindriftsfaglige merknader til traséen. 
 
Friluftsliv  
Vi viser til vår uttalelse datert 15. desember 2015 og vår klage datert 16. mars 2016 når det gjelder 
kommunens plikt til å ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, og kravene når det 
gjelder å utrede virkningen og vurdere betydningen av de friluftslivsområdene som blir berørt. Vi kan 
ikke se at nå foreliggende utredning gir et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunen har tatt 
særskilt hensyn til friluftslivsinteressene i området. 
 
Fylkesmannen finner også grunn til å stille spørsmål ved utredningen, når konsekvensen for friluftsliv nå 
er satt til +1 mens den i tidligere utredning var satt til -3. Det er de samme friluftslivsområder som blir 
berørt, og ikke angitt noen andre avbøtende tiltak. Når kommunen i henhold til lov og forskrift plikter å 
ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, må en etter vår oppfatning være varsomme 
med å undervurdere konsekvensene for friluftslivet. 
 
Støy  
Det er i kommunens utredning sagt at fartsgrensen i hele løypa er 20 km/t, og dette fremgår også av 
mottatt sosifil. I vår klage datert 16. mars 2016 påpekte vi at flere høringsuttalelser tilsa at det ikke er 
mulig å gjennomføre tur med kjelke og last i løypa og holde maksimalt 20 km/t. Vi er ikke kjent med 
hvilke vurderinger kommunen har gjort når det gjelder dette. Det vil imidlertid være svært uheldig å 
vedta løype med en fartsgrense som ikke lar seg overholde.  
 
Kommunens utredning angir at færre hytter blir liggende i gul og rød støysone enn det som ble angitt da 
løypa var på høring sist, og enn det som er lagt til grunn herfra i tidligere uttalelse og klage.  
 
Løypa fra Daja til Skihytta vil ifølge kommunens utredning innebære at en hytte blir liggende i rød sone 
og åtte hytter i gul sone 
 
Støysonekart som fulgte med høringen har ikke veldig god lesbarhet, men etter å ha sammenholdt dette 
med kartet slik det fremgår av sosifila legger vi kommunens utredning til grunn når det gjelder hytter i 
rød og gul støysone. Det er imidlertid vesentlig å påpeke at sju hytter ser ut til å ligge i en avstand på ca. 
50-55 meter fra senterlinje av den foreslåtte traséen og ytterligere ca. tolv hytter ligger innenfor 100 
meter fra løypa. 
 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker. 



  
Avgreiningen mot Fjellandsbyen vil komme ca. 25 meter fra hytte på 119/1/64. 
  
Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke hytter 
liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en løypetrasé 
enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, vil det 
fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t er 
vanskelig å overholde.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget. 
  
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er et betydelig 
antall hytter som ligger i influensområdet for denne løypa og Rådmannen foreslår at Kjelvassløypa tas ut 
av forskriften.  Løypa inn til Sulitjelma Fjellandsby er viktig å få etablert av næringsmessige grunner.  For 
hytta som ligger like ved traseen her, kan det tilbys støyskjerming.  
 
Når det gjelder ny trase for Kjelvassløypa over Rørgata, så er denne uaktuell i og med at grunneier ikke 
gir tillatelse til at denne traseen etableres.  
 
Rådmannen anbefaler at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter på vinterføre.  
Dette på bakgrunn av støy og ulemper for hytteeiere i området som ligger innenfor rød og gul sone og i 
det øvrige influensområde. 
 
Friluftsliv: 
Friluftskartlegging for Fauske (nordlandsatlas.no) viser at Kjelvassløypa starter i et område som er angitt 
som et svært viktig utfartsområde i Daja.  Dette område strekker seg langt vestover forbi Jakobsbakken, 
så det er et lite område som blir berørt av snøskuterløypa. Dog ligger denne delen av løypa innenfor et 
svært viktig friluftsområde og da viser sjablontall for støy at ved 20km/t skal avstanden i meter fra 
senterlinje ligge minst 450 m fra løypa. 
 
Foruten disse områdene har Fauske kommune mange svært viktige tur/utfartsområder. 
I Sulitjelma-området kan nevnes Vardetoppen-Stortoppen, T-merket sti til Sorjushytta og Furuhaugen. 
I tillegg er det mange viktige utfartsområder, f.eks Sagmoen, Skourta, Villumvatn og Gjertrudfjell.  
 
Det er riktig at det kan være vanskelig å holde 20 km i enkelte partier av Kjelvassløypa. Dette gjør at en 
dermed «flytter» sonene for gul og rød sone når det gjelder støy.  Hever en farten, vil støysonene også 
bli lengre.  F eks dersom en hever fartsgrensen i Kjelvassløypa til 40 km vil støysonene bli 40 meter fra 
senterlinja rød sone og 100 meter blir gul sone. 
 
Forlengelse av åpningstid for løypa vil bli vurdert under avsnitt om retningslinjer for løypenettet i Fauske 
kommune. 



 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Også kjent som Tilførselsløypa – fra Skihytta til Daja via Kjelvasskrysset – med avgrening via Rørgata og 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. Lengde ca. 4,6 km. Foreslått løype berører kommunedelplan 
Daja/Jakobsbakken og har arealformål fritidsbebyggelse. 
 
Løypa foreslås å gå fra parkeringsplass ved skihytta via Kjelvasskrysset til parkeringsplass i Daja, samt en 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby på i overkant av 200 m. I tillegg er det lagt inn en trase som følger 
rørgata og dermed ikke er innom Kjelvasskrysset. Denne traseen er ca. 1 km lang og blir koblet på 
traseen på Kjelvatnet. 
  
Tilførselsløypa, som den ble foreslått i forrige høring, kunne som kjent ikke godkjennes etter gjeldende 
bestemmelser i lov og forskrift. Det kom inn flere negative høringsinnspill og rådmannens innstilling var 
at skuterløypa ikke kunne godkjennes. Kommunestyret vedtok likevel løypa, og vedtaket ble påklaget 
blant annet av FNF og hytteiere. 
 
Dette viste at snøskuterkjøring i hyttefeltet ikke var så uproblematisk som ble det fremstilt. 
Hensynsplikten overfor hytteområdet ble ikke ivaretatt. 
  
Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men med 
noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Det er viktig at det presiseres at kjøring mellom hytter og foreslått løype som det ble praktisert i 
forsøksperioden, ikke kan tillates. Som det også heter i merknadene til nasjonal forskrift så kan det ikke 
gis dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å 
kjøre fra hytta til løypa. 
 
I forslag til kommunal forskrift under § 5 skulle det ha stått at kommunen skal skilte/opplyse om dette, 
fordi det er en overhengende fare for at slik ulovlig motorferdsel vil forekomme.  
 
For hvilke garantier vil Fauske kommune stille for at enkelte snøskuterkjørere ikke vil fortsette med 
denne praksisen og bryte bestemmelsene? Dette kommenterte ikke Fauske kommune i forrige 
høringsrunde da tilførselsløypa ble behandlet. Men etter Plan- og bygningsloven plikter 
planmyndigheten å vurdere og kommentere innspill som dette. Det er av vår interesse at dette nå blir 
kommentert i videre saksbehandling hvordan kommunen har tenkt å håndheve dette i sitt forslag til 
«Kjelvassløypa».  
 
I kommunens forenklede utredning får tema Friluftsliv +1 Små positive konsekvenser, for Kjellvassløypa. 
Kommunens konklusjon blir imidlertid ikke begrunnet.  
 
Foreslått løype går i et hyttefelt og berører flere hytter, og (i likhet med Tilførselsløypa) kan den ikke 
fastsettes etter gjeldende regelverk. Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke 
ivaretatt.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
Viser til vurdering/anbefaling som ble gjort etter uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland, merknad nr. 2. 
 
I tillegg har Rådmannen følgende kommentar: Det er Politiet og Statens naturoppsyn som skal håndheve 



forskriften som blir vedtatt av Fauske kommunestyre.  Fauske kommune har ingen politimyndighet og 
kan ikke håndheve forskriften vedr løypenettet.  Det er enhver snøskuterførers plikt å gjøre seg kjent 
med det lovverk som til enhver tid gjelder. 
 
Når det gjelder kjøring mellom hytte og løypenett er dette kommentert ifbm med behandlingen i 
kommunestyre den 11.02.16 slik: «Det er i hht merknadene til § 4 a til nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark ikke anledning for kommunene å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen 
til hytteeiere som ønsker å kjøre fra hytte til løypa. 
 I forslaget til forskrift for skuterløyper som ble sendt på høring er det ikke lagt opp til at det skal kunne 
kjøres fra hyttene eller fra Fjellandsbyen.  Bestemmelsene for tilførselsløypa gir heller ikke rom for 
parkering/rasting i løypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna er positive til at det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Fjellandsby AS til Sulitjelma 
Turistsenter AS som kan stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter. Denne 
vurderingen er alle aktører enige i. 
 
De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for 
å minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. Se kommentar til merknad nr 18 fra velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby. 
 
Merknad nr 17:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev 
vi at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det 
fra SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer at SKS Produksjon her omtaler forholdene som kan oppstå spesielt i forbindelse 
med en trase via Rørgata ned på Kjelvatnet.  I og med at grunneier ikke ønsker denne traseen opprettet, 
vil Rådmannen fjerne alt vedr denne traseen i forskriften. 
 
Merknad nr 18:  Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby, datert 16.01.2017: 
«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 eventuelle negative sider betydelig 
mindre enn de positive sidene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I hht vedtak i kommunestyret den 11.2 2016 hvor arbeidsgruppas oppgaver var å utrede muligheter for 
utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma, er løypa fram til 
Sulitjelma Fjellandsby i tråd med dette.   



Rådmannen innstiller på at det etableres en løype fram til Sulitjelma Fjellandsby.  Eier av hytte som 
ligger like ved traseen skal tilbys støyskjerming. 
 
Merknad nr 19: Uttalelse fra Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass ved Skihytta, via Kjelvasskrysset til parkeringsplassen i Daja med 
avgreining til Sulitjelma Fjellandsby. Løypa går gjennom tre svært viktige friluftslivsområder og går i 
reinbeiteområde med mange trekk- og flyttleier. Området er leve- og hekkeområde for flere uglearter 
og den rødlistede og sterkt truede snøugla er observert her flere sesonger. Løypa går gjennom et 
hytteområde som påvirkes sterkt av støy, utslipp og forurensning og berører flere hytter. Tre 
friluftsområder blir påvirket av støy. Parkeringsplass med trafikkbelastning nær bolig- og hytteområder, 
Camping og Fritidssenter. Nedsatt fartsgrense, støyskjerming, stenging som avbøtende tiltak. 
 
Konklusjon 
Kjellvassløypa kan ikke etableres med hjemmel i tilviste lover og forskrifter. Den tilfredsstiller ikke 
kravene og hensynsplikten som hjemmelen fordrer når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og 
hytteområder, støy- og forurensningsbelastninger. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter for 
allmennheten. 
 
Merknad nr 20:  Jan Olav Andersen, datert 19.01.2017: 
«Ønsker med dette å berømme Fauske Kommune og Arbeidsgruppa for en grundig gjennomgang av de 
aktuelle løypealternativene, samt reglene for benyttelse av disse. Likeså den positive innvirkningen 
dette kan ha for turisme og næringsutvikling i Sulitjelma 
Hytta vår ligger på høyden/ nordsiden over Rundvannet, og alle skutertrafikk mellom Skihytta og Daja, 
passerer dermed forbi oss. (Hytta er merket med orange prikk på kartet) 
Dagens skutere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har blitt 
litt større, er belastningen for miljøet blitt mindre. 
Den trafikk som her forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta. 
Fauske Kommune har med dette lagt til rette for at de fleste har en fin mulighet å komme seg ut i 
naturer, på hvilken måte de selv ønsker. 
For de av oss som ønsker å gå på ski i skuter-frie områder, eller som av prinsipp er skutermotstandere 
finnes det enorme områder man kan benytte seg av. 
Det er plass nok for alle. 
Åpningstidene og fartsgrensene som er foreslått er helt greie!» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 20:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
De skisserte tidspunkter burde begrenses, og strengere tidsrammer anbefales for å sikre ro og trivsel for 



andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, 
støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21 :00 anses som et bedre 
alternativ. 
Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve investeringer i mannskap og 
kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de lovmessige spørsmålene rundt 
bruken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme som kommentar under merknad nr 19 fra Per Arne Mikkelsen. 
 
 
Merknad nr 22: Berit Lesniak, datert 16.12.2016: 
«Jeg ser av kartet som viser forslag til trassé for tilførselsløypa at den nå er lagt ned fra Skihytta, og at 
det ikke er tegnet inn noen løype fra parkeringsplassen og rett ned på Rundvannet. Realiteten er 
imidlertid at folk parkerer skuterne noen meter fra parkeringsplassen og kjører rett ned på vannet, en 
trassé som jeg har tegnet inn på vedlagte bilde av kartet. Den kan man se til venstre for min hytte. 
Ettersom skuterne ofte blir stående når snøen forsvinner (gjerne midt på stien min), har jeg tidligere 
henvendt meg til Statskog med spørsmål om dette. Svaret var at det ikke skulle parkeres skutere her 
(kun ved Skihytta), men jeg ser allikevel ikke at dette håndheves på noen måte. Derfor stiller jeg samme 
spørsmål med hensyn til trasseen: Hvem skal håndheve at det ikke kjøres i en rett linje fra 
parkeringsplassen og ned på Rundvannet? 
 
Min hytte ligger rett ovenfor løypekrysset der altså én løype kommer fra parkeringsplassen og går ned til 
Rundvannet, og en annen kommer fra Skihytta. Fra dette løypekrysset går det også en skuterløype ned 
mot veien ved Annabekken (nedenfor Såkikrysset). Denne løypa har jeg tegnet inn i kartet med en 
stiplet linje. 
Jeg er dermed sterkt berørt av snøskutertrafikken i området. 
 
Jeg tilbringer mye tid på hytta, og har parkettplass til skuterløypene. Dermed registrer jeg hvordan det 
blir kjørt, dvs. mengden kjøring og støy. 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 snøskuterkjøringen rundt 
hytta mi fra slutten av 60-tallet og fram til i dag. (Den gang var hytta eid av bestefaren min, men brukt 
også av meg hele perioden med skutertrafikk.) 
 
Det er til tider svært mye støy når folk (unødig) ruser motoren på vei opp de siste bratte bakke fra 
Rundvannet til parkeringsplassen. Det er 42 meter fra toppen av bakken i løypa som kommer fra 
parkeringsplassen og til hytta mi, og ingen vegetasjon som skjermer for støyen. 
I tillegg er det et beklagelig faktum at det absolutt ikke er alle som overholder fartsgrensen. Det kjøres 
ofte fort. 
 
En hytte er tenkt som rekreasjon, og det er viktig at en kommune som satser på å fremme folkehelse 
legger til rette for bruk av området til skigåing og friluftsliv/hytteliv. Dette gjorde man i prøveperioden. 
Fri ferdsel i skuterløypene midt i et friluftsområde hvor skiløypa går i samme trasé (dette er gamle, 
tradisjonelle skiløyper som var der allerede i min barndom midt på 50-tallet), og hvor bakkene er bratte 
og hvor det er et ganske uoversiktlig kryss, medfører også fare for ulykker. Det er stor utfart av skiløpere 
i alle aldre i disse løypene, spesielt i vinterferie og påske, men også i andre helger sent på vinteren. Her 
kommer familier med unger i pulk, samt småbarn uten oversikt over trafikkbildet og uten særlig evne til 
å stoppe raskt. Det ha tidligere vært minst én alvorlig ulykke i løypekrysset nedenfor hytta, og det er jo i 
det hele tatt for galt at man skal måtte snakke om ”trafikkbildet” i et friluftsområde. 



En utvidet bruk av denne skuterløypa som tilførselsløype for løypa fra Daja og over til Sverige, anser jeg 
som svært negativt, ikke bare for oss hytteeiere i området, men også for alle som går på ski i området 
(skigåing fremmer som kjent folkehelsa). Det vil medføre økt, og i høysesongen nærmest vedvarende, 
støy og eksos. 
Det er jo ikke sånn at turisme kun er knyttet til skuterkjøring. Etter vintre med lite snø i områdene rundt 
Sulis, er tilsiget av skiløpere ”utenfra” økt betraktelig, det er mer folk i løypene hele vinteren. Mer 
skutertrafikk i de samme løypene blir en betraktelig belastning – og fare – for alle disse. 
Dessuten; ved å åpne løypa for fri ferdsel vil den nok også bli brukt til kjøring fra hyttene til alpinbakken, 
når man skal på besøk til andre hytter, hente vann osv. 
 
For min hytte har skutertrafikken fra 90-tallet også medført forurensing av brønnen/vannhullet som har 
tilhørt hytta fra før bestefaren min overtok den i 1947. 
Tidligere hentet vi drikkevann der løypekrysset er i dag, men de siste 20 årene har vi måttet ta med 
drikkevann pga søppel som blir slengt der. 
Forsøpling er også et stort problem ved starten av løypa. (Oljekanner, tomme og fulle 
brusflasker/ølbokser, strammebånd fra lass med materialer osv. Det siste er også en fare for dyr som 
kan sette seg fast i dem.) Jeg har tidligere oppfordret til, og vært med på, sommerrydding i regi av 
Hytteforeningen i området på parkeringsplassen der skuterløypa starter. Det ble kjørt bort flere 
tilhengerlass med søppel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er Politiet og Statens Naturoppsyn som skal håndheve at forskriften følges, bl a at løypene som er 
inntegnet i trasekartet følges.  All kjøring utenfor løypene er ikke tillatt, heller ikke å lage seg egne 
traseer når det av forskjellige årsaker ikke er mulig å kjøre i vedtatte traseer. 
 
Det oppgis i høringsuttalelsen at det er betydelig støy i forbindelse med ferdselen i løypa, dette bl a at 
det kjøres fortere enn det som er foreslått og gjort støyberegninger ut i fra.  Dersom en øker 
hastigheten, vil støysonene automatisk øke og flere hytter kommer inn i rød eller gul sone. 
 
Sikkerheten for skiløpere/gående med barn både i pulk og på ski, er også tatt med i vår vurdering av 
løypa.  Rådmannen er opptatt av at i hytteområder skal man kunne ferdes trygt og at støy og andre 
forurensingsfaktorer ikke skal være til stede.  Rådmannen ønsker derfor ikke å opprette/videreføre 
tilførselsløypa som åpen for offentlig ferdsel med snøskuter. 
 
Søppel som slenges igjen i løypenettet kan utgjøre en fare for både folk og dyr.  En løype hvor alle kan 
ferdes genererer mer søppel, og dermed en del utfordringer for alle som ferdes i naturen. 
 
Grunneier Statskog gir ikke tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata og ned til Kjelvatnet.  
Rådmannen tar dette til etterretning, og innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres/videreføres som 
løype for offentlig ferdsel.  
 
LOPPALØYPA: 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Løypa er foreslått som en avgreining fra den tidligere fastsatte turistløypa, over Mourki til Loppa. 
Loppa ligger delvis på svensk side av grensen. 
 
Reindrift  
Traséen berører reindriftas vinter- og vårbeiter, og vil komme i tillegg til eksisterende Turistløype. Dette 
vil trolig medføre økt trafikk i høyfjellet, og et større geografisk område vil bli berørt. Traséen mot Loppa 
skal gå midt på innsjøen, noe som bidrar til å redusere de negative konsekvensene for reindrifta.  
 



Friluftsliv  
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 
verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  
 
Foreslått løype går over isen på Mourkivatnet og inn på Loppavatnet, følger og ligger i sin helhet mindre 
enn 1 kilometer fra det svært viktige friluftslivsområdet Lomi – Morki.  
 
Miljødirektoratet har i sin veiledning om støy og snøscooterløyper sagt at det ved etablering av 
snøscootertraséer bør synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre friluftslivsområder støymessig 
ved å utarbeide støysonekart for traseene som viser geografisk utbredelse av ulike støynivå. I 
naturområder som kommunen definerer som svært viktig eller viktig friluftsområde anbefales det at en 
grenseverdi på 40 dB benyttes, da det i disse områdene ofte forventes stillhet og mulighet til å drive 
med ulike aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. 
 
Kommunen bør i henhold til veiledningen vurdere støybelastningen ved etablering av 
snøscootertraséene opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse har. En bør 
unngå å legge løyper i områder som ifølge kartleggingen blir registrert som svært viktig eller viktig for 
vinterfriluftslivet. Dersom kommunene ser behov for å legge løyper så tett opp til slike områder at 
kvaliteten av områdene forringes, må de synliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for friluftslivet. I 
denne sammenheng bør de gjøre rede for hvor stor del av friluftslivsområdet som blir berørt, samt 
hvilken tilgang befolkningen har på tilsvarende friluftslivsområder. 
  
Løypene bør legges utenfor områder som er i kategorien svært viktig eller viktig, og med en buffer slik at 
støy i området ikke overskrider 40 dB. Direktoratets sjablongløsning i tabell 3 i veiledningen angir for 
grenseverdien 40 dB en avstand fra senterlinje av traséen til ytterkant støysone på 1400 meter for 
hastigheten 60 km/t. 
 
Kommunens forslag til forskrift inneholder en maksimal fartsgrense på 70 km/t, noe som innebærer at 
avstanden til ytterkant støysone vil være mer enn 1400 meter. Det er på det rene at friluftslivsområdet 
Lomi – Morki blir liggende i løypas influensområde, og det samme vil gjelde det viktige 
friluftslivsområdet Vassavarri.  
 
Fauske kommune har i sin utredning av konsekvensene sagt at løypa går gjennom det aktuelle 
friluftsområdet. Det er videre sagt at isfiske på Loppa kan bli et positivt tiltak for friluftslivet som også er 
tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvens (verdi/omfang) for friluftsliv er satt 
til +1. Under samlet vurdering er det bl.a. sagt at vatnet har potensiale til å bli et attraktivt turmål.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at løypa vil ha en positiv konsekvens 
når det gjelder friluftsliv. Det er heller ikke grunnlag for å angi at løypa ikke vil ha noen konsekvens når 
det gjelder støy, slik kommunens utredning sier. 
  
Det må etter vår oppfatning legges til grunn i det videre arbeidet at Loppaløypa vil innebære at et viktig 
og et svært viktig friluftslivsområde blir utsatt for støy over anbefalt grenseverdi på 40 dB. 
  
Miljøkommune.no inneholder nå svar på spørsmålet om det er «forbudt å legge snøskuterløyper som vil 
berøre viktige friluftslivsområder, jamfør veileder om støy og snøskuterløyper». Det er i svaret presisert 
følgende:  
«Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper som vil medføre støy over 40 dB i viktige 
friluftslivsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor anbefalt minsteavstand i forhold til 
sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre vurderinger av hva dette vil bety for 



friluftslivet. Dette kan være vurderinger rundt:  
Hvor mye har kommunen av tilsvarende friluftslivsområder i kommunen?  
Hva vil det bety å forringe kvaliteten på dette området sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen?  
Hvor stor del av friluftslivsområdet vil bli berørt?  
Hvilken bruk har området, og hvilke brukerkonflikter kan oppstå?  
Har området et særlig godt støymiljø i henhold til kartleggingen? Eller berøres området av andre 
støykilder?  
Er det mulig å gjøre avbøtende tiltak?  
Dersom kommunen velger å vedta løyper som berører viktige friluftslivsområder må kommunen 
synliggjøre vurderingene som er gjort, og vise hvordan dette er vektet opp mot kommunens plikt til å ta 
særskilt hensyn til friluftsliv ved fastsetting av løyper». 
 
Fauske kommune har etter det vi kan se ikke gjort noen vurderinger når det gjelder løypeforslagets 
virkninger for friluftslivet. Utredningen har som utgangspunkt at det ikke foreligger konflikt, noe som 
etter vår oppfatning ikke kan legges til grunn. Kommunen ser ut til å mene at det er friluftsliv å kjøre 
snøscooter, og bruker hensynet til funksjonshemmede som et argument for å opprette løype.  
 
Fylkesmannen finner grunn til å påpeke at snøscooterkjøring ikke omfattes av friluftslivsbegrepet. 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Funksjonshemmede kan i henhold til motorferdselregelverket gis mulighet til bruk av 
snøscooter uavhengig av løyper, og vi kan ikke se at hensynet til funksjonshemmede kan tillegges særlig 
vekt når det gjelder å opprette løyper.  
 
Som avbøtende tiltak er det i kommunens utredning sagt at store deler av løypa legges på islagt vatn. 
Fylkesmannen kan ikke se at dette på noen måte kan anses som et avbøtende tiltak, da lyden vil bære 
godt over islagt vann. 
 
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid gjør en supplerende utredning av konsekvensene av 
foreslått løype, jf. det som er sagt ovenfor. Betydningen av de berørte friluftslivsområdene må vurderes 
opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Vi minner for øvrig om at kommunen ved fastsetting av 
løypene skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
  
Sikkerhet  
Løypa er foreslått lagt over islagt vann, uten at det i utredningen er sagt noe om sikkerhet utover at det 
er vist til at store deler av traséen mangler mobildekning. Fylkesmannen forutsetter at det redegjøres 
for hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder ferdsel på isen og sikkerhet. 
  
Forholdet til svenske myndigheter  
Kartet, herunder mottatt sosifil, viser at løypa skal stoppe ca. 100 meter fra riksgrensen mot Sverige. I 
kommunens utredning er det imidlertid sagt at løypa stopper ved riksgrensen. Fylkesmannen er ut fra 
dette usikker på hva kommunen legger opp til. 
 
Det ble i forbindelse med den senere forkastede forsøksordningen med snøscooterløyper sagt følgende 
om muligheten for å lage løyper som krysser riksgrensen: «Kommuner som deltar i forsøksordningen 
kan planlegge for løyper til Sverige innenfor de rammer som gjelder for forsøket. Da er viktig at 
kommunen finner egnet sted for grensekryssing i samråd med Tollmyndighetene. Kommunene bør også 
ha tett kontakt med kommunen på svensk side. Kommunen må også forholde seg til annet aktuelt 
regelverk, herunder vegmyndighetenes regler for bruk av snøscooter på offentlig veg».  
 
Fylkesmannen legger til grunn at det samme må gjelde der hvor kommunen nå ønsker å etablere løype 
som skal legges til riksgrensen.  
 



Vi finner grunn til å stille spørsmål ved hvilken dialog det har vært med svenske myndigheter når det 
gjelder å etablere en ny løype som går enten inntil eller nær riksgrensen. Liste over mottakere viser at 
de mottar kopi av høringsforslaget, men arbeidsgruppas notat viser ikke at det har vært noen kontakt i 
forkant av høringen. Det er på det rene at en snøscooterløype tett opp til grensen kan få virkninger inn i 
Sverige. 
 
Det er foreslått en bestemmelse om at det for Loppa er tillatt med rasting langs løypa og 30 meter ut fra 
ytterkant av løypa. Samtidig er det foreslått følgende bestemmelse om løypebredde: «Max 10 m frem til 
Loppaisen, deretter isens bredde». Fylkesmannen mener det her åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa, dvs. også i Sverige. Dette kan ikke Fauske kommune fastsette.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Saken ble sendt på høring til Luokta-Mavas sameby og til Tuorpon sameby. Det er ikke kommet noen 
merknader fra disse samebyene. Se Rådmannens merknad under vurdering til merknad nr 3. 
Rådmannen er ikke kjent med at det er vært ytterligere dialog med svenske myndigheter. 
 
Rådmannen tar Fylkesmannens merknad til etterretning og innstiller på at Loppaløypa ikke opprettes 
som snøskuter løype som er åpen for almen ferdsel. 
 
Kommuneplanens arealdel 2009-2021, ble vedtatt 03.02.2011.  Her er arealformål LNF-A område for 
traseen som er planlagt.   I disse områdene tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet til stedbunden 
næring, jfr.plan og bygningslovens § 20-4, nr 2 (gammel lov).  Arealformål for Eidevatnet (Muorkivatnet) 
er vannareal for allmennt friluftsliv. 
 
 
Merknad nr 3:  Arjeplogs kommun, datert 23.01.2017: 
”Här kommer Arjeplogs kommuns yttrande i rubricerat ärende. 
 
Arjeplogs kommun avvisar förslaget på ny Loppa-løype tills dess Fauske kommune samrått med berörda 
samebyar. 
 
Alla kontaktuppgifter och kartor över samebyarna på svensk sida återfinns här: 
https://www.sametinget.se/2370” 
 
Vurdering/anbefaling: 
Etter at Fauske kommune mottok denne uttalelsen, er det tatt kontakt pr epost til de epostadresser som 
Arjeplog kommune har oppgitt.  Vi har bedt om en uttalelse fra dem med svarfrist 20. februar 2017. 
 
Merknad nr 8:  Nordlandsforskning, datert 20.01.2017: 
«Vi viser til konsekvensutredning for Loppaløypa hvor det står beskrevet at det går mange trekkeleier og 
flyttleier i området og hvor vurderingen er 0: Ingen negative konsekvenser. Vi vurderer dette 
annerledes. Reinen er avhengig av store sammenhengende beiteområder forå kunne overleve ute 
gjennom årstidene, og reindriftsutøverne har tradisjonelt flyttet reinflokken etter de beste 
beiteforholdene. Infrastruktur samt aktiviteter i utmarka fragmenterer beiteområdene, og reduserer 
valgmulighetene til reineierne. På grunn av økning i antall milde vintre med tining og isingsproblematikk 
opplever reineierne at de stadig oftere må flytte flokkene mellom beiteområder. Disse klimarelaterte 
utfordringene kommer i tillegg til behovet for flytting grunnet tap til rovdyr. Fleksibilitet og mulighet til å 
skifte beite er derfor avgjørende for reindriften. Simlene er spesielt sårbare for forstyrrelser på 
senvinteren etter en lang periode med utfordrende klima og fôrtilgang. Det er viktig at simlene får ro i 
denne tiden før og under kalving. Sammensatte utfordringer som nevnt ovenfor gir en relativt stor 
belastning for Balvatn reinbeitedistrikt, og utgjør viktige elementer som bør tas hensyn til i en 
beslutningsprosess om nye skuterløper som vil medføre økt menneskelig aktivitet i reinbeitedistriktets 



beiteland. Den foreslåtte Loppaløypa ligger ikke direkte i kalvingsland, ifølge reindriftskart, men økt 
menneskelig aktivitet i områder hvor det går mange trekkleier og flyttleier gir likevel økt stress for 
reinen. 
 
På grunnlag av dette sammensatte bildet av utfordringer som bidrar til fragmentering i reinens 
beitelandskap, er det særlig viktig at reindriften selv blir lyttet til når vedtak skal fattes som påvirker 
driftens beitegrunnlag og dermed fleksibilitet til å drive reindrift i detteområdet.» 
 
Anbefaling/vurdering: 
Det er avholdt møte med Balvatn reinbeitedistrikt og de har ingen innvendinger til at Loppaløypa 
etableres.  Det samme gjelder løypenes åpningstider, der har Balvatn reinbeitedistrikt bekreftet at 
løypenettet kan være åpent til 5. mai uten at dette er til hinder for deres utøvelse av reindrift. 
 
Merknad nr  9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter på Mourkivatnet og er en avgreining fra Turistløypa. Løypa foreslås videre til 
Riksgrensen. I utredningen kommer det frem at løypa går gjennom leveområde for jerv og kongeørn. 
Løypa vil berøre et svært viktig friluftslivsområde. Løypetraséen berører ingen hytter/fritidsboliger. 
Farten settes til 70 km/t.  
Støy fra snøskuterløyper kan påvirke store omkringliggende områder, og det er ofte en usikkerhet 
knyttet til hva som er grensen (avstand og nivå) for det som kan oppfattes som uakseptabel støy. 
 
I kommunens forenklede konsekvensutredning kommer det ikke frem hva slags konsekvenser den 
foreslåtte løypa forventes å ha på vinterfriluftslivet i området. I utredningen vises det til 
friluftslivskartleggingen og at den foreslåtte løypa går i et svært viktig friluftslivsområde. Videre er det 
ikke innhentet kunnskap om bruken av Mourkihytta, som er en av Sulitjelma og Omegn Turistforening 
(SOT) ubetjente hytter i Sulitjelmafjellene, og som er sentral i spørsmålet om hensynsplikten overfor 
friluftsliv ivaretas dersom skuterløypa skulle etableres.  
Muorkihytta vil ifølge utredningen være 500 meter unna løypa i enden av Mourkivatnet. 
Snøskutertrafikk i 70 km/t på høyfjellet vil selvfølgelig være godt hørbart for de som ferdes med ski og 
oppholder seg på Mourkihytta og i fjellet for øvrig. En grundig vurdering av lydmiljøet ville ha avdekket 
dette. I områder med godt lydmiljø, særlig i viktige friluftslivsområder og fjellområder som dette, er det 
ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med snøskuter genererer.  
FNF er kjent med SOTs uttalelse og det er ikke til å misforstå at den foreslåtte skuterløypa kommer i 
konflikt med vinterfriluftslivet og bruken av Mourkihytta. FNF mener SOT på en god måte beskriver 
hvorfor den ikke kan opprettes.  
 
I utredningen fremmes isfiske på Loppa og at skuterløypa tilrettelegger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Når det gjelder isfiske høres det noe merkelig ut å forlate gode og lett tilgjengelige 
fiskevann i Sulitjelma, og kjøre snøskuter for å fiske mindre fisk og av dårlige kvalitet høyere oppe på 
fjellet.  
 
I utredningen vurderes den foreslåtte løypa til å ha en positiv konsekvens (+1 – små positive 
konsekvenser). Dette fremstår som uforståelig for FNF. De som bruker dette svært viktige 
friluftslivsområdet i dag til friluftslivsaktivitet, og SOT som tilrettelegger for friluftsliv og drifter 
Mourkihytta, er av en annen oppfatning. 
  
FNF mener Loppaløypa ikke kan etableres fordi hensynsplikten overfor vinterfriluftslivet ikke vil ivaretas 
dersom den skulle etableres slik den er tegnet inn og etter kommunal forskrift.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Se vurdering til merknad nr 10, Sulitjelma og Omegn Turistforening.  
 



Merknad nr  10: Sulitjelma og omegn Turistforening, datert 17.01.2017: 
«Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) registrerer at det er lagt ut ny forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter til offentlig høring med svarfrist 20. januar 2017. 
 
Styret i SOT ønsker å komme med følgende kommentarer: 
SOT driver sin hovedaktivitet i Sulitjelmafjellene hvor foreningen har 8 ubetjente turisthytter  og 180 km 
med løypenett. All aktivitet er basert på frivillig arbeid. SOT's grunnide er å gi et tilbud til 
friluftsinteresserte mennesker som vil oppleve det enkle og stille friluftsliv - sommer som vinter. 
 
Vi registrer nå at det er forslag om å etablere ei skuterløype fra eksisterende turistløype på Mourki og 
frem til Loppa øst for Mourki. Løypa vil passere 500 meter fra var turisthytte i Mourki. Hytta vil være 
synlig fra løypa og kan derfor være et fristende mål for en del skuterførere. Den foreslåtte løypa til 
Loppa berører dessuten den naturlige traseen som skiturister bruker til og fra Piski-området. 
 
Vi ser at overnattingen på våre turisthytter vinterstid er økende og er bekymret for at skutertrafikken vil 
få konsekvenser for antall besøkende på Mourkihytta. SOT er av den oppfatning at folk som går i fjellet 
vinterstid vil reagere negativt på skutertrafikk i nærheten av og eventuelt frem til hytta. 
 
Vi anser heller ikke Loppa for a være et spesielt godt isfiskevann. Om det er et ønske å kunne 
tilby isfiske i området mener vi vestenden av Mourki - der løypa går i dag vil være et like godt alternativ. 
At Loppa er et spesielt lunt sted kan vi heller ikke helt forstå der det ligger i høyfjellet, i 720 meters 
høyde. 
 
Opprinnelig forslag til nåværende scooterløype var også nær Mourkihytta. Den foreslåtte traseen ble da 
lagt om nettopp for å unngå konflikt med tiltenkt bruk av hytta. 
 
SOT ønsker derfor at «Loppaløypa» ikke blir etablert og vil derfor komme med innsigelse til opprettelse 
av løypa.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar Fylkesmannens, FNF Nordlands og Sulitjelma- og omegn Turistforening merknad til 
etterretning og innstiller på at snøskuterløypa over Muorki til Loppa ikke etableres.  Bakgrunnen er bl a 
for stor støybelastning for dette viktige friluftsområde. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa er en avgreining av Turistløypa og går fra Turistløypa på Mourkivatnet til Riksgrensen ved Loppa. 
Løypa går gjennom et svært viktig friluftslivsområde. Går gjennom reinbeiteområde med mange trekk- 
og flyttleier. Et friluftsområde og hytte påvirkes av støy. Løypa går gjennom leveområde for rødlistet og 
fredet jerv og kongeørn. 
Løypa har en klar og grei målsetting, turist- og fiskeløype. lngen avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Åpningstider, fartsgrense, rasting og kjøre- og motorferdselsforbud som for Turistløypa. Kan etableres 
under forutsetning av dokumentert tilstrekkelig avbøtende tiltak.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme anbefaling/vurdering som til merknad nr 10 fra Sulitjelma- og Omegn Turistforening. 
 
KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN: 
 
Merknad nr 1: Statskog,  datert 03.01.2017: 
 



«§ 3:, ledd c:  
Forslag: Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 24.00 -06.00.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 23.00-07.00.  
Statskog SF mener dette er nødvending for å minimalisere interessekonflikter mellom eierne av 
fritidseiendommene, næringsaktørene og skuterbrukerne. 
 
§ 4, ledd a:  
Forslag: Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 70 km/t.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 50 km/t.  
 
§ 7, ledd d:  
Forslag: Nordlysløypa: Max 10 meter.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring: 
Ledd d utgår.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer Statskogs synspunkter som fornuftige og foreslår at endringene blir tatt inn i 
forskriften. Statskog foreslår maksimal hastighet til 50 km/t.  Gjeldende forskrift angir max hastighet til 
60 km/t. Gjeldende forskrift er grunnlag for den avtalen som Fauske kommune har i dag.   
 
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Forskriften er foreslått endret på noen sentrale punkter, uten at dette fanges opp av utredningene. Det 
er heller ikke i arbeidsgruppas notat datert 24. november 2016 sagt noe om de aktuelle endringene.  
 
Når det i motorferdsellov- og forskrift er et krav at løypenes virkning for friluftsliv og naturmangfold i 
influensområdet skal utredes, innebærer dette etter Fylkesmannens oppfatning også at endringer som 
foreslått i forskriften må utredes. De foreslåtte endringene kan ha virkninger for friluftsliv og 
naturmangfold, og må også tas med i vurderingen når det gjelder hensynet til bolig- og hytteområder og 
vurderingen av ulempene for reindriften. Dette gjelder også for den tidligere vedtatte turistløypa, hvor 
foreslåtte endringer vil få betydning for flere av de temaer som skal utredes.  
 
Vi vil i det følgende uttale oss til enkelte foreslåtte endringer i forskriften.  
 
Forskriftens § 3 bokstav a 
Løypene kunne tidligere være åpne i perioden 2. januar til 25. april, mens det nå er foreslått en periode 
på 1. desember til 5. mai. 
Det fremgår ikke av høringen hvorfor det er foreslått endringer av forskriften når det gjelder § 3 «åpning 
og stenging av løypenettet». Endringene er heller ikke del av konsekvensutredningen. Åpning av 
løypenettet fra 1. desember til 5. mai er en betydelig utvidelse fra tidligere, og dette vil forlenge 
perioden med negative konsekvenser for reindrifta. 
  
I gjeldene forskrift for kommunalt løypenett i Fauske kommune (vedtatt februar 2016), er det i § 3 
fastslått at løypene skal stenges senest 25. april. Dette er i tråd med nasjonal forskrift som sier at «I 
sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april».  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er fremsatt argumenter for å fravike nasjonal forskrift på dette punktet, 
og ber derfor om at tidligere vedtak om stenging 25. april opprettholdes. Vi minner om at i spesielle 



tilfeller og etter begrunnet søknad fra kommunen eller enkeltperson, kan Fylkesmannen gjøre unntak 
for forbudet om kjøring etter 25. april (§ 9 i nasjonal forskrift). 
En forlengelse av perioden hvor løypene kan holde åpne vil ha betydning også for andre interesser, 
særlig støyømfintlig bebyggelse i løypenes influensområde.  
 
 
Forskriftens § 3 bokstav c  
Perioden for kjøreforbud er nå foreslått til mellom kl. 24.00 og kl. 06.00, mens det i gjeldende forskrift er 
satt til 22.00 – 07.00. Dette er av stor betydning for flere av de hensyn som skal ivaretas, og særlig for 
støyømfintlig bebyggelse. Vi viser til det som er sagt ovenfor om dette i tilknytning til Kjelvassløypa. 
Miljødirektoratets veiledning når det gjelder støy og snøscooterløyper anbefaler at grenseverdien for 
motorsportbaner i T-1442 benyttes. I nattperioden 23-07 er det der angitt at aktivitet ikke bør foregå. 
Det er her snakk om løyper for rekreasjonskjøring, og Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
tillate kjøring i nattperioden. En endring av forskriften som innebærer at det tillates kjøring i tidsrommet 
23.00 til 07.00 er ikke akseptabelt.  
 
Forskriftens § 3 bokstav e  
Gjeldene forskrift er på dette punkt foreslått endret fra «Kommunen skal stenge hele eller deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.» til «Kommunen kan stenge 
hele eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.»  
Endringen fra skal til kan er ikke begrunnet. Formuleringen «kan» vil kreve en reindriftsfaglig vurdering 
fra kommunen på om løypa skal stenges eller ikke. Alle andre kommuner i Nordland som har vedtatt 
scooterløyper har brukt ordet «skal» i forskriften på dette punkt 
 
Forskriftens § 4 bokstav a  
Når fartsgrensen økes fra 60 km/t til 70 km/t, innebærer dette at støysonene utvides. Det følger av 
veiledningen at avstandene vist i tabell 3 bør benyttes av kommunene for å finne minsteavstand fra 
traséen til støyømfintlige bygg og stille områder, hvor en ikke behøver supplerende støyberegninger. 
Der snøscootertraséen kommer innenfor anbefalte minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til 
veiledningen utarbeides et støysonekart vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser 
overskrides, må dette bemerkes og en omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en 
omlegging bør det settes tidsbegrensning for bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende 
tiltak kan være aktuelle.  
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til veiledningen utarbeides et støysonekart 
vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser overskrides, må dette bemerkes og en 
omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en omlegging bør det settes tidsbegrensning for 
bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende tiltak kan være aktuelle.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning når det gjelder støy. 
  
For å minske støybelastningen, er det flere steder sagt at nedsatt hastighet skal brukes som et 
avbøtende tiltak. Kommunen har da ansvar for å få ut informasjon om slike begrensninger slik at det er 
kjent blant dem som kjører. Vi forutsetter at fartsgrensen skiltes, men mener det så langt som mulig 
også bør fremgå av forskriften hvor fartsgrensen er satt ned. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Når det gjelder forskriftens § 3 a åpningstid er det følgende å bemerke: 
Det er avholdt møte med Balvatn Reinbeitedistrikt og i dette møte ble det enighet om at løypene kunne 
være åpne fram til 5. mai uten at det ville medføre store ulemper for reindrifta på norsk side av grensen.   
Når det gjelder åpning den 1. desember anser Rådmannen dette for å være for lang åpningstid og for 



lang tid for ulemper med bl a for støyømfintlig bebyggelse og friluftslivet i området. 
Her foreslår Rådmannen at løypene åpnes 2. januar, som i gjeldende forskrift, og stenges 5. mai. 
Når det gjelder forskriftens § 3 bokstav c tar Rådmannen Fylkesmannens merknad til etterretning og 
foreslår at løypenettet er stengt mellom kl 22:00 og kl 07:00. Bakgrunnen for dette er at ihht støy bør 
aktivitet i nattperioden 23:00 til 07:00 ikke foregå. Snøskuterparkeringa i Daja ligger like ved Sulitjelma 
Turistsenter. De fleste som bruker Turistløypa, har bil m/henger parkert der og det vil generere en del 
støy når snøskutere skal kjøres opp på hengere ol.  Denne støyen vil da forekomme etter kl 23:00 
dersom løypenettet er åpent til kl 23:00.  
 
Når det gjelder forskriftens § 4 bokstav a hvor det foreslås øking av fartsgrense, tar Rådmannen dette til 
etterretning og foreslår at fartsgrensen ikke heves, men fortsatt skal være max 50 km/t.  Bakgrunnen er 
økt støybelastning når fartsgrensen heves, noe som  
vil ha negative konsekvenser for friluftslivet.  Det kan nevnes at friluftsområder som er verdsatt som 
svært viktige eller viktige er avstand i meter fra senterlinje av trasèen til ytterkant støysone ved 60 km/t 
på 1400 m. Denne sonen vil øke når hastigheten økes til max 70 km/t. 
 
I de deler av løypenettet hvor fartsgrensen er satt ned skal dette skiltes. 
 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«I høringsbrevet opplyses det om at Turistløypa ble vedtatt den 11.2 2016 og er dermed ikke 
konsekvensutredet eller tegnet inn i kart i denne høringen.  Fauske kommune opplyser at det kun er 
forslag til endrede åpningstider og fartsgrense som er gjenstand for høring denne gang.  Men i forslag at 
i «kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, Nordland» er det punktet (eller bokstaver i ny 
forslagsforskrift) som ikke er i samsvar med den forrige vedtatt forksriften av 11.2.2016.  Bl a er ikke 
siste kulepunktet i § 3 å finne i ny forslagsforskrift: 
 
§ 3 Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for 
særskilte området, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre 
interesser som motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 2. setning. 
 
Høringsparter og berørte interesser har dessuten interesse av hva det innebærer at fartsgrensen forslås 
økt fra 60 km/t til 70 km/t, spesielt i forhold til støy.  Det er også av interesse hvorfor kommunen nå 
foreslår å ta ut vikeplikten snøskuterkjørere hadde for myke trafikanter/skiløpere, til nå å kun gjelde for 
trafikanter som befinner seg på vei når den måtte krysses av snøskuterkjørere.  I tillegg til et mer 
omfattende løypenett foreslås det å tillate snøskuterkjøring enda senere på kvelden (kl 00:00) og 
tidligere om morgenen (kl 06:00).  Dette til tross for at løypene berører hytteområder og naturområder 
der dyrelivet har gått til ro.  Dette må kommunen redegjøre for. 
 
FNF vil også presisere at det er en forventning at alle løypetraseer ses i sammenheng sel om Turistløypa 
er vedtatt tidligere.  Det foreslås nå et langt mer omfattende løypenett med avgreininger og 
konfliktene/samla belastning vil derfor forventes å øke. FNF mener kommunens skulle lagt ved kart over 
løype og revidert konsekvensutredning som følge av de endringer som foreligger i ny kommunal 
forskrift. 
 
FNF mener for øvrig at Turistløypa i stor grad ivaretar snøskuterinteressene og de som har behov for å 
kjøre mer fritt på andre siden av riksgrensen.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar store deler av FNF sine merknader til etterretning og foreslår at forskriften endres i hht 
dette. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 



«Dokumentvurdering: 
Det synes etter dette klart at teksten Forskriftlvedtak 11.02.20l6, unntatt det som direkte omhandler 
Tilførselstøypa, er vedtatt og gjelder for Turistløypa. 
Når utforming av Forskriften av 11.02.20l6 og forslag av 02.12.20l6 avviker på flere punkter og derfor 
ikke er direkte sammenlignbare, gir det vansker med referanser og store muligheter for forvirring og 
misforståelser. 
 
I Forskrift i vedtak av 11.02.20l6 brukes bl.a. strekpunkter i alle paragrafer som inneholder flere ledd. I 
Forskrift utlagt på kommunens hjemmeside brukes kulepunkter, med nesten tilsvarende tekst. 
I Forslag til forskrift av 02.12.20l6 brukes alfabetisk opplisting. Her er det også foretatt en del 
tekstendring, skifte av navn og betegnelser iforhold tit vedtatt forskrift og en del av leddene har byttet 
plass og blitt sammenslått. I §§ 3, 8 og 9 er et punkt i hver av paragrafene utelatt i forslag til Forskrift, 
uten at det er kommentert. 
 
Formelt sett vil vi her oppleve at det opereres med flere sett med forskrifter som ska I gjelde for samme 
løype, men som inneholder avvik og ikke samsvarer med hverandre !! 
Selv om det ikke er de mest tungtveiende avvikene og noen kan ses på som justeri nger, er det meget 
vanskelig å  forholde seg til disse dokumentene i høringssaken! 
Det blir uklart for meg når det for eksempel kun vises til endrede åpningstider og fartsgense i 
høringsbrevet, om det gjelder bare §§3 og 4, 1. ledd. 
Jeg forutsetter at høringen som en naturlig konsekvens også ville gjelde for eksempel §§3 a), 3 c) og 3 f), 
da det ellers ikke gir noen mening for høringsrunden. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer dokumentene som er sendt på høring er et godt grunnlag for å vurdere de enkelte 
løypene og forskriftene.  Høringsprosessen stanses ikke, saken legges fram til behandling med de 
høringsmerknadene som foreligger. 
Hvorvidt det er brukt kulepunkt eller strekpunkt har liten betydning, teksten er den samme.  Det er den 
forskriften som er vedtatt og som ligger ute på lovdata som til enhver tid er gjeldende. 
Mikkelsen har merknader til både prosess og forskrift.  Stort sett alle de punktene han påpeker i sin 
merknad har Rådmannen tatt med som endring av forskriften for løypene. 
 
 
GENERELLE MERKNADER: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, grunneier, datert 03.01.2017: 
«Arealleieravtale:  
Fauske kommune og Statskog SF som grunneier vil måtte inngå en ny arealleieavtale for de områder 
som er aktuelle for skuterløyper. Prinsipielt vil Statskog SF ikke kreve betalt for en slik avtale hvis Fauske 
kommune ikke tar betalt for kjøretillatelser. I tilfelle Fauske kommune innfører gebyr i.h.t. kommunens 
gebyrregulativ, vil Statskog SF vurdere leie for arealer etter nærmere forhandlinger.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fauske kommune har ikke vedtatt gebyr for kjøring i løypene for 2017. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 03.01.2017: 
«Fylkesmannen klaget i brev av 16. mars 2016 på kommunestyrets vedtak når det gjaldt fastsetting av 
tilførselsløypa. Vi mente det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, og at det 
heller ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.  
 
Kommunen foreslår nå endringer i traséen for tilførselsløypa (nå angitt som Kjelvassløypa) og to nye 
løyper (Nordlysløypa og Loppaløypa). Det er i tillegg foreslått endringer i forskriften som åpner for en 



lengre sesong, kjøring større deler av døgnet og høyere hastighet ved kjøring. Turistløypa fra Daja til 
riksgrensen er ikke gjenstand for høring når det gjelder traséen, da det ikke er foreslått endringer når 
det gjelder dette.  
Vi finner grunn til å påpeke at det ikke alltid er samsvar mellom det som er sagt i saksdokumentene og 
det som fremgår av sosifilas egenskaper. Dette gjelder for eksempel tidsrom hvor løypene er åpne (både 
dato og klokkeslett) og fartsgrense. Kommunen må sørge for at det blir samsvar. Der det ikke er 
samsvar, har vi lagt til grunn det som fremgår av sakens dokumenter.  
 
Utredning av løypene: 
Det er foretatt konsekvensutredninger av de endringer som er foreslått når det gjelder løypetraséer.  
Fylkesmannen registrerer at det er mange endringer i konsekvens i forhold til tidligere utredninger, uten 
at vi nødvendigvis kan se at det er grunnlag for de aktuelle endringene. Det fremstår også som merkelig 
at konsekvensen flere steder er satt som positiv der det etter det vi kan se ikke er snakk om noen 
endring. Dette gjelder for eksempel tema som skredfare, teknisk infrastruktur og verneområder. 
 
Konsekvensene for reindrifta blir etter Fylkesmannens vurdering underkommunisert, da konsekvensene 
for løypene er satt til «0 = ingen negative konsekvenser». Scooterkjøring med tilhørende aktiviteter 
(rasting, isfiske mm) i områder som ellers er mindre traffikert av mennesker og maskiner vil få negative 
konsekvenser for reindrifta. Vinter og vår er en sårbar tid for reinen, og det er derfor særlig uheldig med 
forstyrrelser i denne perioden. I tillegg berører skuterløypene reindriftas særverdiområder (flyttleier og 
kalvingsområde). 
  
Samlet sett vil også de negative konsekvensene for reindrifta øke ved åpning av flere traséer. I forhold til 
samlet belastning må det også tas med i betraktning at Balvatn reinbeitedistrikt fra før har svært 
utfordrende driftsforhold som følge av blant annet vannkraftutbygginger, store mengder fritidsboliger – 
og ikke minst stor rovviltbestand.  
 
Også for andre tema mener vi at de negative konsekvensene er underkommunisert, og vi viser til det 
som er sagt under de enkelte løypeforslagene. 
  
For at kommunestyret skal kunne ta stilling til hvilke løyper som kan fastsettes, er det vesentlig at det er 
gitt et korrekt bilde av konsekvensene.» 
 
Videre: 
«Samtykke fra grunneier  
Det fremgår ikke av kommunens utredning hvilken dialog det har vært med grunneier, og det er grunn 
til å stille spørsmål ved om det vil være mulig å få samtykke til etablering av nye løypeforslagene. 
Fylkesmannen mener det allerede i forkant av høringen bør være mest mulig klarlagt at slikt samtykke 
vil bli gitt.  
 
Kommunen kan i alle fall ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 
samtykket. Fylkesmannen legger til grunn at slikt samtykke innhentes før et eventuelt vedtak.  
 
Krav til begrunnelse  
Motorferdselforskriften § 4a tredje ledd, tredje setning, fastsetter følgende: «Av kommunens vedtak 
skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med 
bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter 
femte ledd».  
 
Det er i merknadene til denne del av forskriften sagt: «I tredje punktum stilles det krav til begrunnelsen i 
kommunens vedtak. En god begrunnelse er særlig viktig fordi vedtaket kan påklages, se åttende ledd. Av 
vedtaket skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 



snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Kommunens vurdering av hensynene i femte ledd skal også fremgå av vedtaket».  
 
Dette innebærer at kommunens vurdering av hensynet til friluftslivet, naturmangfold, reindrift, bolig- og 
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerhet skal fremgå av vedtaket. 
 
Klagerett  
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel 
VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir 
berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det har vært dialog med grunneier i prosessen.  Denne kontakten bunnet ut i at vi fikk beskjed fra 
Statskog at vi bare skulle sende utkastet ut på høring og så skulle de komme med sine synspunkter i sin 
høringsuttalelse.  Rådmannen har i sin innstilling fulgt opp de synspunkter som fremkommer i 
grunneiers merknad. 
Rådmannen har tatt til etterretning de synspunkter som fremkommer i Fylkesmannens merknad og i 
innstillingen er det kun løype fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby som ønskes 
etablert.  
 
Merknad nr 4:  Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Statens vegvesens ansvar i planarbeid er først og fremst knyttet til arealbruk langs riks- og 
fylkesvegnettet. Vi har også ansvar for å påse at føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale 
og regionale arealpolitiske dokumenter blir ivaretatt i planleggingen. 
I denne saken uttaler vi oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
Vegvesenet har et særskilt ansvar for trafikksikkerheten, både som forvalter av vegnettet og som 
fagmyndighet. 
Fauske kommune har ikke sendt varsel om oppstart av dette arbeidet. Kommunen legger nå forslag til 
forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, konsekvensutredning og 
løypebeskrivelse ut på høring.  
 
Generelt 
Kryssing av fylkes- og europaveg 
Når det gjelder løyper som krysser europa-, riks- og fylkesveg behandler Statens vegvesen disse etter 
veglovens bestemmelser på lik linje med avkjørselstillatelser. Her vil trafikksikkerheten både for førere 
og vegfarende være hovedfokus. Det bør ikke legges opp til flere krysningspunkter enn absolutt 
nødvendig. 
 
Scooterløyper på og langs offentlig veg 
Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen tillate at det etableres 
skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og fylkesveger. Ved opprettelse av 
scooterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til at løypene legges utenom vegens 
eiendomsområde som omfatter vegbane med tilhørende innretninger som grøfteprofil, vegfylling o.l. 
Med mindre det er gitt tillatelse til det bør skuterløyper ikke legges parallelt med veg nærmere enn 20 
meter fra vegkant. 
 
Start av skuterløype fra offentlig veg 
På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks- eller 
fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. 



 
Skilting og merking 
Statens vegvesen anbefaler at kommunene benytter vegvesenets anbefalinger til merking og skilting i 
løypene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er riktig at det ikke er sendt varsel om oppstart.  Dette gjelder oppretting av en forskrift etter 
forvaltningsloven og ikke en plansak etter plan- og bygningsloven. Det er dermed ikke krav om varsel om 
oppstart av arbeidet. Når det gjelder skilting, vil dette bli gjort i hht vegvesenets anbefalinger. 
 
Merknad nr 5:  Sametinget, datert 19.01.2017: 
«Snøscooterløyper vil kunne ha konsekvenser for reindrifta i området. Vi registrerer at reindrifta er 
kontaktet i saken. Sametinget forutsetter at kommunen legger til rette for dialog med reindrifta hvor de 
får mulighet til å si seg enig eller uenig med tanke på vedtak. Samt at forskriften blir fulgt med tanke på 
stenging av løyper ved varsling fra reindriften.  
 
Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet for å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71, § 3-1). Vi oppfordrer kommunen til å 
ta i bruk denne veilederen i planarbeidet. Sametingets planveileder finnes på: 
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader utover at Balvatn Reinbeitedistrikt har vært involvert i hele prosessen. 
 
Merknad nr 6:  Politiet, datert 20.01.2017: 
«Vi har sett på dette og finner ikke at vi har noen merknader av betydning til forslaget. Ikke alle 
bestemmelser er like enkle å kontrollere, f.eks. fartsreglene. Det har imidlertid liten betydning for 
forskriften. Formålet med fartsreglene er uansett å få førere til å senke farten der det er ønskelig.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fartsgrenser som er angitt i forskriften skal skiltes. 
 
Merknad nr 7:  NVE, datert 30.01.2017: 
«NVE mener det er utarbeidet et oversiktlig og ryddig høringsdokument hvor løypetraseene er tydelig 
inntegnet på kart. Temaet sikkerhet er vurdert for alle løypetraseene. Ingen av løypene berører 
skredutsatt terreng. Loppaløypa og Kjelvassløypa går over islagt vann, Kjelvatnet er i tillegg et regulert 
vassdrag. NVE ber om at det tas hensyn til faren dette kan medføre. Vi forutsetter at forskriftens § 3d) 
«Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som gjør det 
nødvendig», benyttes dersom isforholdene på vassdragene tilsier at det vil være utrygge forhold for 
skuterkjøring. 
 
NVE har ikke ytterligere merknader til høring av forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 9:  FNF Norland, datert 20.01.2017: 
Uttalelsen er utarbeidet i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk 
Forening, avd Nordland, som også har gitt sin tilslutning. 
«Fauske kommune har oversendt et forslag til forskrift om løyper til fornøyelseskjøring med snøskuter 



med tilhørende konsekvensutredning, jfr. kravene i § 4a i Motorferdselsloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt kart.  
FNF har noen merknader til høringsbrevet som vi forventer blir vurdert i den videre saksbehandling og 
før en eventuell overlevering til kommunestyret. Dersom det foreslås justeringer eller andre løyper så 
må det sendes ut på ny høring.  
 
I notatet som er lagt ved forslaget kommer det frem at kommunestyret i sak 82/16 vedtok å nedsette en 
arbeidsgruppe som skulle få i oppdrag å utrede muligheter for nye traséer for snøskuterkjøring i 
Sulitjelma. Formålet med løypene skulle være turist- og næringsutvikling. Arbeidsgruppen bestod av 
Turistnæringen, Sulitjelma snøscooterklubb, Fauske kommunes administrasjon og politikere. Disse har 
befart de aktuelle områdene på snøskuter.  
Det har også vært informasjonsmøter med Sulitjelma hytteforening, Statskog, Balvatn reinbeitedistrikt, 
Statens vegvesen. 
 
Naturvern og friluftslivsorganisasjonene blir ikke nevnt, og det oppfattes derfor som om at disse ikke er 
inkludert i arbeidet. Verdien og kvaliteten av slike notater begrenser seg og konfliktavklaringer uteblir 
når ikke alle interesser deltar. I tillegg innehar naturvern- og friluftslivsorganisasjonene kunnskap som 
kunne blitt brukt i konsekvensutredningen. Medvirkningsprosessen har derfor ikke vært optimal.  
 
Arbeidsgruppen hadde altså fått i oppgave av kommunestyret å utrede nye traseer med formålet turist- 
og næringsutvikling. Men videre i notatet står det at arbeidsgruppa vektlegger friluftsliv i deres 
løypeplanforslag, og at det tilrettelegges for barnefamilier og mennesker med funksjonsnedsettelser og 
uerfarne snøskuterkjørere. Avslutningsvis mener arbeidsgruppa at snøskuterkjøring i de planlagte 
løypene vil være positivt for friluftslivets mangfold og Fauske som folkehelsekommune. Og til alt 
overmål er det foreslått i selve formålsparagrafen i kommunal forskrift.  
FNF oppfatter dette som kunnskapsløst og stikk i strid med all fagkunnskap og nasjonal politikk. 
Kommunen har hjemmel til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter og denne 
hjemmelen skal ikke brukes til å fremme friluftsliv. Motorisert ferdsel har aldri vært under 
friluftslivsbegrepet, hvilket alle Stortingsmeldinger om friluftsliv har vært tydelig på. I den siste 
stortingsmeldingen, Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som kilde til livskvalitet, defineres friluftsliv 
følgende: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse». Denne definisjonen ble også lagt til grunn i den første stortingsmeldingen om 
friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001. Videre står det at «Motorisert ferdsel 
omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken.».  
Og i kapittel 4.4 står det følgende: «Motorferdsel i utmark kan påvirke friluftslivet negativt på flere 
måter. Motoriserte fremkomstmidler skaper støy og er forurensende, og oppleves sjenerende for 
mange friluftslivsutøvere.». FNF minner derfor kommunen om at etablering av snøskuterløyper ikke er 
så problemfritt slik det ofte har blitt fremstilt utad, med henvisning til Tilførselsløypa og Turistløypa fra 
forsøksperioden.  
FNF finner det derfor urimelig at det i forskriftsforslagets formålsparagraf står skrevet at løypenettet 
skal legge til rette for friluftsliv. Og det i Sulitjelma hvor det fra før av er en masse 
friluftslivstilrettelegginger godt egnet for personer ulik fysiske forutsetninger. Når det gjelder personer 
med funksjonsnedsettelser finnes det også tilbud for dem, både isfiske og adgang til å benytte seg av 
snøskuter etter dispensasjon.  
Fauske kommune som planmyndighet må også legge nasjonal politikk og definisjoner til grunn, og kan 
derfor ikke bruke friluftsliv som en del av formålet med etablering av snøskuterløyper for 
fornøyelseskjøring. FNF oppfatter derfor at løypeforslagenes formål er å legge til for økt 
fornøyelseskjøring med snøskuter og såkalt «skuterturisme». Friluftsliv omfattes ikke av formålet og må 
tas bort i formålsparagrafen i forslag til kommunal forskrift. 
 
Ved planer om å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring skal kommunen være bevisst på alle 
konfliktene som kan oppstå, ta nødvendig hensyn og sørge for å ha innhentet kunnskap for et godt 



beslutningsgrunnlag. Kommunen skal i henhold til motorferdselsloven § 4a og forskriftens § 4a ta 
særskilt hensyn til støy og andre påvirkninger på friluftsliv. I departementets kommentarer til lovteksten 
(Prop. 35 L (2014–2015) presiseres det at det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved 
etablering av snøscooterløyper og ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i 
løypene. Hadde kommunen og forslagsstiller invitert naturvern- og friluftslivsorganisasjonene med i 
diskusjonen og arbeidsgruppa så hadde dette blitt bedre opplyst og potensielle konflikter blitt avklart. 
Denne kunnskapen og disse innspillene kunne vært tatt med i forkant og før forslagene ble sendt på 
høring. Fauske kommune, som forslagstiller og planmyndighet, har derfor ikke gjort en tilfredsstillende 
jobb med å sikre bred medvirkning fra alle interesser.  
 
Når det gjelder konsekvensutredningen bærer den preg av synsing og den er lite kritisk i forhold til 
naturmangfold, støy og konsekvenser for friluftsliv. Det er mange antakelser i forbindelse med 
virkningene av løypene og kunnskapsgrunnlaget betraktes derfor som mangelfull. For å kunne ta de 
nødvendige hensyn og for å kunne foreta avveininger av hvor løypene bør lokaliseres, må kommunene 
ha et godt kunnskapsgrunnlag. Å vise til tilgjengelig informasjon i naturbase og registrerte rødlistearter 
er ikke tilstrekkelig. 
 
Det må også ventes å være flere rødlistearter i influensområdet. Eksempelvis er lirype og fjellrype nå på 
rødlista. Uansett handler det om å skåne naturmangfoldet for unødig forstyrrelse i en periode de er 
svært sårbare for forstyrrelser. Kommunen har redegjort for naturverdiene oppført i naturbasen, men 
har ikke vurdert effektene på naturmangfoldet og ivaretatt naturmangfoldlovens miljørettslige 
prinsipper (§§ 8-12).  
 
De foreslåtte skuterløypene i denne høringen vil alle berøre viktige friluftslivsområder, og kommunene 
bør som kjent ikke legge løyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. 
Dette følger av merknadene til nasjonal forskrift. Derfor er det viktig at det gjøres grundige utredninger 
på støy og friluftsliv. Hva det er kommunen legger i at Turistløypa og Tilførselsløypa «ikke har skapt 
nevneverdige problem for friluftslivet» kommer ikke frem.  
 
Det kommer frem av Departementets merknader til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, at høringsbrevet må fylle kravene i plan- og bygningsloven § 11-14 andre ledd. Det skal 
framgå av saksframlegget hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og kommunen må gjøre rede 
for hvordan de særskilte hensynene som de plikter å ta er ivaretatt. FNF vil følge kommunens videre 
behandling og dersom våre merknader ikke blir vurdert, samt nye vurderinger på hvordan hensynet 
overfor friluftsliv, hytteområder og støy blir ivaretatt i saksfremlegget og et eventuelt 
kommunestyrevedtak, vil det være grunnlag for en klage.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar FNF Nordland sine synspunkter til etterretning og endrer forskriften i hht dette i sin 
innstilling. 
 
Merknad nr 11:  Fauske Næringsforum, datert 17.01.2017: 
«Fauske Næringsforum støtter det fremlagte forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag i Fauske Kommune. 
Dette vil gi muligheter for næringsutvikling og gi reiselivet mulig vekst og utvikling som er nødvendig for 
å opprettholde å skape nye arbeidsplasser spesielt i Sulitjelma.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
 
Merknad nr 11:  Sulitjelma Nærmiljøutvalg, datert 16.01.2017: 



«SNU har ingen merknader til konsekvensutredningene som gjelder for løypene; Loppaløypa, 
Kjelvassløypa og Nordlysløypa. 
 
SNU er også meget tilfreds med at biltilhengerne skal parkere ved parkeringsplassen i Daja, for å frigjøre 
parkeringsareal til personbiler ved parkeringsplassene, Kjelvasskrysset og Skihytta; dagsbesøk og 
turgående. 
 
Kjøretillatelse og gebyr: Dersom dette blir iverksatt, forventer SNU at avgiftene blir øremerket; 
preparering og merking av løypenettet. 
 
SNU ber også om at arbeidsgruppa som har utarbeidet høringsforslaget, har «Turistløypa» som en 
prioritert oppgave til neste sesong; tilpasse traseen på strekningen Daja til Valfajokka. Ref. SNU sine 
kommentarer til; «Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter i Sulitjelma, Fauske 
kommune», november 2015.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Dersom traseer eller forskrift skal endres, må dette ut på ny høring.  
 
Merknad nr 13:  Sulitjelma Snøscooterklubb datert 12.01.2017: 
«Sulitjelma Snøscooterklubb vil med dette gratulere Fauske Kommune med et banebrytende arbeid for 
snøscooterbruk til rekreasjon så vel som for næringsutvikling. 
 
Sulitjelma Snøscooterklubb ønsker nye tracetilbud velkommen og stiller seg positiv ti  
framlagte konsekvensanalyser. 
 
Vi er overbevist om at de utarbeidete traceforslagene vil være positive bidrag for næringsutvikling i 
Fauske kommune. 
 
Styret i Sulitjelma Snøscooterklubb vil på vegne av våre medlemmer og andre snøscooterbrukere ønske 
Fauske Kommune lykke til med det videre arbeid i saken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 14:  Salten Motorsport,  datert 20.01.2017: 
«Vi ser veldig positivt på at kommunen stiller seg bak og fremmer slike forslag for utvikling av 
løypenettet i Sulitjelma. 
Vi mener også at det vil føre med seg goder som vil gagne mange i Sulitjelma og omegn, med tanke på 
økt turisme, økt tilgjengelighet til naturen, for personer med nedsatte funksjons evner, økte inntekter 
for turistnæringen og andre næringer og foreninger som legger tilrette for slik ferdsel. 
Ikke minst vil det bidra til økt rekruttering av barn og unge til snøscooter sporten, da all utvikling og 
tilrettelegging av løyper vil bidrar til å opprettholde miljøet. 
Vi er også av den oppfatning av at flere lovlige løyper betyr mindre ulovlig kjøring. 
Så skal vi fortsette med holdnings skapende arbeidet som kan videreføres til flotte turer i fantastisk 
natur i Sulitjelma». 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna KF er et kommunalt næringsselskap som skal legge til rette for næring- og stedsutvikling i 
Fauske. I denne sak er vi høringsinstans og skal da være ” bindeledd” for alle med næringsaktivitet og 



spesielt turistnæringen i Sulitjelma. Motorferdsel i utmark har det vært og er mange synspunkter på. I 
denne saken vil vi på generelt grunnlag komme med noen innspill på det som spesielt berører turist- og 
reindriftsnæringen i Sulis. 
Fauna KF har som del av denne prosessen hatt møte den 5. Januar 2017 med næringsaktører som etter 
vår vurdering kan bli mest involvert i den daglige driften av ny forskrift. Følgende bedrifter var 
representert; Balvatn reinbeitedistrikt, Sulitjelma turistsenter AS, Sulitjelma fjellandsby AS og Fjellfarer 
AS. 
Tilbakemeldingen under og etter møtet var at det er særdeles nyttig med et slik treffpunkt der man får 
et godt innblikk i hverandres drift og utfordringer. Vi hadde etter Faunas syn også gode 
diskusjoner rundt ny forskrift for skuterløyper i Sulitjelma og de innspill som kom under møtet er 
sammenfattet i Fauna sine kommentarer til høringsuttalelsen. Hver enkelt bedrift vil i tillegg gi sine 
spesifikke innspill. 
 
Leiekjøring: 
Som et innspill i denne høringsuttalelsen vil Fauna KF kommentere behovet for leiekjøring som en viktig 
sekundær/biintekt for flere av reiselivsaktørene i Sulitjelma. Denne inntekten er i dag et meget viktig 
bidrag som supplement i forhold til ordinær drift. Viktig at man konkurrerer på lik linje ut i fra lover og 
regler, samt at private aktører ikke tar over dette markedet uten nødvendig godkjenning. 
 
Generell kommentar: 
Med flere løyper og økt scootertrafikk vil det være nødvendig med hyppigere kontroller og 
tilstedeværelse i fjellheimen. I dag er det liten tilstedeværelsen fra kontrollmyndighetene. 
Næringsaktørene opplever i perioder utstrakt ulovlig kjøring i fjellet. Når næringen påpeker dette blir de 
utsatt for trusler av ulik alvorlighetsgrad.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer utover at leiekjøringsløyvene, 8 stk i Sulitjelma, blir lyst ut hvert 3. år.  Det 
er kun næringslivaktører som blir tildelt disse av Planutvalget. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 
 
Fra merknader til § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark siteres det: 
«Dersom kommunen ønsker å endre trasèen eller bestemmelsene for snøscooterløypene, må den treffe 
nytt vedtak etter prosessen som beskrevet i bestemmelsen.»  
Så langt vites, er det ikke foretatt videre høringer/gjort vedtak om endringer. 
Saken synes prinsipiell og dette er forhold som må behandles og avklares på en formelt rett måte. (Ref: 
Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven, Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.) 
 
KONKLUSJON 
Nåværende høringsprosess stanses og ny høringsrunde startes med oppdaterte dokumenter. 
Dette er forhold som ikke er akseptable og saksgrunnlaget til høringa påklages herved. 
 
Jeg velger likevel å fortsette og gi mitt innspill til hele sakskomplekset nå. 
 
LØYPENETTVERK 
Fauske kommune vil legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. Løypenettverket 
består av Turistløypa, Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Turistløypa med forskrift ble vedtatt 
11.02.20l6. 
Motorferdselloven og-forskrift slår fast at motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt/skal begrenses i 
størst mulig grad. 
Kommunestyret kan imidlertid fastsette løyper for fornøyelsesk jøring med snøskuter på vinterføre. 
I § 1 Formål i forslag til Forskrift knyttes skuterkjøring til turisme,  friluftsliv og næringsutvikling . 



Å bruke slike "gode tiltak" som argument/alibi for tilrettelegging for fornøyelseskjøring på skuter, er 
ingen god forvaltning, da det strider mot intensjon og bestemmelser i lovverket forslaget hjemles i. Når 
en ut fra konsekvensutredningene ser i hvilke områder løypetraseene er lagt, styrker det at det er 
skuterkjøring som har prioritet. 
Man kan ikke ut fra Stortingsmelding 18 (20l5-20l6), definisjon av Friluftslivet: "Opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser'', legge til rette for friluftsliv 
ved å opprette skuterløyper! Friluftsliv må tas ut av § 1! 
 
FOLKEHELSE 
Visjon: Fauske kommune, folkehelsekommunen der alle trives, gir store forpliktelser og forventninger, 
med spesielt ansvar for slik tilrettelegging. Her er liten sammenheng mellom liv og lære. 
Kommuneplan,fysisk aktivitet og friluftsliv: ldrett og friluftsliv i Fauske har lange tradisjoner og 
kjennetegnes av et stort engasjement. Området er et viktig mål og virkemiddel i samfunnsutviklingen,og 
for bedret folkehelse. For at kommunen fortsatt skal være attraktiv ogfremtidsrettet, er det viktig å 
tilrettelegge for trivsel og gode levekår." 
Folkehelseloven,kap. 2-3: Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel,..miljømessige forhold.. - 
bestemmelser om luftkvalitet, støy,... 
Stortingsmld. 18:"Friluftslivet skal være en viktig del av folkehelsepolitikken. Å bevare natur er dermed 
et viktig bidrag i folkehelsepolitikken. «Det  tradisjonelle friluftslivet må prioriteres og ivaretas ! 
 
Utgangspunkter for tiltak og tilrettelegging blir helt feil og dette er negativt signal å sende, så vel til 
den oppvoksende slekt, som til befolkningen for øvrig! 
 
Her burde det i det minste foreligget beskrivelse, vurderinger og eventuelt forslag til alternativer. 
Trasèene legges gjennom områder med bl a vinterbeite, kalvingsland og mange trekk- og flyttleier for 
rein, flere sårbare planteområder, flere bolig- og hytteområder, viktige friluftsområder, leverområder 
for viktige fredede og rødlistede fugler og dyr.  Dette er arter som er meget vare for forstyrrelser 
innenfor sitt habitat.  Områder brukes også til jaktterreng.  Dessuten følger deler av flere trasèer enten i 
eller i nær tilknytning til skiløyper som er brukt av friluftsfolket i årtider. 
 
Det synes liten tvil om at stor skutertrafikk med menneskelig aktiviteter vil få negativ påvirkning for alle 
ovennevnte områder. 
 
REINDRIFT 
I Forskriftens og Motorferdselloven §4, sies det bl.a: 
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 
Kommunen skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 
I reindriftens særverdiområder skal løypene være stengt om våren etter 25. april. 
 
Det   foreligger ingen dokumentasjon, bortsett fra møtevirksomhet, på at kommunen har gjort egne 
vurderinger av økt skutertrafikk og løypenes virkning for rein i influensområdet. 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger for reindrifta, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning . 
 
FRILUFTSLIVET 
Videre i  Forskriftens  § 4a/merknad: 
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for  friluftslivet. 
Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøskuterløyper. lkke minst 
som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en 
særstillinq. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 



verdsettefriluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
Det betyr at det ikke bare er virkningene på friluftsliv i selve snøskuterløypene som i denne 
sammenhengen er relevant, men også virkninger for områdene utenfor løypene som berøres. 
Det blir svært viktig når deler av flere skutertraseer følger enten i eller i nær tilknytning til skiløyper som 
er flittig brukt av friluftsfolket. Her må folkehelseperspektivet bringes inn og vektlegges! 
Så langt jeg kjenner til har ikke kommunen, bortsett fra en snøskuterbefaring, foretatt ekstra kartlegging 
og verdsetting av vinterbruken. Det vises til erfaringer fra kommunens tid som forsøkskommune, men 
situasjonen nå vil være en helt annen!  Forholdene må vurderes ut fra gjeldende situasjon, mest 
sannsynlig med økt skutertrafikk og aktivitet både i og utenfor løypene. Det foreligger ikke 
dokumentasjon på at slike registreringer/vurderinger er gjort. 
Det finnes heller ikke dokumentasjon på at lyd- og støymiljøet ved økt skutertrafikk er registrert/ 
beskrevet, utredet eller vurdert. 
Heller ikke er noen av områdene vurdert opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser,kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper for friluftslivet, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
BOLIG- OG HYTTEOMRÅDER 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til bolig- og hytteområder og sikkerheten for de som kjører og andre. 
 
Kommunen har i konsekvensutredning kun angitt avstander fra løypene til hytter langs traseene. 
Det er ikke sagt noe om andre ulemper. Jeg ser for meg at nye skuterløyper vil kunne medføre økt og i 
perioder stor skutertrafikk "rundt hytteveggene" for ganske mange hytteeiere. Det vil føre med seg 
store ulemper ved bruk av nær-/hytteområdet til rekreasjon og avslapping. 
På fine vinterdager/påske vil bruk av uteområde til for eksempel opphold "i solveggen" og lek, kunne 
fortone seg som "evigvarende" forstyrrelser med skutertrafikk -(visuell forurensning), 
motordur/trafikkstøy –(støyforurensning), eksoslukt/utslipp -(luftforurensning). 
For mange vil det kunne føre til stress og psykisk belastning ved aldri å "være fri" og føle ro og fred på 
hytta, stedet som ofte forbindes med rekreasjon og avslapping. 
Selv med nedsatt hastighet, vil stor trafikk innebære et trafikksikkerhetsproblem for hytteeiernes 
uteområde. Særlig viktig for barns lekeområder og akeløyper i nærområdet. Stedet vil "miste sin 
bruksverdi" og eierne kan oppleve en verdiforringelse og vansker/tap ved eventuelt salg av hytta. 
Det er også fare for at det vil oppstå ulemper knyttet til parkering og trafikkbelastning i områdene hvor 
løypene har sitt utgangspunkt. 
Det foreligger ikke dokumentasjon for at kommunen har gjort slike eller tilsvarende undersøkelser og 
vurderinger i hensikt å oppfylle hensyn/krav, gitt i Forskrift for motorferdsel i utmark etc. 
Avbøtende tiltak som: Løype over Rørgate, støyskjerming,varsling, skilting og nedsatt fartsgrense er bra, 
men det foreligger ikke dokumentasjon for vurderinger om de foreslåtte avbøtende tiltak har den 
nødvendige effekt for miljøet. Dette må utføres! 
Sannsynligvis kan de på ingen måte kompensere for å oppfylle forskriftens krav og hensyn! 
Rørgate-traseen f. eks. vil føre til at skutertrafikken/ulempene bare kan spres over et større område. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning for bolig- og hytteområder, som er nødvendig for god 
og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
STØY 



Lov- og forskriftsbestemmelser og Veiledning for støy-snøtskuterløyper: 
Kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet og til hytteområder. 
 
Fra Stortingsmelding nr. 21:"..Støy er et av våre store gjenværende miljøproblemer. Stress forårsaket av 
støy kan være en sterk medvirkende årsak til forskjellige helseplager ....derfor er det viktig både å 
redusere støyen som omgir oss og sikre stille områder for friluftsliv og rekreasjon." En del 
problemstillinger er allerede behandlet under avsnittene om friluftsliv og hytteområder. 
I konsekvensutredningen for Kjelvassløypa angis det at løypa er godt innarbeidet som tilførselsløype til 
Turistløypa . Men det er under helt andre betingelser! Egne erfaringer høstet som hytteeier i 
nærområdet til Kjellvassløypa, er nok at både støy- og trafikkbelastningen økte som følge av 
forsøksordningen, både for lovlig og ulovlig kjøring. Særlig stor støybelastning ved stor fart og "aksing'' 
opp siste kneika til Skihytta eller parkeringsplassen. Faren for enda større trafikk- og støybelastning er 
åpenbart stor, etter min vurdering. 
I samfunnet sier regelverket for offentlig ro og orden at det skaI være ro fra kl. 23-07. 
Skuterløypa går gjennom eller nært bolig- og hytteområder og parkeringsplass for skutertilhengere/biler 
ved løypestart er nært hytteområder/campi ngplass og Fritidssenter. Dette er områder brukt til 
rekreasjon og feriering og hvor det ofte søkes avslapping, ro og fred. 
I friluftslivsområder og områder med fugle-, dyreliv og spesielt rein, trengs det også ro og lenger enn 
seks timer i løpet av døgnet! 
Det virker da totalt ulogisk at skuterløypa som knyttes til nevnte støyutsatte områder, iflg. forslag til 
Forskrifter skal være åpen og tillate kjøring/aktivitet og medfølgende støy kl. 06-24. I Klima- og 
miljødep.: Veiledning for støy i skuterløyper frarådes sterkt en slik åpningstid! Dette er ikke 
akseptabelt! Hva slags vurderinger ligger til grunn for et slikt forslag? 
Generelt sett gir større fart mer støy. Dette er områder der støy bør begrenses mest mulig. Med tanke 
på intensjon for etablering og bruk av skuterløypene: turkjøring/turisme, rasting, naturopplevelser og 
rekreasjon, synes det naturlig at skuterkjøringen for en stor del foregår med slede med eller uten 
passasjerer. 
Forskrift for kjøring med motorvogn i terrenget § 4 gir bestemmelser her. Redusert hastighet ville også 
tatt hensyn til skuterkjørere som stanser for rasting. Her burde det foreligget grundige støyvurderinger 
rundt disse betraktningene! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for støy tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskaps 
innhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. 
 
NATURMANGFOLD 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø Løypene må 
ikke legges inn i verneområder eller sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. 
 
Naturmangfoldlovens virkeområde omfatter alle offentlige beslutninger og tiltak som berører 
naturmangfold og kommunen skal foreta en selvstendig konkret vurdering av hvilken påvirkning det vil 
ha for mangfoldet. Effektvurderinger og avbøtende tiltak skal være basert på naturvitenskaplige 
undersøkelser og erfaringsbasert kunnskap. 
Det foreligger ikke dokumentasjon på at noen form for undersøkelser eller vurdering, gjort etter 
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, §§ 8-12, av løypenes virkning på naturmangfoldet i 
influensområdet er foretatt. 
Fra snøen kommer om høsten til utpå vinteren, er en meget sårbar tid for naturmangfoldet/fugle- og 
dyreliv. Kulde og snø gjør at mye av mattilgangen reduseres kraftig. Samtidig kreves mye mer energi til 
aktivitet og leting etter mat. Naturen skaI og må få hvile i denne perioden! 
Naturen settes på "sparebluss" og stadig forstyrrelser som forårsaker redsel, flukt og mye bevegelse, er 



belastninger som kan være katastrofale for eksempel for fredede og rødlistede enkeltindivider og 
bestander. Derfor ble for eksempel snøugla totalfredet i 1965, jerven i 1982 og kongeørn i 1968. 
Åpningen av løypene må derfor utsettes til etter helgefredningen i jul/nyttår, dvs. 2. januar. Forskriftens 
§4 gir bestemmelser om stenging av løypene. Justering i Forslag til Forskrift for kommunalt løypenett § 
3f) følger naturlig av det forangående. Det er også den samlede belastningen på naturmangfoldet som 
ska Ivurderes (Jfr.§ 10), men det kan jeg heller ikke se er blitt gjort! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for naturmangfold tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, 
kunnskapsinnhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. Det gjelder både enkelttilfeller og samlet belastning. 
 
UTSLIPP OG FORURENSNING 
Klimaavtalen  og Forurensningsloven: 
a). Klima- og miljøhensyn må gjennomsyre enhver politisk beslutning som fattes fremover. 
b). Vi må begynne å kutte i ressursbruken og unnga unødig utslipp og forurensning med en gang om vi 
skal nå målene. 
§1 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går 
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Dette er et meget viktig område som ikke er berørt idet hele tatt! I kommunens egen Klimaplan er ikke 
emnet berørt. Ved neste rullering må dette området inn i planen! 
Når kommunen organiserer tilrettelegging for allmenne tiltak av denne art, hadde jeg faktisk forventet 
at det var gjort undersøkelser og forelå vurderinger om den økte skutertrafikken og den økte bil- og 
transportaktivitetens virkninger på influensområdet. Her må en kunne regne med vesentlig økning med 
utslipp til luft og forurensning. 
I avsnittet bolig- og hytteområder har jeg vært inne på mulig vesentlige belastninger fra både visuell-, 
lyd- og luftforurensning. 
Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at det er gjort vurderinger rundt avfall og økt forsøpling i 
områdene, noe man må kunne regne med. Hvilke konsekvenser kan det ha for dyre- og fuglelivet, for 
eksempel? Her er ingen avbøtende tiltak! 
Det nevnes ingen ting om tiltak/ordning for tilfredsstillende forsøplings- og avfallshåndtering. 
Organiseringen må være avklart her! 
lgjen gjelder det Naturmangfoldloven og totalbelastningen på miljøet, som ikke er tatt hensyn til. 
 
KONKLUSJON 
Dette er et tema/område som ikke er berørt og som på ingen måte er tilfredsstillende for miljø- og 
klimaarbeidet i kommunen! Dette arbeidet må intensiveres iden videre forvaltning! 
 
NÆRINGSUTVIKLING 
I konsekvensutredningen for alle løyper vurderes tiltakene til (+2) +3, middels til store positive 
konsekvenser, for næringslivet. Det er bra, men det finnes ikke noen annen dokumentasjon enn utsagn 
og opplisting av ønskede muligheter. 
 
Her mener jeg det burde foreligget mer konkrete planer, beskrivelser, undersøkelser og erfaringer, gjort 
som grunnlag for satsing og vurderinger. Det kan fort synes som de positive effektene bare brukes som 
et alibi for etablering av skuterløyper for fornøyelseskjøring,uten særlig tanke på belastning på 
naturområdet og totalbelastningen på miljøet. 
Når det gjelder næringslivet, så har det, akkurat som andre, lag og foreninger muligheter for tillatelser til 
å få tilrettelagt og gjennomført mange positive oppgaver, innenfor eksisterende lover, forskrifter og 
regelverk. 
 
KONKLUSJON 



Her må det utarbeides et mye grundigere og mer konkret begrunnet materiale enn ei "smørbrødliste" 
med ønsker/muligheter under videre forvaltning.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har vurdert punktene i Mikkelsens merknad og tar disse til etterretning. 
Forskriften er endret på flere punkt ihht dette.  Se kommentarer under merknadene til hver enkelt løype 
og til forslag til forskrift. 
 
Sammendrag: 
Statskog, som grunneier i Sulitjelmafjellet, ønsker ikke at det Nordlysløypa opprettes. 
Da grunneier har rett til å nekte ferdsel på egen eiendom, innstiller Rådmannen på at Nordlysløypa ikke 
opprettes.  
 
Mange merknader til saken går ut på støy- og annen ulempe for dem som har hytte nær traseen til 
Kjelvassløypa.  Grunneier ønsker ikke at det opprettes en trase etter Rørgata ned på Kjelvatnet.  Ut fra 
dette har Rådmannen foreslått at Kjelvassløypa ikke legges ut som løype for allmenn ferdsel.  
Rådmannen innstiller på at det blir opprettet en løype fra skuterparkeringa i Daja til Sulitjelma 
Fjellandsby (Fjellandsby-løypa). 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 86/16 av 11.2.2016 ble påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland.  Klagen 
gjaldt oppretting av tilførselsløypa som løype for offentlig ferdsel.  Bakgrunnen var at det ikke var tatt 
tilstrekkelig hensyn tiI hyttebebyggelse i området og at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og 
andre ulemper for friluftslivet.  
 
I og med at det forelå en faktafeil i konsekvensutredningen når det gjaldt antall hytter i rød og gul sone, 
ble løypa lagt ut på ny høring.  Antall hytter i rød og gul sone er endret, men antall hytter i 
influensområdet er det samme.  
 
Loppaløypa ligger nært et områder som er angitt som svært viktig friluftsområde.  Her vil det bli store 
støybelastninger både på dette friluftsområde og for SOT sin turisthytte v/Mourki. Området er viktig for 
vinterfriluftsliv. 
  
Åpningstid for løypene, både lengde i tid og klokkeslett, er også sentralt i noen merknader. Det samme 
gjelder hastighet og den innvirkning den har på støysoner i området. Dersom hastigheten økes, blir 
støysonene endret.  Ihht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a, 
sjuende ledd, kan ikke kommunen treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren 
har samtykket. 
 
Fauske kommune har inngått avtale med Statskog vedr tilrettelegging og merking av turistløypa og 
tilførselsløypa.  Denne avtalen gjelder fram til 15.05.2017.  Dersom kommunestyret gjør vedtak om 
oppretting av nye snøskuterløyper, må det inngås ny avtale. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Kathrine Moan Larsen 
Sendt: onsdag 11. oktober 2017 22.14 
Til: Trond Heimtun; Rune Reisænen 
Emne: Fwd: SV: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 

Hei, her er info ift status klagesaken Kjelvassløypa og kontaktperson.  

Regner med vi får mer info fra SKS ang Rørgata, men mailen fra SKS i høringsrunden er vel OK 

ift å godkjenne løypa med tiltak for varsling ?  

 

Under saksbehandlingen av Kjelvassløypa var Rørgata en del av Kjelvassløypa som avbøtende 

tiltak og medtatt i kart. Statskog sa nei til Rørgata plutselig før behandling, men dette kjenner 

dere vel til. Statskog hadde møter med Fylkesmannen og klarerte forhold ved Rørgata i ettertid, 

dermed snudde Statskog og ga klarsignal for Rørgata. Dere må gjerne bare ta kontakt med Jan 

Nilsen ift Rørgata.  

 

Ved å få vedtatt Rørgata stiller man sterkere med Kjelvassløypa, slik arbeidsgruppa ser det, og 

det bør være i Fauske kommunes interesse å bidra til næringsutviklingen i Daja når de ønsker 

denne løypa opprettholdt !!  

 

 

Vh 

Kathrine 

 

 

Sendt fra min iPad 

 

Videresendt melding: 

Fra: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 

Dato: 4. oktober 2017 kl. 19.41.59 CEST 

Til: Kathrine Moan Larsen <kathrine.larsen@fauske.kommune.no> 

Emne: SV: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Vi forsøker å behandle sakene så raskt som mulig, men ut fra saksmengden ved 
avdelingen i dag er det lite sannsynlig at vi klarer å være ferdig med klagebehandlingen 
før jul.  
  
Jeg skal få sendt ut en foreløpig melding der vi estimerer saksbehandlingstid. Beklager at 
dette ikke har blitt ordnet tidligere.  
  
Elisabeth Holand 

Fra: Kathrine Moan Larsen [mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no]  
Sendt: onsdag 4. oktober 2017 15:29 
Til: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 
Emne: Re: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

  

mailto:fmnteho@fylkesmannen.no
mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no
mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no
mailto:fmnteho@fylkesmannen.no


Hei 

OK, fint. Da sender vi opplysninger som vi mener kan være relevant for saken.  

Når tenker dere at saken blir ferdig behandlet ? Tror dere at det blir før denne 

scootersesongen er over ? Næringslivet i Sulitjelma vil bli hardt rammet dersom 

løypa blir stengt før eller i kommende sesong. Løypa har vært åpen i 16 år.  

  

Mvh 

Kathrine Moan Larsen 

 

Sendt fra min iPad 

 

Den 4. okt. 2017 kl. 13.31 skrev Holand Elisabeth Marø 

<fmnteho@fylkesmannen.no>: 

Hei, 
  
Saken er per i dag ikke fordelt til saksbehandler, men inntil videre kan 
dere kontakte meg.  
  
Dersom det er snakk om informasjon/opplysninger av relevans for 
saken, er det best om dette sendes oss skriftlig, slik at vi får journalført 
det og lagt det ved øvrige saksdokumenter. 
  
Elisabeth Marø Holand | Fagansvarlig bygg og justis  

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Kommunalavdelingen 

Telefon +4774168077 | www.fylkesmannen.no/nt 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

  
  
  

Fra: FMNT Postmottak  
Sendt: tirsdag 3. oktober 2017 15:13 
Til: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 
Emne: VS: Automatisk svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag 

  
Videresender fra postmottak 
  
mvh 
  
Eli Toril Aasheim | Seniorkonsulent 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Administrasjonsavdelingen 

Telefon +4774168039 | www.fylkesmannen.no/nt 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

mailto:fmnteho@fylkesmannen.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dzngK-0006Q9-6P&i=57e1b682&c=xF6KYX_gt30-4M2LyQ7uDxd3KRdFXXhvXqgPPsukgwF80cRr2PRZ6rvhpn91xiwC8MKI2O6re2iRBWMwDQr7Bn2Slar9ooXAa022j1F34OhVmXuHPNC-aWSvvw9SgPjcvsj3EOcVhp-Mh0kVDnrJIzRqFFDbZ2TNxqCM0vl3bwRwA8ULp7qnNpJsaeNMSqs3Dais1MQvU7EouGI4g0-yLSxtoFbKvRT3PMotayPqg-M
mailto:fmnteho@fylkesmannen.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dzhto-0005GY-3S&i=57e1b682&c=U0T8FUZmiEqWJ6KVbqDg2jBGCVP8u8jpPuRgfB_sijYoK0hqYcfE6Z20YXRfSUMRj0IHmhx5pgVfnjkKuzYlE4sE-hMnhY5L0do5Y4Pga6oR0xxx8_nbWlyLbmM5bbNiUlOVAu3d1i5tkYZn0lUjqHff3CP4UhG3Z4jIsm7TF5_sX8FuNaOwfXzWNFWZJ1Lw7KQ3tHq4r5z-jGmdjfqvV2s_KvNGEi6JasQHNu1v1P4


  

 
  

 



Fra: Sulitjelma Turistsenter <sulitjelma.turistsenter@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:57 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Innlegg til saken om skuterløype i Sulitjelma. 
 

Hei. 

Vi ber om at dere tar med vårt innspill i saken om rørgata: 

Vi ser i media at rådmannens innstilling til skuterløype over rørgata til Kjelvannet er negativ. 

Når saken om Kjelvannsløypa også enda ligger til behandling, blir vi bekymret. 

For Sulitjelma Turistsenter, og Sulitjelma Fjellandsby, er det viktig for vår vinternæring, at det er 

skuterløype mellom skihytta og Daja. 

Denne løypa gjør at folk kan kjøre fra hyttene sine for både å bytte gassflasker, som å gå på kafe, 

eller kiøpe kioskvarer. Når løypa nå også er lagt innom fjellandsbyen, kan folk kjøre ungene sine 

til slalombakken, direkte fra hytta. Vi har også framtidige planer om et bensinanlegg i Daja. 

Området er regulert til det, og vi har allerede hatt kontakt med mulig leverandør. Det blir da helt 

nødvendig med en skuterløype ned til Daja, slik at folk kan kjøre hit for å fylle skuteren. 

Når det gjelder tilgangen til turistløypa til Sverige, er det uten tvil en stor fordel at man kan kjøre 

direkte fra hytta til løypa. Uten denne, må folk kjøre skuteren på henger ved skihytta eller 

Kjelvannskrysset, for så å kjøre den til Daja. Det vil da igjen bli et stort problem med tanke på 

parkering hvis alle må¨ha tilhengere stående ved disse destinasjonene. 

Vi håper våre tanker og innspill kan bli tatt med i saken om løype i rørgata, og håper at Fauske 

kommune også tenker på turistnæringa i Sulis når dette skal avgjøres. For vår del, er turistene fra 

hyttene i Sulis like viktige som turistene som kommer utenfra. For framtidig vekst i næringa vår, 

er det en nødvendighet at det er skuterløype mellom Daja og Kjelvannskrysset/skihytta. 

 

mvh 

Bjørn Thomas Hansen 

Sulitjelma Turistsenter AS 



Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 21:48 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fwd: Rørgata 
 

 

 

-------- Originalpost -------- 

Emne: Rørgata 

Dato: Onsdag 13. Desember 2017 13:35 CET 

Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 

Til: "Berit Johansen" <berit.johansen@fauske.kommune.no> 

 

 

Ber om at dette blir tatt med under kommunestyremøtet som skal foregå i morgen. Vedrørende 

Rørgata. 

 

Mitt navn er Karin Merethe Sørensen. Jeg er hytteeier ved Kjellvannet i Sulitjelma. Hytta mi 

ligger like ovenfor demninga ved Kjellvannet, altså er hytta mi en av de nærmeste Rørgata, 

scootertraseen som går videre nedover. Jeg er også en av de nærmeste når det gjelder båtrafikken 

på sommerstid. 

Jeg stiller meg positiv til at Rørgata åpnes. Har ikke selv lov til å kjøre scooter til min egen hytte, 

men er innehaver av to scootere. Går selv til hytta mi på ski, men har ingen innvendinger mot at 

scootertrafikken går forbi hytta mi. 

Har mange ganger besøk av familie, men har enda ikke opplevd uvettig kjøring som kan tilsi at 

det ikke er forsvarlig. Jeg mener at scooteren i likhet med båten er kommet for å bli, vil hevde at 

båttrafikken på sommerstid støyer kanskje mer enn scooterlyden utgjør på vinterstid. 

Hvis ikke løypa blir der den er i dag kan man se for seg tilhengere som fraktes opp og ned fjellet, 

biler som kjører mer, mer forurensning, trafikkkaos med tilhengere i Daja og Kjellvann. 

Med å tenke fornuftig er jeg sikker på at dette blir bra. 

 

Karin Merethe Sørensen 

 

 

  



Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 21:48 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fwd: Rørgata 
 

 

 

-------- Originalpost -------- 

Emne: Rørgata 

Dato: Onsdag 13. Desember 2017 13:35 CET 

Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 

Til: "Berit Johansen" <berit.johansen@fauske.kommune.no> 

 

 

Ber om at dette blir tatt med under kommunestyremøtet som skal foregå i morgen. Vedrørende 

Rørgata. 

 

Mitt navn er Karin Merethe Sørensen. Jeg er hytteeier ved Kjellvannet i Sulitjelma. Hytta mi 

ligger like ovenfor demninga ved Kjellvannet, altså er hytta mi en av de nærmeste Rørgata, 

scootertraseen som går videre nedover. Jeg er også en av de nærmeste når det gjelder båtrafikken 

på sommerstid. 

Jeg stiller meg positiv til at Rørgata åpnes. Har ikke selv lov til å kjøre scooter til min egen hytte, 

men er innehaver av to scootere. Går selv til hytta mi på ski, men har ingen innvendinger mot at 

scootertrafikken går forbi hytta mi. 

Har mange ganger besøk av familie, men har enda ikke opplevd uvettig kjøring som kan tilsi at 

det ikke er forsvarlig. Jeg mener at scooteren i likhet med båten er kommet for å bli, vil hevde at 

båttrafikken på sommerstid støyer kanskje mer enn scooterlyden utgjør på vinterstid. 

Hvis ikke løypa blir der den er i dag kan man se for seg tilhengere som fraktes opp og ned fjellet, 

biler som kjører mer, mer forurensning, trafikkkaos med tilhengere i Daja og Kjellvann. 

Med å tenke fornuftig er jeg sikker på at dette blir bra. 

 

Karin Merethe Sørensen 

 

 

  



 SKS 
 Produksjon AS 

 

SKS Produksjon AS 

www.sks.no 

Besøksadr. Eliasbakken 7 

Postadr. PB 606, 8205 Fauske 

Tel.       +47  75 40 22 00 

E-post  firmapost@sks.no 

Org.nr. 

NO  915 637 353 

Innspill til forslag til forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i fauske 

kommune 

Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 

I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev vi 

at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det fra 

SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 

kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 

Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 

et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 

Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 

produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 

seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 

tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel.  Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 

løypa legges i Naustbukta og følger veien. 

SKS Produksjon er som vannkraftregulant pålagt å sikre anleggene slik at det ikke oppstår skader på 3. 

person. Vi er derfor svært opptatt av å informere om områder med dårlig is på reguleringsmagasinene, 

både ved å markere områdene på isen, sette opp informasjonsskilt og å ha oppdatert informasjon og kart 

på våre internettsider. Det er imidlertid vanskelig å nå ut til alle. Vi tror at flere åpne snøskuterløyper i 

området vil føre til økt ferdsel med personer som ikke er kjent. Med et økt antall ukjente personer i 

området øker også sannsynligheten for at faresituasjoner kan oppstå. Vi henstiller til at det tas inn i 

forskriften at aktører som bruker de åpne snøskuterløypene i næringsvirksomhet er pålagt å informere 

sine kunder om farene ved ferdsel på regulerte innsjøer og hvor disse fareområdene er. Vi kan 

produsere informasjonsmateriell som kan brukes i denne forbindelsen. 

Vi viser for øvrig til vårt innspill av 19.08.2014 og kart over fareområder på våre internettsider og på 

www.iskart.no. 

Med vennlig hilsen 

SKS Produksjon AS 

Christoffer Aalerud 

naturforvalter 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er imidlertid godkjent i henhold til intern rutine. 

Vedlegg: Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma 

Fauske kommune 
Plan/Utvikling Postboks 93 
8201 FAUSKE 

Dato: 

19.01.2017 

Vår saksbehandler: 

Christoffer Aalerud 

Deres ref: 

02.01.2017 

Vår ref: 

2013/35 75/2017 

http://www.iskart.no/


Fra: rnylu@frisurf.no 
Sendt: 12. desember 2017 22:47 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fw: Vedlegg til saken om Rørgata 
 

Hei 
Ber deg se bort fra forrige mail! 
  
From: rnylu@frisurf.no  

Sent: Tuesday, December 12, 2017 10:19 PM 
To: berit.johnsen@fauske.kommune.no  

Subject: Vedlegg til saken om Rørgata 

  
Leser i Saltenposten i dag at Rådmannen ikke vil gå inn for rørgata som alternativ tilførselsløype. 
Dette er jeg undrende til,da denne løypa vil fungere meget bra! 
Jeg eier hytta som ligger absolutt nærmest tilførselsløypa fra Kjelvannskrysset 
(adr.Kjelvannsveien 4) og vil på det sterkeste anbefale at rørgata opprettes,da den tar opp 
massevis av trafikken som ellers vil passere rett utenfor hytta mi. 
Når det nevnes støyproblemer for hytteeiere kan jeg ikke si at jeg kjenner meg igjen i at trafikk i 
rørgata vil øke dette – tvert om! 
For min del ser jeg kun fordeler med at denne løypa blir permanent! 
  
Mvh Ronny Nylund. 



Innspill til varsel om oppstart av planarbeid i Sulitjelma

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for etablering av snøskuterløyper Sulitjelma.

SKS Produksjon AS har flere vannkraftsanlegg innenfor det foreslåtte planområdet. Flere av disse 
anleggene er vurdert å være fareområder for allmennheten, og vi har derfor et spesielt fokus på 
sikring og merking av disse. Ved flere av anleggene er det fra SKS Produksjon sin side ikke 
ønskelig med økt aktivitet og ferdsel. Fauske kommune må være oppmerksom på tilstedeværelsen 
av disse anleggene i det videre planarbeidet.

Områdene som kommunen må være spesielt oppmerksom på er Dajaområdet, Kjelvatnet, 
Lomivatnet og Valffarjohka. 

I Dajaområdet har vi anleggsveier, bruer, portalbygget for Daja kraftverk, Dajavatnet og 
Emmavatnet som man må være oppmerksom på. Spesielt bør fokus være på Dajavatnet hvor det 
er utløp og inntak for kraftverk, betongdam og usikker is gjennom hele vinteren. Usikker is har vi 
også på Emmavatnet som overføres til Dajavatnet gjennom en kanal. Områdene med usikker is 
merkes på isen hver vinter, men vi henstiller allikevel til at det kommende planarbeidet ikke må 
føre til økt ferdsel på Dajavatnet og Emmavatnet.

Kjelvatnet er regulert og er inntaksmagasin for Daja kraftverk. Fareområder ved Kjelvatnet er 
dammene ved østre og vestre løp, inntaksområdet og Balvannselvas innløp i sørenden av 
innsjøen. Inntaksområdet og innløpet er spesielt farlige om vinteren da vannstrøm fører til dårlig is. 
Vi henstiller til at eventuelle skuterløyper legges i god avstand til disse områdene.

Lomivatnet har stor reguleringshøyde og vannstanden går betydelig ned om vinteren. Dette fører til 
store sprekker i isen langs land. Området langs land er ansett som farlig. Vi henstiller til at en 
skuterløype ved Lomivatnet legges i god avstand fra strandsonen.

Ved Valffarjohka er det et bekkeinntak som leder Valffarjohka over til Lomivatnet. Tunnelåpningen 
er inngjerdet og merket, men i dårlig vær vinterstid kan det være fare for å kjøre ned i tunnelen. Vi 
henstiller til at en skuterløype forbi bekkeintaket anlegges i god avstand.

Ved alle regulerte innsjøer og ved innfarten til reguleringsområdene er det satt opp opplysningsskilt 
som viser anleggene og fareområdene. Områdene med usikker is er også vist på kart på våre 
hjemmesider www.sks.no og på www.varsom.no. De fleste anlegg er også å finne på NVE sitt 
atlas – atlas.nve.no. Dersom kommunen trenger ytterligere informasjon om anleggene innenfor de 
nevnte områdene ber vi om at dere tar kontakt med SKS Produksjon AS.

Fauske kommune

Plan/utvikling Postboks 93

Deres ref:  
04.07.2014

Vår ref: 
2006/78-885/2014

Vår saksbehandler:  
Christoffer Aalerud

Dato:
19.08.2014

8201 FAUSKE



Med vennlig hilsen
for SKS Produksjon AS

Christoffer Aalerud
naturforvalter

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
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Høydekurve 5m
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Høydeinformasjon

Innsjøkant

InnsjøkantRegulert
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Markslag

Regel_temakode_6319
Restriksjonsområder

Bygning, Boligbygg

Bygning, Andre bygg

Bygning, uten Bygningspunkt

Matrikkel Bygning

Støysonegrense
Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Linjetyper

Skuterløype - Kjelvassløypa

Skuterløype - Rørgata
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Fauske Kommune 
Arbeidsgruppe for snøscooterløyper 

      

MØTEREFERAT 

Sted /dato/kl: Statskog / 08.09.2017 / 14:00-15:00 

Til stede: Statskog V/Jan Nilsen, Arbeidsgruppe Fauske kommune V/Ronny Borge og Kathrine 

Moan Larsen 

 

Bakgrunn for møtet var kommunestyrets vedtak der arbeidsgruppen for snøscooterløyper fikk i 
oppdrag å regulere og legge til rette for snøscooterturisme og næringsutvikling i kommunen.  
Statskog som grunneier må godkjenne løyper som Fauske kommunestyre foreslår opprettet, derfor 
avklares dette i forkant av konsekvensutredningen.  
 

Følgende ble avklart / drøftet i møtet: 

 

1. «Turistløypa». Gjeldenede avtale mellom Fauske kommune og Statskog utgår 31.12.2017. 

Statskog foreslo ny avtale som gjelder i 5 år. Arbeidsgruppa spilte inn at det bør inngås mer 

langsiktige avtaler med kommunen, slik at næringslivet har forutsigbarhet i forhold til satsing 

og investeringer. Ny avtale bør inngås for minimum 10 år. 

 

2. «Kjellvassløypa». Løypa er vedtatt av kommunestyret, Statskog har ingen innvendinger. 

Klagesak angående løypa er sendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som er oppnevnt som 

settefylkesmann. Statskog ser også at denne løypa er viktig for næringsutviklingen i området 

Daja, og vil også være viktig for en fremtidig etablering av garasjer/scooterparkering i Daja, 

som Statskog jobber med.  

 

3. «Rørgata». Statskog stiller seg positiv til Rørgata. Rørgata er tidligere konsekvensutredet og 

er en avgreining fra Kjellvassløypa. «Rørgata» er ment som et avbøtende tiltak for 

Kjellvassløypa og er viktig for næringslivet i Daja.  

 

4. «Nordløysløypa» kan etableres, men ikke ned til Grunnstollen i denne omgang. Løypa legges i 

en sløyfe fra Turistløypa til området Hanken slik at man får utsikt over gruvebyen. For evt 

guidede turer kan kraftstasjonen i området være en attraksjon å besøke.  

 

5. «Fagerliløypa» kan ikke etableres.  

 

6. «Loppa» er konsekvensutredet. Statskog har ingen innvendinger til trasèen. Avklaringer med 

Arvidjaure kommune.  

 

Statskog ønsker at saksgrunnlag ferdigstilles snares og fremmes for kommunestyret innen utgangen 

av 2017.  

 

Ref. Arbeidsgruppa, 08.09.17 

 

              



Fra: Cato Lund <cato.lund@sks.no> 
Sendt: 14. desember 2017 07:37 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: katmola 
Emne: Rørgateløypa 
 

Da jeg har ei av de nærmeste hyttene (70 m) til den foreslåtte Rørgateløypa ønsker jeg 
å komme med en uttalelse før dagens behandling. Hytta mi ligger på motsatt side av 
elvedalen der løypa går mellom Kjelvannskrysset og Kjelvatn så jeg har full oversikt over 
trafikken på denne strekninga som brukes av mye skiløpere og snøskutere. Ved å bruke 
Rørgateløypa som en avlastning vil det bli mange hytteeiere som får mye mindre støy 
og nærhet av scootere. Selv vi som får løypa mye nærmere vil få mye mindre støy pga. 
terrenget som denne løypa ligger i. Ved å redusere trafikken fra Naustbukta og ned til 
Kjelvannskrysset vil skigåerene også få mye bedre forhold. Ofte ser jeg familier med 
barn komme susende nedover og møter på snøskutere som er på tur opp å da sitter vi i 
spenning å venter på hvordan dette skal gå.  
Min konklusjon er at jeg ikke kan se noe negativt med å tillate bruk av Rørgateløypa 
som avlastningsløype. 
 
 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Cato Lund 
 
Mobiltlf: +47 930 29 397 
 
E-post: cato.lund@signalbox.no 

mailto:cato.lund@signalbox.no


Fra: Cato Lund <cato.lund@sks.no> 
Sendt: 14. desember 2017 07:37 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: katmola 
Emne: Rørgateløypa 
 

Da jeg har ei av de nærmeste hyttene (70 m) til den foreslåtte Rørgateløypa ønsker jeg 
å komme med en uttalelse før dagens behandling. Hytta mi ligger på motsatt side av 
elvedalen der løypa går mellom Kjelvannskrysset og Kjelvatn så jeg har full oversikt over 
trafikken på denne strekninga som brukes av mye skiløpere og snøskutere. Ved å bruke 
Rørgateløypa som en avlastning vil det bli mange hytteeiere som får mye mindre støy 
og nærhet av scootere. Selv vi som får løypa mye nærmere vil få mye mindre støy pga. 
terrenget som denne løypa ligger i. Ved å redusere trafikken fra Naustbukta og ned til 
Kjelvannskrysset vil skigåerene også få mye bedre forhold. Ofte ser jeg familier med 
barn komme susende nedover og møter på snøskutere som er på tur opp å da sitter vi i 
spenning å venter på hvordan dette skal gå.  
Min konklusjon er at jeg ikke kan se noe negativt med å tillate bruk av Rørgateløypa 
som avlastningsløype. 
 
 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Cato Lund 
 
Mobiltlf: +47 930 29 397 
 
E-post: cato.lund@signalbox.no 

mailto:cato.lund@signalbox.no


Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:23 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløyper i Sulitjelma 
 
Hei Berit, 
Ser i avisen at scootersaken atter en gang skal opp i planutvalg og kommunestyre. Tenkte i den anledning 
å komme med en liten uttalelse fra meg som næringsdrivende i Daja. 
 
Det er slitsomt å følge med på denne saken. Utallige runder om tilførselsløyper,  alternative traseer, 
fartsgrenser og stengetider. Alt vi ønsker oss er et kommunestyre og byråkrati som bruker sunn fornuft i 
denne saken. Det har fungert strålende med turistløype og tilførsel i en årrekke. Den saken er grei, det 
fungerer! Denne gangen skal dere diskutere rørgata som en avlastningsvei for en fungerende løype. Så 
bra! Er det ikke det vi skal drive med? Å legge til rette slik at det blir best mulig for flest mulig. 
 
Scooterløypene er for fjellandsbyen en viktig støttefunksjon slik det er i dag. Våre gjester, både boende 
og besøkende var over seg av begeistring når vi i fjor fikk ordnet løype inn hit. Hyttefolket kom for å få 
seg en matbit og en tur i bakken. Våre leilighetseiere kunne endelig kjøre scooter fra fjellandsbyen og ta 
med seg gjester på tur. Vi var veldig spent på hvordan støyproblematikken ville bli, men det har vært en 
sann fryd. Snøscootere som beveger seg i en merket løype inn mot fjellandsbyen kjører pent og høres 
knapt.  
 
Vi som næringsaktør ser det som veldig viktig at de eksisterende tilbudene til scooter ikke bare består, 
men også utvikles i årene som kommer. Ikke nødvendigvis med så mange flere løyper, men med gode 
tilrettelagte løyper, som ikke er gjenstand for usikkerhet. Vi ønsker så raskt som mulig å legge til rette for 
scootergarasjer i Daja og det krever at løypene i området er godkjent. Ikke bare for denne sesongen eller 
neste, men for lang tid fremover. Vi vil allerede i år inngå et samarbeid med Sulitjelma Turistsenter om 
guidede scooterturer. Dette kan med tiden bli en stor og viktig inntektskilde for oss her i Daja. 
 
Ta gjerne kontakt med oss i næringen for nærmere informasjon eller synspunkter. 
 
Med ønske om et godt møte og en strålende jul 
Endre Grønnslett 
Daglig leder 
Sulitjelma Fjellandsby AS 



Fra: Kjell Basse Lund <kb.lund@sbnett.no> 
Sendt: 12. desember 2017 22:36 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløype 
 
Hei! 
Ber om at denne Mail vedlegges til kommunestyret . 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
 
Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata. 
 
Undertegnede har i 13 år drevet leiekjøring med snøscooter i Sulitjelmaområdet. I løpet av disse år har 
scooterkjøringen fra hytteområdene endret seg vesentlig og positivt. Dette gjelder også i 
tilknyttingsløypa til Daja. Det er langt mer kontrollert kjøring enn tidligere, til tross for at det er flere 
scootere. 
Vår hytte ligger ca 100m ovenfor løypa der den kommer fra Kjelvannskrysset mot Daja. Vi er lite plaget 
av støy fra scootere. 
I det nye forslaget til plan ligger endring av løypa fra Kjelvannet og ned til området hvor vi har vår hytte, 
etter traseen fra den gamle rørgata mellom to tidligere kraftstasjoner i området. 
 
Å legge løype der vil være en stor fordel for alle hyttene i området.  
Det er slik at hyttene oppover fra Messa vil få mindre scooterlyd ved at rørgata brukes og det til tross for 
at de passerer nærmere i meter. Rørgatetraseen ligger skjermet i terrenget og lyden oppfattes mindre. 
 
Har oppfattet at noen mener det er en dårlig løsning. Det er det absolutt ikke. Eneste ankepunkt måtte 
være hvis isen på nåldammen, eller kjosen som vi i alle år har kalt den delen av Kjelvannet, skulle være 
dårlig. Det et den aldri, vi går på ski der og der drives isfiske. 
 
Slik jeg ser det vil scooterkjøring etter traseen til rørgata være en fordel for hyttene i området og ber om 
at det legges til rette for det. 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
Sendt fra min iPad 



Fra: Berit Vestvann Johnsen[berit.johnsen@fauske.kommune.no]
Dato: 03.07.2018 15:33:33
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: 18/10615 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske
kommune - Rørgata.

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.
 
Se vedlegg.
 



Fra: Rune Reisænen 
Sendt: 18. september 2017 08:23 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: VS: Utredning av scooterløyper  
Vedlegg: Referat Statskog 08.09.17.docx 
 
Se på denne du! 
 
 
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
 
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
 
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
 
rune.reisanen@fauske.kommune.no 
 
 
 

Fra: katmola@outlook.com [mailto:katmola@outlook.com]  
Sendt: søndag 17. september 2017 19.45 
Til: Geir Mikkelsen <geir.mikkelsen@fauske.kommune.no>; Trond Heimtun 
<trond.heimtun@fauske.kommune.no>; Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Kopi: Jørn Stene <jorn.stene@fauske.kommune.no>; Ronny Borge <ronny.borge@fauske.kommune.no>; 
katmola@outlook.com 
Emne: Utredning av scooterløyper  
 
 
Arbeidsgruppa har utarbeidet på vegne av kommunestyret følgende forslag til scootertrasèer som bes 
utredet av administrasjonen og fremmes for kommunestyret senest innen 14. des 2017. 
 

1. «Nordlysløypa». Løypa er en avgreining fra Turistløypa og går i en sløyfe til utkikkspost i 
Hankenområdet med utsikt over «Gruvebyen». Løypa er tegnet i kart i kommunen, må justeres 
noe (se ref Statskog).   
Trasèen er i hovedsak ment som en turistattraksjon der man kan få en fantastisk utsikt over 
fjellområdene i Sulitjelma og gruvesamfunnet. Er man heldig kan man oppleve nordlysets spill i 
dalen. Løypa er med på å få et bredere tilbud til turistnæringa og næringsutvikling.  

 
2. «Rørgata». Løypa er utredet tidligere og har vært på høring. Statskog har gitt samtykke til 

opprettelse av løypa i møte den 08.09.17, jf vedlagt referat. Statskog har i tillegg hatt møter med 
Fylkesmannen i Nordland og det er gitt signaler om at løypa kan opprettes. Da 
konsekvensutredningen ble gjennomført for Rørgata var denne løypa ment som et avbøtende 
tiltak til Kjelvassløypa og var en avgreining til Daja.  
 
Åpning av «Rørgata» kan ha betydning for klagesaken angående Kjelvassløypa som er oversendt 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Arbeidsgruppa ber administrasjonen sende informasjon om at 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:katmola@outlook.com
mailto:katmola@outlook.com
mailto:geir.mikkelsen@fauske.kommune.no
mailto:trond.heimtun@fauske.kommune.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:jorn.stene@fauske.kommune.no
mailto:ronny.borge@fauske.kommune.no
mailto:katmola@outlook.com


grunneier har sagt ja til åpning av «Rørgata» til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vedlegge 
tidligere saksutredningen samt referatet fra Statskog av 08.09.17. 

 
3. «Loppa». Løypa er tidligere konsekvensutredet og har vært på høring. Løypa tas med til saken i 

kommunestyret. Arbeidsgruppa skal på vegne av kommunestyret avklare løypa med Arjeplog 
kommune, jf vedtak, med formål å åpne løypa.   
 

 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen om å forhandle frem avtaler med Statskog på minimum 10 års 
varighet slik at næringslivet har mulighet til å investere og satse på scooterturisme i Sulitjelma.  
 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen om å gi tilbakemelding til arbeidsgruppa snarest dersom det er 
mangelfulle opplysninger eller at arbeidsgruppa skal bidra med noe for å få saken fremmet innen 
utgangen av 2017.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Arbeidsgruppa for snøscooterløyper 
 
Ronny Borge og Kathrine Moan Larsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Kathrine Moan Larsen 
Sendt: mandag 16. oktober 2017 17.35 
Til: Rune Reisænen; Trond Heimtun; Geir Mikkelsen 
Kopi: Ronny Borge; Kjetil Sørbotten; Ordfører Fauske 
Emne: Fwd: SV: Scooterløype Rørgata 
Vedlegg: Innspill SKSP  -Rørgateløypa.pdf; ATT00001.htm 
 
Hei, henviser til møte 2/10 samt tidligere mailer.  
 
Vedlagt følger innspill fra SKS ift Rørgata. Referat fra Statskog har dere fått tidligere.  
Ber nå om at sak for å få åpnet Rørgata legges frem til planutvalgets møte 14. Nov og sluttbehandling i 
kommunestyret i desember. 
Henviser til kommunestyrets vedtak av 23. mars 2017.  
 
Angående løypa til Loppa skal arbeidsgruppa ta de nødvendige kontakter med Arjeplog og avklare med 
de før sak fremmes.  
 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen sende oppdaterte opplysninger til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
at det jobbes med å få åpnet alternativ trasè - Rørgata -som var et viktig avbøtende tiltak for 
Kjelvassløypa ift støy og friluftsliv. 
Arbeidsgruppa er av den oppfatning at den har betydning for klagesaken iom at løypa i utgangspunktet 
var en del av Kjelvassløypa men ble tatt ut grunnet nei fra grunneier. Når så grunneier har sagt ja, samt 
vedlagt uttalelse fra SKS, skal det ikke være noen grunn til at trasèen ikke kan åpnes.  
 
Arbeidsgruppa ber om tilbakemelding både når det gjelder denne løypa samt saksbehandling av den nye 
Nordlysløypa ! 
 
Mvh 
Kathrine M. Larsen 
For arbeidsgruppa  
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Christoffer Aalerud <christoffer.aalerud@sks.no> 
Dato: 16. oktober 2017 kl. 15.36.29 CEST 
Til: <kathrine.larsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: SV: Scooterløype Rørgata 

Hei.  
 
Vi viser henvendelse til SKS Produksjon v/Cato Lund 11.10.17. Vedlagt 
følger svar på henvendelsen.  
 
Med hilsen 
SKS Produksjon AS  

mailto:christoffer.aalerud@sks.no
mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no


 
Christoffer Aalerud  
Naturforvalter  

 
Sentralbord  75402200 
Direkte          75402389 
Mobil             97167156 
 
Tenk på miljøet. Spar papir. Skriv helst ikke ut denne e-posten.  
 
 

  

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Statsforvaltningsavdelingen 

Saksbehandler 
Elisabeth Marie 
Nohre 
22 24 49 99 

Oppnevning av settefylkesmann  

Fylkesmannen i Nordland har i brev 17.7.2018 erklært seg inhabil etter forvaltningsloven § 6 

andre ledd til å behandle vedlagt klager over vedtak om snøscooterløype av Fauske 

kommune fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen. Kommunestyret behandlet 

klagene 21.6.2018. Klagene ble ikke tatt tilfølge. 

 

Fylkesmannen i Nordland har bl.a. tidligere klaget på kommunens fastsettelse av 

snøscooterløyer. Denne klagen er ikke behandlet. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke merknader til fylkesmannens 

habilitetsvurdering, og oppnevner med dette Fylkesmannen i Trøndelag som 

settefylkesmann til å behandle og avgjøre saken. Hjemmel for oppnevningsvedtaket er 

forvaltningsloven § 9 andre ledd, jf. kgl.res.10.11.1988. 

 

Sakens dokumenter følger vedlagt. 

 

Med hilsen 

 

 

Francoise Bratland (e.f.) 

seniorrådgiver 

 

 

Elisabeth Marie Nohre 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/3501-4 

Dato 

16. august 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

Kopi 

 

Fauske kommune 

Fylkesmannen i Nordland 

 



Fra: Nohre Elisabeth Marie <Elisabeth-Marie.Nohre@kmd.dep.no> 

Sendt: torsdag 16. august 2018 09.56 

Kopi: Postmottak 

Emne: 17/3501-4 Oppnevning av settefylkesmann 

Vedlegg: Oppnevning av settefylkesmann.docx.pdf; Hoveddokument.PDF; 

Vedlegg.pdf; Oppnevning av settefylkesmann - klage etter 

motorferdsellov.pdf; Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - 

Fauske kommune.pdf 

 

Se vedlagte saksdokumenter. 

 



 
 
 

 

Besøksadresse: Statens Hus Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Postadresse: Postboks 1405 Telefaks: 75 52 09 77 Organisasjonsnr.: 974 764 687 

 8002 Bodø   

 
 
 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 
0032 OSLO 
 

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

Tlf: 75 53 15 54 
Vår ref: 2016/8665  

Deres ref:  
Vår dato: 17.07.2018 

Deres dato:  
Arkivkode: 421.3 

 
 
 
 
Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Klage - 
Snøscooterløype Rørgata - Fauske  
 
Kommunestyret i Fauske vedtok den 14. desember 2017 i sak 115/17 endringer i det 
kommunale løypenettet for kjøring med snøscooter. Det følger av forskriftens § 4a siste ledd 
at kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. 
 
Vedtaket er påklaget av Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen.  
 
Kommunestyret behandlet klagene den 21. juni 2018 som sak 064/18. Klagen ble ikke tatt til 
følge. 
 
Vår rolle når det gjelder veiledning og oppfølging av kommunen i den aktuelle saken, samt 
vår rolle som klageberettiget, gjør at vi mener det foreligger særegne forhold som er egnet til 
å svekke tilliten til vår upartiskhet når det gjelder å behandle klagene, jf. forvaltningsloven § 6 
andre ledd. Det bes derfor om at settefylkesmann blir oppnevnt. Fylkesmannen i Nordland 
har i tillegg tidligere klaget på kommunens fastsettelse av snøscooterløyper, og denne 
klagen er ikke behandlet.  
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble ved departementets brev av 8. august 2017 oppnevnt 
som settefylkesmann til å behandle og avgjøre klager på snøscooterløyper i Fauske 
kommune, hvor Fylkesmannen i Nordland altså var en av klagerne. Disse klagene er ikke 
ferdig behandlet, og vi anser det som naturlig at Fylkesmannen i Trøndelag oppnevnes som 
settefylkesmann til å behandle klagen også på den nye traséen. 
 
Vedlagt følger kommunens oversendelse av klagesaken.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
fung. fylkesmiljøvernsjef Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Vår ref.: 18/10615 

Deres ref.:  
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Enhet Plan/Utvikling 
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Fylkesmannen i Nordland 
Statens Hus 
Moloveien 10 
8002 BODØ 
 

 
 
 

Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
Kommunestyre- 064/18, har i møte 21.06.2018 fattet følgende vedtak i saken: 
 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
 
 
 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Nordland for videre behandling. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Kjelvassløypa med støysone  

Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune  

Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune  

VS Utredning av scooterløyper  

Referat Statskog 08.09.17  

Åpning av Rørgata - alternativ trase  

Godkjenning av løype - Rørgata  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata.  

Kjelvassløypa  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - begrenset høring  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling  

Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse Lund  

Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund  

Etterlyser svar på klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommuen - Rørgata traseen - Kjelvassløypa  

Klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata traseen - Kjelvassløypa  

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling  

Rørgateløypa - Cato Lund  

Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen  

Rørgateløypa  
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Vedlegg: 

Innspill Rørgata  

Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS  

Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS  

 

 
 

  

Kopi til 

Henning Iversen Humleveien 10 8027 BODØ 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 18/7112     

 Arkiv sakID.: 16/10793 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 

 

Sak nr.   Dato 

072/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

064/18 Kommunestyre 21.06.2018 

 
 

Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 22.05.2018 

Innstilling til kommunestyret: 
Klagen tas ikke til følge. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagen tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Klagen tas ikke til følge. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
Kommunestyre 21.06.2018: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
KOM- 064/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
Vedlegg: 

08.02.2018 Klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

1372784 

19.03.2018 Etterlyser svar på klage på vedtak - kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommuen - Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

1376436 
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05.01.2018 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - 2. gangs behandling 

1369329 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

1363109 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - begrenset høring 

1365135 

05.01.2018 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - 2. gangs behandling 

1367294 

13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367706 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367714 

14.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367839 

14.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367840 

18.12.2017 Innspill Rørgata 1367852 

18.12.2017 Rørgateløypa 1367854 

13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367718 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367719 

13.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367843 

13.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367844 

14.12.2017 Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen 1367856 

14.12.2017 Rørgateløypa - Cato Lund 1367857 

 

Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok den 14.12.2017, under sak 115/17, forskrift for kommunalt løypenett 
for snøskuter i Fauske kommune. 
 
Kommunestyrets vedtak kan i hht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, § 4 a, siste ledd, påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Varsel om vedtaket ble sendt dem som hadde kommet med merknader i forbindelse med 
høringsprosessen, det ble annonsert i lokalavis og info ble lagt ut på kommunens hjemmeside, samt 
at den vedtatte forskriften ble lagt inn i Lovdata. 
 
Saksopplysninger: 
 
Det kommet inn 1 klage: 
 

Henning Iversen/Jan Helge Gjersvoll Iversen 
 

Klagen er kommet inn innen fristens utløp og skal behandles som klagesak av Planutvalget og 
Kommunestyret. 
Dersom klagene ikke tas til følge, skal alle dokumenter sendes Fylkesmannen i Nordland, som er 
klageinstans.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Klagen er tatt inn i sin helhet i saksfremlegget og er deretter kommentert.  
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Vedtaket ble ekspedert som brev herfra den 5. januar 2018.  Den 2. februar 2018 ble klagen fra 
Iversen sendt på epost til kommunen.  Denne er innført i postjournalen den 8. februar 2018. Selve 
klagen er udatert. 
 
Klage fra Henning Iversen/Jan Helge Gjersvoll Iversen: 
 

1. «Belastningen vedr støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for 
flere traseer i Kjelvassløypa.  Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor 
trafikk fra parkeringsplaser, for eksempel Kjellvannskrysset, hvor det er høy trafikk i 
forbindelse med transportkjøring til og fra hytter.  En åpning av flere trasèer, spesielt 
alternativet som følger rørgata,  for trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring 
vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i større grad enn skissen Fauske kommune 
presenterer i høringsalternativet/forskriften. 

 
Erfaringer etter at Rørgata blei åpna, selv om klagefristen er kort, viser at virkeligheta ikke 
stemmer med det som ble foreslått i høringsuttalelsen, vi har påpekt med rødt her 
begrunnelsen for hvorfor vi klager på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune – Rørgata trasèen – Kjelvassløypa. 
 
Derfor bør en eventuell trasè i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag – langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
2. Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som 

sikrer det.  Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en 
ytterligere utvidelse av reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 
investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, 
samt de lovmessige spørsmålene rundt bruken. 

 
Erfaringer etter at Rørgata ble åpna er at kjøring over 20 km/t foregår i stor skala, fra 
man kobler seg på Rørgata fra Naustbukta innover kanalen/isen mot demninga foregår 
det høy fart, stor akselerasjon og endring av turtall, noe som skaper støy, farlige 
situasjoner og ulovligheter.  En kraftig motorisert snøskuter trenger ikke mange meter for 
å akselerere fra 20 km/t til 70-80-90 km.  Denne situasjonen foregår begge veier både fra 
demninga og ut mot odden, og som beskrevet først fra odden og inn mot demninga. 
 

3. De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer 
anbefales for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn 
innenfor syreliv, støy og miljø.  En  normaltid med åpning fra kl 08:00 til kl 21:00 anses som 
et bedre alternativ. 

 
Erfaringer etter at Rørgata ble åpna er kjøring utover lovmessige tidspunkter, vi ser 
snøscootertrafikk om kvelden og natten, men selvfølgelig i mindre omfang enn på dagen, 
men det er plagsomt, da adferden er lik det som er nevnt i punkt 2.»                                                             

                                                                       
 

           
Merknader/anbefalinger: 
Rådmannen valgte i sin innstilling å ikke opprette rørgata som løype for kjøring med snøskuter for 
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allmennheten. Kommunestyret gjorde vedtak om å endre forskriften slik at den også omfattet 
Rørgata. Saken er sendt Fylkesmannen i Nordland til videre behandling.           
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 
 
 

 



Fra: Jan Helge Gjersvoll Iversen <Jan.Helge.Gjersvoll.Iversen@bodo.kommune.no> 
Sendt: torsdag 15. mars 2018 09.30 
Til: Rune Reisænen; Lise Gunn Hansen; Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: fmnohah@fylkesmannen.no; fmnopost@fylkesmannen.no; 

fmtlpost@fylkesmannen.no 
Emne: ETTERLYSER SVAR PÅ: Klage på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i 

Fauske kommune - Rørgata traseen – Kjelvassløypa 
Vedlegg: 2862_001.pdf; Klage på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 

kommune - Rørgata traseen - Kjelvassløypa.docx 
 

ETTERLYSER SVAR PÅ:  
 
«Klage på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata traseen – 
Kjelvassløypa» 
 
Kopi av klagen ligger vedlagt i denne e-posten 
 
Mvh 
 
Jan Helge Gjersvoll Iversen 

Prinsens gate 28 – H0202 

8003 Bodø 

 

Mobil: 915 73 698         

 

(Festnr / Grnr: 206 / 1 / 119 - Fauske kommune) 

 

Kopi: Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Nord Trøndelag 

 
 
 

Fra: Jan Helge Gjersvoll Iversen  
Sendt: 2. februar 2018 10:49 

Til: rune.reisanen@fauske.kommune.no; Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no; 

'FMNOHAHG@fylkesmannen.no';; fmnomae@fylkesmannen.no; fmnosra@fylkesmannen.no; 
fmnoejo@fylkesmannen.no; fmnttrm@fylkesmannen.no; fmntpost@fylkesmannen.no; 

fmnteho@fylkesmannen.no; fmntbwi@fylkesmannen.no 
Emne: Klage på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - Rørgata traseen – 

Kjelvassløypa 

 
 

(Se vedlegg – både PDF og word format) 
 
 

Klage på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 

Rørgata traseen – Kjelvassløypa 
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1. Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det 

åpnes for flere traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet 

med stor trafikk fra parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy 

trafikk i forbindelse med transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traséer, 

spesielt alternativet som følger rørgata, for trivselskjøring kombinert med nåværende 

hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i større grad en skissen 

Fauske kommune presenterer i høringsalternativet / forskriften.  

 

Erfaringer etter at Rørgata blei åpna, selv om klagefristen er kort, vier virkeligheta 

ikke stemmer med det som ble forslått i høringsuttalelsen, vi har påpekt med rødt her 

begrunnelsen for hvorfor vi klager på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 

kommune - Rørgata traseen - Kjelvassløypa 

 
   

Derfor bør en eventuell trasé i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag - langs den 

allerede fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 

   

2.     Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som 

sikrer det. Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en 

ytterligere utvidelse av reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 

investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, 

samt de lovmessige spørsmålene rundt bruken. 

 

      Erfaringer etter at Rørgata blei åpna er at kjøring over 20 km/t foregår i stor skala, fra 

man kobler seg på Rørgata fra Naustbukta innover kanalen/isen mot demninga forgår det 

høy fart, stor akselerasjon, og endring av turtall, noe som skaper støy, farlige situasjoner 

og ulovligheter. En kraftig motorisert snøskuter trenger ikke mange meter for å akselerere 

fra 20 km/t til 70-80 -90 km/t Denne situasjonen foregår begge veier både fra demninga 

og ut mot odden, og som beskrevet først fra odden og inn mot demninga. 

   
 

3.     De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer 

anbefales for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn 

innenfor dyreliv, støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 

21:00 anses som et bedre alternativ 

      Erfaringen etter at Rørgata blei åpna er kjøring utover lovmessige tidspunkter, vi ser 

snøskootertrafikk om kvelden og natten, men selvfølgelig i mindre omgang enn på dagen, 

men det er plagsomt, da adferden er lik det som er nevnt i punkt 2. 

.   

 



 
 

 

 

             Mvh 

    

Henning Iversen 

Humleveien 10 

8027 Bodø           

             

             Jan Helge Gjersvoll Iversen 

             Prinsens gate 28 – H0202 

             8003 Bodø 

 

             Mobil: 915 73 698         

 

            (Festnr / Grnr: 206 / 1 / 119) 

 

            Kopi: Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Nord Trøndelag 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 17/18532     

 Arkiv sakID.: 16/10793 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

131/17 Plan- og utviklingsutvalg 14.12.2017 

115/17 Kommunestyre 14.12.2017 

 
 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata - 2. gangs behandling 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 14.12.2017 

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 
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 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.  

 
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 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.  
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 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 
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 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.  

 
Kommunestyre 14.12.2017: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 115/17 Vedtak: 

Vedtak: 

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.  
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 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.  

 
Vedlegg: 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata - begrenset høring 

1365135 

16.11.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

1363109 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 



13.12.2017 Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata - Kjell Basse 
Lund 

1367718 

13.12.2017 Innspill til saken om Rørgata - Ronny Nylund 1367719 

13.12.2017 Scooterløyper i Sulitjelma - Uttalelse fra Sulitjelma Fjellandsby AS 1367843 

13.12.2017 Innspill i saken om skuterløype i Sulitjelma - Sulitjelma Turistsenter AS 1367844 

14.12.2017 Innspill Rørgata - Karin Merethe Sørensen 1367856 

14.12.2017 Rørgateløypa - Cato Lund 1367857 

 

Sammendrag: 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune behandlet ovennevnte sak i møte den 14. november 2017 
under sak 119/17.  
 
Saksopplysninger: 
Plan- og utviklingsutvalgets vedtak i sak 119/17  lyder: 
«Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere hargitt 
uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 14. 
desember 2017.» 
 
Forslaget fra FL og R : 
Kathrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) fremmet følgende forslag: 
 
«1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018 
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 
avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 
Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt. 

1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside. 

 
Begrunnelse for vedtak: 
Vedtaket er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i K-sak 14/17. Grunneier har gitt sitt samtykke til å 
åpne Rørgata. 
Rørgata er et avbøtende tiltak for Kjelvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for 
klagesaken angående Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 
 
Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke innenfor gul eller 
rød støysone. Fylkesmannen i Nordland henviser til Miljøkommune.no der det fremkommer svar på 
omdet er «forbudt å legge snøscooterløyper som vil berøre viktige friluftsområder, jf veileder om støy og 
snøscooterløyper». Det er i svaret presisert følgende: «Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper 
som vil medføre støy over 40dB i viktige friluftsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor 
anbefalt minsteavstand i forhold til sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre 
vurderinger av hva dette vil bety for friluftslivet». 
 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 km) og 
området ved løypa: 
· Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 
· Ved å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen. 
· Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 



således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne 
denne trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 
· Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen. Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa. 
· Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier som 
en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i området 
sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å kjøre 
bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år der 
Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk; biler, båter, folk og ATV. 
· Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og løypa 
legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved Kjelvannet. 
Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å opprette for å 
redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere. 
· Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 
· Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt sett for støy 
og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa.» 
 
 
Saken ble sendt på begrenset høring den 15.11.2017 til Fauna KF, Forum for natur- og friluftsliv i 
Nordland (FNF), Fylkesmannen i Nordland, Henning Iversen, Bodø og til SKS Produksjon. 
 
Ved fristens utløp, den 6. desember 2017, var det kommet inn 4 høringsuttalelser.  Disse er fra Henning 
Iversen, Bodø, Fylkesmannen i Nordland, FNF og fra SKS Produksjon as. 
 
Høringsuttalelsene er tatt med i sin helhet og blir kommentert av Rådmannen til slutt. 
 
Merknad nr 1:  Henning Iversen, Bodø, datert 22. november 2017: 
 
«1. Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for 
flere traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traséer, spesielt alternativet som følger rørgata, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsalternativet / forskriften. 
 
Derfor bør en eventuell trasé i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
2. Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve 
investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de 
lovmessige spørsmålene rundt bruken. 



 
3. De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere tidsrammer anbefales 
for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, støy og 
miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21:00 anses som et bedre alternativ.» 
 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 5. desember 2017: 
 
«Vi viser til kommunens oversendelse av 15. november 2017.  
 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 14. november 2017 å sende forslag om å 
etablere snøscooterløype benevnt som Rørgata ut på en begrenset høring. Løypa var også del av 
forslaget som ble sendt på høring i desember 2016, men ble ikke vedtatt av kommunestyret. Rørgata er 
på kartet til venstre (hentet fra Nordlandsatlas) vist ved en stiplet linje, mens heltrukket linje viser løype 
som er vedtatt. 
  
Vår tidligere uttalelse  
 
Vi sa i vårt brev av 20. januar 2017 følgende spesielt om Rørgata-traséen:  
«Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker». 
  
Generelt om hele Kjelvassløypa ble det videre sagt følgende:  
«Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke  
 hytter liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en 
løypetrasé enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, 
vil det fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t 
er vanskelig å overholde. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget.  
 
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april. 
 
Fylkesmannens vurdering  
 
Arbeidsgruppen oppnevnt av kommunestyret har arbeidet videre med forslaget om å opprette Rørgata 
som løype, og Fylkesmannen legger til grunn at det nå foreligger samtykke fra Statskog som grunneier. 
SKS har også kommet med presisering av sitt tidligere innspill.  
 
Kommunens konsekvensutredning av Kjelvassløypa er den samme nå som ved forrige høring.  
Administrasjonen hadde også nå innstilt på at Rørgata ikke skal tas inn som trasé for kjøring med 



snøscooter for allmennheten. Dette på grunn av støy for hytter og friluftsliv i hytteområdet som løypa 
går gjennom.  
 
Ny høring foretas ut fra at det i plan- og utviklingsutvalget ble foreslått å åpne Rørgata som trasé, med 
fartsgrense 20 km/t og forbud mot rasting og parkering. Det ble i denne forbindelse også foreslått en 
begrunnelse for en slik åpning. Begrunnelsen er i stor grad knyttet opp til at Rørgata er et avbøtende 
tiltak for Kjelvassløypa med hensyn til støy og friluftsliv, og det er gjort noen vurderinger av friluftslivet 
og støy når det gjelder Rørgata og området ved løypa. Det er bl.a. vist til at det er en fordel å åpne 
Rørgata-traséen, da scootertrafikk fra Skihytta kan gjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli mindre støy for 
nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. Videre er det vist til at Rørgata 
ligger i et naturlig dalsøkk, og støy fra snøscootertrafikk i denne løypa vil derfor være mer redusert enn 
øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i denne traséen. Det vil derfor 
være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en del av Kjelvassløypa.  
 
Kommunens vurdering her tilsier at en tar mer hensyn til hyttebebyggelsen og friluftsinteressene ved å 
fastsette Rørgatatraséen som et alternativ til den traséen som er vedtatt. Det er imidlertid etter det 
Fylkesmannen kan se ikke snakk om å erstatte den vedtatte traséen, men å vedta Rørgata i tillegg til 
denne.  
 
Fylkesmannen kan vanskelig se at det er et godt alternativ å etablere to traséer i stedet for én, særlig 
når det ligger støyømfintlig bebyggelse mellom de to traséene. Kommunen har heller ikke nå foretatt 
noen vurdering av konsekvensene for bebyggelsen som blir liggende mellom de to traséene.  
 
Vi presiserer at kommunen plikter å ta hensyn til bolig- og hytteområder. Dette innebærer at 
kommunen må gjøre en saklig og forsvarlig vurdering og avveining av de ulike hensynene mot 
hverandre, herunder vurdere muligheten for avbøtende tiltak og mindre konfliktfylte løsninger. 
  
Kommunens plikt til å ta hensyn til hytteområder tilsier at en ved en eventuell vedtakelse av en løype 
må være klar over hvilke ulemper hytteeiere blir påført som følge av løypa. Det er etter vår oppfatning 
da viktig å ha klart for seg hvor mange hytter det er snakk om, og hvor langt fra traséen(e) de blir 
liggende.  
Skulle kommunen komme til at løypa kan fastsettes, må dette være gjort etter en grundig vurdering av 
støy og andre ulemper for friluftsliv, og av andre relevante hensyn som hytteområder og sikkerheten for 
de som kjører og andre. Kommunens avveining av de ulike hensynene må fremgå av vedtaket. 
Avbøtende tiltak i form av strengere tidsbegrensning for bruk av løypa må også vurderes.» 
 
Merknad nr 3:  Forum for natur og friluftsliv i Nordland, datert 6. desember 2017: 
 
«Bakgrunn for høringen 
Bakgrunnen for høringen er plan- og utviklingsutvalgets (PLUT) sak 119/17 den 14. 
november. I hht vedtaket skal saken sendes på begrenset høring til dem som tidligere har gitt 
uttalelse vedr. «Rørgata». Saken skal videre behandles i PLUT før endelig vedtak i Fauske 
kommunestyret den 14. desember 2017. 
Rådmannens forslag til innstilling til behandling i PLUT 14.11.2017 var følgende: 
«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 opprettholdes 
slik som tidligere vedtatt i K-sak 14/17.» 
 
Under behandling av saken fremmet Katrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) følgende 
forslag: 



1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018 
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 
avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 
Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 
1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside. 
 
Deres begrunnelse var blant annet at det er en oppfølging av K-sak 14/17 og at grunneier 
(Statskog) har gitt samtykke til å åpne traseen. Rørgata skal være et avbøtende tiltak for 
Kjellvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for klagesaken angående 
Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag. Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, 
men ikke innenfor gul eller rød støysone. 
 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 
km) og området ved løypa: 
• Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke 
innenfor gul eller rød støysone. 
• Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 
• Ved å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen. 
• Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 
således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne denne 
trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 
• Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen. Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa. 
• Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier 
som en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i 
området sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å 
kjøre bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år 
der Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk; biler, båter, folk og ATV. 
• Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og 
løypa legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved 
Kjelvannet. Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å 
opprette for å redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere. 
• Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 
• Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa. 
 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt 
sett for støy og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa. 
 



Rådmannen foreslo endrede innstilling: 
 
«Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som 
tidligere har gitt uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget 
og kommunestyret 14. desember 2017.» 
 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FNF Nordlands merknader til høringen 
FNF Nordland viser i første omgang til vår høringsuttalelse av 20.1.2017, samt vår klage på 
kommunestyrets vedtak i sak 014/17 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune (Kjelvassløypa). FNF Nordland mener, uavhengig av en 
realisering av «rørgata», at Kjelvassløypa ikke kan fastsettes. Hensynsplikten overfor boligog 
hytteområder og støy blir ikke ivaretatt. 
 
«Rørgata» planlegges til være 1 km lang, noe som isolert sett er en relativt kort strekning men 
den er likevel planlagt i et område hvor flere hytter ligger i influensområdet. FNF Nordland 
ser ikke hvorfor «rørgata» ikke skulle generere enda mer trafikk med snøskuter, og med det 
ytterligere støybelastning for hyttebeboere. Fauske kommune argumenterer med det motsatte, 
men erfaringer viser at motorferdselen øker des mer det tilrettelegges for det – også for 
snøskuter. FNF Nordland er derfor uenig i at rørgata vil fungere som et avbøtende tiltak for 
«Kjelvassløypa» som er under klagebehandling. 
 
FNF er opptatt av at lovverket blir fulgt og at hensynspliktene blir ivaretatt. Særlig vinterstid 
må støy og forstyrrelser holdes på et minimum da dyre- og fuglelivet er svært sårbare i denne 
perioden. Det blir derfor feil å bare vise til motorferdsel på barmark og vanns på sommerstid. 
 
FNF Nordland finner det svært beklagelig at det er så liten vilje fra kommunen og politiet til å 
få bukt med den ulovlige kjøringen som foregår i Sulitjelma Vi har også gjennom hele 
planprosessen etterspurt hvordan en skal unngå den gamle praksisen der hyttebeboere kjørte 
til og fra den tidligere «Tilførselsløypa» (nå «Kjelvassløypa» i planforslaget). FNF Nordland 
mener kommunen måtte ha en klar strategi og nedlegge en del ressurser for å kunne håndheve 
dette. Som det kommer frem av merknadene til nasjonal forskrift så kan det heller ikke gis 
dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som 
ønsker å kjøre fra hytta til løypa. 
 
 
Konklusjon 
FNF Nordland mener at det ikke kan fastsettes forskrift for verken «Kjelvassløypa» eller 
«Rørgata». Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke ivaretatt. 
 
Merknad nr 4:  SKS Produksjon as, datert 6. desember 2017: 
«SKS Produksjon AS har ingen merknader til opprettelsen til Rørgateløypa ut utover det vi har formidlet 
tidligere.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
3 av høringsuttalelsene konkluderer med at løype for kjøring med snøskuter for allmennheten over 
Rørgata ikke kan etableres.  Dette på grunn av at hensynsplikten overfor hytter og friluftslivet i området 
ikke er oppfylt bl a når det gjelder støy. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



På bakgrunn av de merknader som er kommet inn i denne høringsrunden,  og tidligere vurderinger som 
er gjort av Rådmannen, legges saken fram med følgende innstilling: 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  15.11.2017 
Vår ref.: 17/17124 

Deres ref.:  
Saksb.: Lise Gunn Hansen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Mottakere:    
Fauna KF Daglig leder  Fauna KF 
Forum for natur- og 
friluftsliv i Nordland 

Eiaveien 5 8208 FAUSKE 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Statens Hus 8002 BODØ 

Henning Iversen Humleveien 10 8027 BODØ 
Salten Kraftsamband 
AS 

Eliasbakken 7 8205 FAUSKE 

 
 
 
 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune - Rørgata - begrenset høring 
Vedlagt oversendes vedtak i Plan- og utviklingsutvalget (PLUT) i Fauske kommune i sak 
119/17, den 14. november 2017 vedr ovennevnte. 
 
I hht vedtaket skal saken sendes på begrenset høring til dem som tidligere har gitt uttalelse 
vedr. Rørgata.  Saken skal videre behandles i PLUT før endelig vedtak i Fauske 
kommunestyret den 14. desember 2017. 
 
Frist for høring er satt til 6. desember 2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen     Lise Gunn Hansen 
Enhetsleder Plan/Utvikling    Konsulent 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/Elisabeth Holand   
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Fylkesmannen i Nordland 
Statens Hus 
Moloveien 10 
8002 BODØ 
 
 
 
 

Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune - Rørgata - 2. gangs behandling 
 
Kommunestyre- 115/17, har i møte 14.12.2017 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak: 

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.  
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 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.  

 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent, jfr. 
FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Fauske 
kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
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Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Rørgata. 
 
 

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 opprettholdes slik 
som tidligere vedtatt i K-sak 14/17. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Håvar Olsen (R) fremmet følgende forslag: 

1. Rørgata åpnes for allmenn ferdsel fra og med sesong 2017/2018  
2. Rådmannen sender vedtaket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag da Rørgata er et viktig 

avbøtende tiltak til Kjelvassløypa og har betydning for klagesaken. 
3. Tilleggspunkt i forskriftens §4 c): I Rørgata er fartsgrensen 20 km/t i hele løypetrasèen 

Tilleggspunkt i forskriftens § 5 : I Rørgata skal det skiltes med 20 km/t ved Kjelvatnet 
Tilleggspunkt i forskriftens § 8 g): I Rørgata er rasting og parkering ikke tillatt 

1. Informasjon om Rørgata legges på kommunens hjemmeside samt facebookside  
 

Begrunnelse for vedtak:  
Vedtaket er en oppfølging av kommunestyrets vedtak  i K-sak 14/17. Grunneier har gitt sitt samtykke til 
å åpne Rørgata.  
 
Rørgata er et avbøtende tiltak for Kjelvassløypa mht støy og friluftsliv. Rørgata har stor betydning for 
klagesaken angående Kjelvassløypa og rådmannen bes oversende vedtak med begrunnelse til 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  
 
Ved å åpne Rørgata vil noen flere hytter komme innenfor influensområdet, men ikke innenfor gul eller 
rød støysone. Fylkesmannen i Nordland henviser til Miljøkommune.no der det fremkommer svar på om 
det er «forbudt å legge snøscooterløyper som vil berøre viktige friluftsområder, jf veileder om støy og 
snøscooterløyper». Det er i svaret presisert følgende: «Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper 
som vil medføre støy over 40dB i viktige friluftsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor 
anbefalt minsteavstand i forhold til sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre 
vurderinger av hva dette vil bety for friluftslivet».  



 
Fauske kommune har følgende vurderinger av friluftslivet og støy når det gjelder Rørgata (1 km) og 
området ved løypa: 
 

· Fauske kommune har enorme friluftsområder der motorisert ferdsel med snøscooter er 
forbudt. I Sulitjelma er det flere mil med oppkjørte skiløyper samt store områder der man 
kan oppleve fullstendig stillhet fra motorferdsel. 

· Ved  å åpne Rørgata, som er 1 km lang, vil ikke kvaliteten på området rundt 
Kjelvannet/Kjelvasskrysset forringes sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen.  

· Rørgata blir ikke brukt som friluftsområde og det er ikke etablert skiløyper der. Løypa vil 
således ikke komme i konflikt med friluftslivet. Tvert imot vil det bli en fordel å åpne 
denne trasèen da scootertrafikk fra Skihytta kan kjøre over Rørgata i stedet for å kjøre om 
Kjelvasskrysset der flere hytter ligger innenfor støysonene. Det vil derfor totalt sett bli 
mindre støy for nærliggende hytter, samt mindre konflikt med friluftslivet og skiløpere. 

· Rørgata ligger i et naturlig dalsøkk. Støy fra scootertrafikk i denne løypa vil derfor være 
mer redusert enn øvrig løypenett. Hyttene ligger også vesentlig lenger unna scooterløypa i 
denne trasèen.  Det vil derfor være et vesentlig avbøtende tiltak å åpne Rørgata som en 
del av Kjelvassløypa.  

· Området rundt Kjelvannet og Kjelvasskrysset er et av de største utfartsområdene i 
Sulitjelma. Det er anlagt store parkeringsplasser og det er opparbeidede anleggsveier som 
en kan kjøre med bil og ATV på sommeren. Det er mange naust og båttrafikk i området 
sommerstid. På vinteren er det svært mange hytteeiere som får dispensasjon til å kjøre 
bagasje til sine hytter. I tillegg har Fauske kommune vært forsøkskommune i 16 år der 
Kjelvassløypa var og er en etablert løype med utfart fra Skihytta og Kjelvasskrysset. 
Området berøres derfor av andre støykilder enn scootertrafikk;  biler, båter, folk og ATV.  

· Avbøtende tiltak i Rørgata vil være 20 km/t, det anlegges ikke skiløyper i området og løypa 
legges i en dal slik at støybelastning reduseres. Det skiltes med 20 km/t ved Kjelvannet. 
Sett i forhold til Kjelvassløypa vil Rørgata bli et viktig avbøtende tiltak å opprette for å 
redusere støy og eventuell konflikt med skiløpere.  

· Alle som skal gå på ski fra Kjelvasskrysset møter skutertrafikken som går via Naustbukta, 
ved å åpne Rørgata vil scootertrafikken fra Naustbukta til Kjelvasskrysset reduseres. En 
kan kjøre Rørgata til Kjelvasskrysset, i stedet for Nausbukta. 

· Det kreves ingen terrenginngrep for å åpne løypa  
 
Fauske kommune vurderer det slik at en åpning av Rørgata vil ha positive virkninger totalt sett for støy 
og friluftsliv i området, som en del av Kjelvassløypa.  
 

Rådmannen foreslo endrede innstilling: 
Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere har gitt 
uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 14. 
desember 2017. 

 Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 119/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Forslaget fra FL og R i planutvalget 14.11.2017 sendes på begrenset høring til de som tidligere har 
gitt uttalelse på rørgata med frist 6. desember. Saken behandles i planutvalget og kommunestyret 



14. desember 2017. 

 
Vedlegg: 

20.09.2017 VS Utredning av scooterløyper 1360392 

19.10.2017 Åpning av Rørgata - alternativ trase 1362580 

19.10.2017 Godkjenning av løype - Rørgata 1362583 

20.09.2017 Referat Statskog 08.09.17 1360393 

24.01.2017 Innspill til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske 
kommune 

1337568 

20.01.2017 Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av 
snøskuterløyper i Sulitjelma 

1337570 

02.12.2016 Kjelvassløypa med støysone 1333561 

24.10.2017 Kjelvassløypa 1363147 

07.07.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 1339993 

 

Sammendrag: 
Fra Arbeidsgruppa for oppretting av kommunalt løypenett for snøskuter v/Kathrine Moan Larsen, har vi 
fått henvendelse om at Statskog som grunneier har gitt tillatelse til at det opprettes en snøskuterløype 
for allmenn ferdsel over Rørgata, dvs en «omvei» over Rørgata og ned på Kjelvatnet, slik at en slipper å 
kjøre innom Kjelvasskrysset dersom en skal benytte Kjelvassløypa fra Daja til Skihytta.  
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommunestyre vedtok i sak 14/17 den 23. mars 2017 forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Saken er påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland og er nå 
videresendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til videre klagebehandling. 
 
I vedtaket i sak 14/17 i Kommunestyre ble Rørgata fjernet fra kartutsnittet som er en del av forskriften. 
Dette på grunn av at grunneier ikke tillot å opprette en snøskuterløype for offentlig ferdsel her. 
 
I etterkant har grunneier (Statskog) gitt tillatelse til at trase over Rørgata skal kunne opprettes. 
 
Traseen over Rørgata var på høring sammen med den øvrige traseen for Kjelvassløypa med avgreining 
inn til Sulitjelma Fjellandsby.  I forbindelse med høringen kom det inn følgende uttalselser når det gjaldt 
Rørgata spesielt: 
 
Merknad nr 1: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Støy: 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er flere hytter som 
ligger i influensområdet også for Rørgata og Rådmannen foreslår at løypa over Rørgata ikke opprettes. 
 
Merknad nr 2: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 



«Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men 
med noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som FNF Nordland.  Det er flere hytter som ligger i 
influensområdet for Rørgata og Rådmannen foreslår at løypa over Rørgata ikke opprettes. 
 
Merknad nr 3:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for å 
minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har i sin innstilling til K-sak 14/17 bedt om at hele Kjelvassløypa taes ut av forskriften.  
Denne innstillingen vil Rådmannen opprettholde når det gjelder Rørgata. 
  
Merknad nr 4:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev vi 
at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det fra 
SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
I tillegg til denne uttalelsen har Fauske kommune mottatt en presisering av innspill til lokal forskrift 
for kommunalt løypenett for snøskuter fra SKS Produksjon datert 16.10.2017: 
«Vi viser til henvendelse fra Kathrine Moan Larsen i Fauske kommune 11. oktober 2017.  
 
SKS Produksjon AS er bedt om å komme med en uttalelse om Rørgateløypa etter at Statskog nå har 
tillatt åpning av løypa. I vår forrige merknad (02.01.17) er det noen punkter som trenger en presisering 
for å unngå misforståelser.  
 
Vi skrev i vår uttalelse til høringen at det ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av våre anlegg. 
Dette gjelder generelt alle våre anlegg og særlig våre reguleringsanlegg der isen kan være dårlig på 
grunn av innløp, utløp og nedtapping. Vi har som konsesjonær plikt til å informere allmennheten om slike 
fareområder.  
 
Vi vurderer at det ikke vil bli vesentlig større ferdsel i området hvis løypa legges om slik som skissert. 
Dersom løypa legges der den er markert på kartet vil den heller ikke komme mye nærmere fareområder 
enn den er i dag.  
 



Scenarioet vi beskriver om tapping av Kjelvatnet vinterstid og dannelse av råk i Vestre løp er noe som kan 
skje, men som til nå aldri har skjedd. Hvis det en gang skulle skje vil SKS sette i verk et større apparat for 
å sikre hele området for ferdsel både på vannet og langs Balmielva mellom Kjelvatnet og Dajavatnet. Da 
vil også Rørgateløypa bli stengt for ferdsel.  
 
SKS Produksjon har som oppgave å bekjentgjøre farene ved ferdsel i reguleringsanleggene for 3. person 
og for offentlige planmyndigheter. Våre to tidligere innspill i denne saken er en del av dette arbeidet og 
er ment for å gjøre kommunen oppmerksomme på mulige farer i reguleringsanleggene. Det er videre 
opp til kommunen å gjøre endelige vurderinger om hvordan det skal legges til rette for allmennheten. 
SKS Produksjon vil deretter gjøre nye vurderinger av sikringstiltak i anleggene ut ifra mulig endret 
ferdsel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I sin siste uttalelse skriver SKS at det er opp til kommunen å gjøre endelig vurderinger om hvordan det 
skal legges til rette for allmennheten.  SKS Produksjon vil deretter gjøre nye vurderinger av sikringstiltak 
i anleggene ut ifra mulig endret ferdsel. Dette betyr at SKS, etter at vedtak som eventuelt endrer trase er 
gjort, må vurdre hvilke sikringstiltak som må etableres. Hvem som skal utføre dette og hvem som skal 
dekke disse kostnadene, er vanskelig å si noe om i dag. 
  
Det er vanskelig å forutsi hvordan klimaendringene blir i framtida.  Dermed må vi også ta hensyn til at 
det kan bli mer nedbør enn det er i dag og dermed også større utfordringer for kraftverkene og annen 
infrastruktur i området som også kan ha en negativ virkning for Rørgata. 
  
Rådmannen har i sin tidligere innstilling frarådet at det opprettes snøskuterløype for allmennheten i 
trase Kjelvassløypa med avgreining over Rørgata. Dette standpunktet opprettholdes. 
 
Merknad nr 5:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen kommentar utover det som tidligere er skrevet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kjelvassløypa ble vedtatt i kommunestyret under sak 14/17.  Her ble Rørgata tatt ut på grunn av at 
grunneier Statskog ikke godkjente denne traseen.  I ettertid har Statskog godkjent denne traseen.  På 
grunn av at Kommunestyret ikke har vedtatt denne traseen tidligere, må saken behandles på nytt.   
Når det  gjelder et vedtak om eventuelt å  opprette trase over Rørgata, må vedtaket sendes ut til dem 
som har gitt høringsuttalelse hvor disse gies mulighet til å påklage vedtaket.  Dersom vedtaket ikke blir 
påklaget, er vedtaket gyldig og skal ikke sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling, kun som 
en orientering i forbindelse med klagebehandlingen av Kjelvassløypa. 
 
Arbeidsgruppa argumenterer med at traseen over Rørgata er en avlastningsløype for løypa som går 
innom Kjelvasskrysset og at denne løypa kan benyttes dersom en skal kjøre direkte fra Daja til Skihytta. 
 



Rådmannens forslag til vedtak i sak 14/17 var at Kjelvassløypa på grunn av bl a støy ikke skulle opprettes 
som løype for allmennheten.  Dette opprettholdes med samme begrunnelse som tidligere.  
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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.02.2017 

Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 



gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 



terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 



 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 



dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 



Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 



dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 



åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter vinterføre for turistløypa fra 
Daja til riksgrensen og løype fra snøskuterparkeringen i Daja og til Sulitjelma Fjellandsby 
(Fjellandsbyløypa). 

 
1. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til kommunalt løypenett for 

snøskuter i Fauske kommune: 

 
2. § 3 punkt a) endres til  

Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 2. januar (under forutsetning av snødekt 
mark) og stenges senest 5.mai. 
 

3. § 3 punkt c) endres til  

Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 22:00 og kl 07:00 
 

4. § 3 punkt e) endres til  

Kommunen skal stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om 



dette av hensyn til reindrifta.  
 

5. § 3 punkt f) endres til 

Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. januar. 
 

6. § 3 nytt punkt g)  

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 
eller særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 
viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jfr 
motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning. 
 

7. § 3 nytt punkt h), liktlydende med forslagets punkt g)  

Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  
 

8. § 4 punkt a) endres til 

Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 
 

9. § 4 punkt d) endres til 

Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. I tillegg har fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke 
trafikanter/annen ferdsel.  Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. 
 

10. § 4 punkt h) fjernes. 

 
11. § 7 punkt b), c) og d) fjernes 

 
12. § 7 nytt punkt b)  

Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby:  
Max 6 m 
 

13. § 8 punkt e) og f) fjernes. 

 
14. § 8 nytt punkt e) 

I  Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby)  
er rasting ikke tillatt.  
 

Begrunnelsen for ikke å opprette Nordlysløypa er at grunneier ikke gir tillatelse til denne løypa.  
Når det gjelder Kjelvasslypa er begrunnelsen for ikke å opprette denne at det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen når det gjelder støy. Loppaløypa ligger i et område hvor 



friluftslivet, som er betegnet som svært viktig, vil bli belastet med støy, samt at svenske 
myndigheter ikke vil opprette denne før avtale med samebyene på svensk side er etablert. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og H: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  



h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av 
snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i 
barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 



c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 



og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 



Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 
ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 



positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 
tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  



Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 

Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  



 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

Ketil Skår (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
FL/R/H's forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til 
innstilling. 
 
PLUT- 027/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, 
(motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til 
rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske kommune, 
herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 



a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som 
gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til 
reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet på de 
aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på 
veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt for myke 
trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig 
ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 



§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom annet ikke 
er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs 
løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 



Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i Sulitjelma, 
spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal Fauske 
Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har spennende 
turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, hyttebebyggelse og 
friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på langrenn/skiturisme, alpint, 
overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. Turistløypa 
og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse løypene vil ikke ha noen 
andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er at hytteeiere ikke kan kjøre rett 
fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun tillatt å starte fra Skihytta eller 
Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  

Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  

Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen og 
fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot Siso i Sørfold 
kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge snøscooterløyper. Dette er 
veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og små,  samt områder som ligger 
langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er likevel et meget godt utgangspunkt for å 
dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  

Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med kommunegrensen til 
Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet og er naturlig å se på som 
Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  Dagens skiløype gir tilgang på store 
områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å kunne ferdes i naturen uten støy fra 
motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til 
Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik 
sett også et eksempel på et stort sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel 
kan dyrkes.  

Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har Kommunestyret 
kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til forskrift for løypenettet i 
Fauske kommune.  

 



Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved skihytta 
og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde i området. Det 
vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, støy og utslipp på 
parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 km, får 
dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine skutere ved 
Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. Dette for at 
hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne benytte 
løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller Kjellvasskrysset, 
parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil øke støy til 
omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større utslipp og kan skape 
konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten langs den bratte og sterkt 
traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk med bil og henger. Sulitjelma er 
Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i Sulitjelma 
Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til næringslivet i 
Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv turløype for 
opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot rasting. Dessuten 
skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  slik at 
det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest gjeldende fra 
Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke komme i samme område 
som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får scooter og skiløpere ved siden av 
hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved Kjellvasskrysset. 
Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for trasèen forbi hytta. Det kom 
ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  

Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 

Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 

 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 

Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å parkere og 
raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. Bakgrunnen er at 
kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som tilførselsløype til næringslivet i 
Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  

Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn av 
Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være feil. Mange av naustene og uthus 



ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul 
støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød sone og 8 hytter i gul sone.  

Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i støysonene). 
Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og scootertrafikk, tilby 
støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved scooterparkeringen i Daja har 
kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, støy og ulemper for friluftslivet.  

I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den treffer på 
Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved Kjellvasskrysset. Dvs når en 
starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa til den treffer på Kjellvassløypa. Da 
slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og passere hyttene som ligger nær 
løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt mellom skiløpere og scootere, løypa blir 
tilrettelagt for scootere. 

Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart og 
saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det bør derfor 
ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. Høringsrunden viser at 
det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av 
disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er 
positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  

Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med «gamle 
dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå enn før.  

Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  

Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv i 
Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  

Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er lagt 
opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg Junkerdal 
Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren får kommunen 
likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til Jakobsbakken og 
Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet for fiske fra motorbåter 
sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  

 

Rørgata  

Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for friluftsliv for 
øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble etablert på 70 tallet og 
er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa er en alternativ trasè for de som 
starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi 
flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for 
hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset og begrenser konflikt med skiløpere som også går til 
Kjellvasskrysset langs veitrasèen. Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  

Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle kommunen 
dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  

Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at Rørgate-
løypa kan opprettes. 

Loppa 

Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til eksisterende løype 
og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store friluftsområder og mange 



tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk Loppa med snøscooter vil en ikke 
forringe helheten i kommunen pga de enorme friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i 
Fauske Kommune for øvrig. Trasèen går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid 
av skiløpere eller annet friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte 
løypetrasèer dit. Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til 
løype til hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  

Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av kommunen 
dersom isen ikke er trygg. 

Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De har 
beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at løypa er til 
hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til Luokta-Mavas 
sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  

Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette dette på norsk side og 
Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune kan ikke fastsette regler på svensk 
side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  

Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter med 
sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   

 

Nordlysløypa  

Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort og 
enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk utsikt over 
hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin plass å ta turister 
med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under høringsprosessen er det kommet 
innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel samt område ved Jakobsbakken og 
Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma 
som et «grønt» område uten scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på 
alternative trasèer som ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke 
denne løypa og ser positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  

 

Kommentarer til forslag om forskrift: 

§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 

Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer fleksibel 
for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere enn andre løyper. 
Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som sted har den fordel 
sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre dette som et 
konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle løyper kan 
åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i desember, andre år blir 
det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis stenges i april, mens andre løyper 
kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til år. Kommunen stenger de løypene som ikke 
er snødekt, trygg is eller andre forhold som tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har 
mulighet å åpne en eller flere løyper i desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til 
næringslivet. Ift støy og friluftslivet for øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på 
vintersesongen er det dessuten færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal 
ikke kjøres på bar mark. 



Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet der 
det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt ved at det ikke 
kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom forhold tilsier det for 
næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da reindriftsnæringa har 
samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan fravikes. Balvatn 
reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på høring.  

§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 24:00. 
Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for utvidet 
åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om morgenen på tur 
/isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan ikke se at det er mange 
innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring med nattestengt mellom kl 23:00 
– 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 23:00, men at det er innenfor forskriften 
dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur eller sent for å oppleve nordlyset.  

I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger over 2,5 
km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med scooter er lovlig 
innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører mange hytter. Likevel er 
det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  

 

§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i Turistløypa pr 
i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel max 40 km/t iht gjeldende 
regelverk. 

Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere og 
annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er store 
turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt til rette og 
jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer etter intensjonen, 
kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved forskrift.  

 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling fra 
planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om godkjenning 
av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
Behandling: 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R, SV, H, FRP og AP: 
Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber arbeidsgruppen 
gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at også disse trasene 
kan bli godkjent. 



 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

 

FL/R/SV/H/FRP/AP' forslag ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endringer ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer avgitt for V's 
forslag. 

 

 
KOM- 014/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3 c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte på at 
også disse trasene kan bli godkjent. 

 
Vedlegg: 

17.02.2017 Høringsbrev av 2 desember 2016 1339985 

10.02.2017 Arbeidsgruppas arbeid ifbm etablering av kommunalt løypenett for snøskuter 1339420 

17.02.2017 Nordlysløypa 1339917 

10.02.2017 Konsekvensutredning Nordlysløypa siste utkast 1339423 

17.02.2017 Kjelvassløypa_støysone 1339977 

10.02.2017 Konsekvensutredning Kjelvassløypa siste  utkast 1339418 

17.02.2017 Loppa 1339919 

10.02.2017 Konsekvensutredning Loppa siste utkast 1339419 

10.02.2017 Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Fauske kommune 
- forslag 

1339421 

13.02.2017 Naturmangfold og planlegging av snøskutertraseer 1339531 

17.02.2017 Veiledning støy 1339911 

16.02.2017 Forslag til endring av forskrift 1339823 

14.03.2017 Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - 
Tilleggsopplysninger til kommunestyre den 23. mars 2017 

1342657 

01.03.2017 Snøskuterløypene  i Sulitjelma 1340952 

14.03.2017 Uttalelse - Luokta Mavas sameby 1342739 

 

Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok  i sak 82/16 den 11. februar 2016 forskrift om løyper til kjøring med 
snøskuter på vinterføre i Fauske kommune. Forskriften trådte i kraft umiddelbart, og avtale med 
grunneier ble undertegnet den 19. februar 2016.  
Saken ble påklaget av flere, bl a Fylkesmannen i Nordland.  I forbindelse med klagebehandlingen ble det 
oppdaget at kommunen hadde noen faktafeil i konsekvensutredning for tilførselsløypa og klagesaken 



ble utsatt til ny høring var foretatt.  
I samme sak (82/16) ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 1 fra posisjon (Kathrine 
Moan Larsen), 1 fra opposisjon (Ronny Borge), 1 fra adm. (rådmannen) som fikk i oppgave å utrede 
muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma. 
Arbeidsgruppen ble ledet av Kathrine Moan Larsen, representant fra posisjonen.  
 
Arbeidsgruppa hadde sitt siste møte den 28. november 2016. Forslag til forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter med konsekvensutredning, samt kart med støysoner ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i hht bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14 den 02.12.2016 med frist for innsending 
av merknader den 20. 01. 2017.   
 
Det er innkommet til sammen 22 merknader/uttalelser. Disse er: 
 
Grunneier Statskog 
Fylkesmannen i Nordland 
Arjeplog kommune 
Statens Vegvesen 
Sametinget 
Politiet 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) –Innkommet 30.01.2017 
Nordlandsforskning 
Forum for natur og friluftsliv 
Sulitjelma og omegn turistforening 
Fauske næringsforum 
Sulitjelma nærmiljøutvalg 
Sulitjelma Snøscooterklubb 
Salten Motorsport 
Fauna KF - fikk utsettelse til 23.01.17 
Fjellfarer as 
SKS Produksjon as 
Sulitjelma Fjellandsbys velforening 
Per Arne Mikkelsen, Fauske 
Jan Olav Andersen, Fauske 
Henning Iversen, Bodø 
Berit Lesniak, Sulitjelma 
 
Rådmannen har valgt å ta med merknaden fra NVE, selv om denne kom inn etter høringsfristen. 
Merknadene er sortert etter: 1) Offentlige myndigheter 2) Lag og foreninger 3) Bedrifter 4) 
Privatpersoner.  
 
Saksopplysninger: 
 
Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i Motorferdselloven som åpner for kommunale løyper for 
kjøring for allmennheten. Departementet vedtok 19. juni 2015 også endringer i nasjonal forskrift. 
   
I forskriftens § 4a første ledd heter det: ”Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold 
av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd”. 
  
Utdrag fra § 4a, annet ledd: ”Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til 
kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, 
herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til 
dekning av kostnader for drift av løypene. Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om 



løypene. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om våren etter 5. mai”.  
 
Kommunen skal gjøre vedtak etter Motorferdselloven, ikke planvedtak etter plan – og bygningsloven. 
Kommunens saksbehandling skal i utgangspunktet følge de alminnelige saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter. Fordi snøskuterløyper innebærer arealdisponering som 
berører et bredt spekter av til dels motstridende interesser, foreslår departementet imidlertid at plan - 
og bygningslovens bestemmelser om høring i § 11-14 og kunngjøring i § 12-12 fjerde og femte ledd gis 
tilsvarende anvendelse for kommunens saksbehandling. Disse bestemmelsene utfyller de prosessuelle 
kravene i forvaltningsloven kapittel VII. Slik sikrer man at de berørte interessene i så stor grad som mulig 
får anledning til å uttale seg, og at prosessene følger et spor aktørene er kjent med.  
 
Kommunen skal i henhold til lovendringen gjøre vedtak i form av en lokal forskrift, som består av et kart 
der løypene skal vises, samt bestemmelser om bruk av løypene. Endring av bestemmelsen i 
motorferdselloven hjemler ikke kjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller 
snørekjøring etter tråkkemaskiner (catskiing).  
 
Løypene kan ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. I 
arbeidet plikter kommunen å ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 
hytteområder, kulturminner- og miljø, samt sikkerheten for dem som kjører og andre. 
 
Videre heter det at det er av vesentlig betydning å beholde store sammenhengende 
vinterfriluftslivområder uten motorisert ferdsel, selv om lovforslaget ikke inneholder et uttrykt forbud 
mot å legge løyper i slike områder. Forslaget skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og 
naturmangfold i plan- og influensområdet. Friluftslivsområdene der løypene planlegges skal kartlegges 
og verdsettes, og betydningen av disse områdene skal vurderes opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen.  
 
Noen hensyn er ekstra tydeliggjort i endringen av Motorferdselloven:  
    
Reindrift:  
Forstyrrelser om vinteren har større negative konsekvenser enn om sommeren. Ferdsel i viktige 
funksjonsområder som kalvingsområder, vinterbeiteområder og trekkveier er spesielt uheldig. Generelt 
vil løyper som vil virke inn på reindriftens særverdiområder (flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentrale 
luftingsområder og områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting) og minimumsområder anses 
for å være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige 
vinterbeiteområder for reindrift ved etablering av løyper. Ytterligere arealinngrep og forstyrrelse i form 
av snøskuterløyper kan bidra til en samlet negativ innvirkning på reindriftsnæringen. Næringens 
driftsform gjør reindriften svært arealavhengig, blant annet med bakgrunn i marginale beiteområder og 
reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. 
  
Hekkende rovfugl/ynglende rovvilt/spesielt sårbar natur:  
Kommunen plikter å utrede konsekvenser for - og ta hensyn til naturmangfold ved etablering av 
snøskuterløyper. Departementet sier i proposisjonen at: «Hensynsplikten må anses brutt dersom 
kommunen legger løyper med tilhørende rasting for nære hekkeplasser, hi, spillplasser el.l. slik at det er 
fare for at hekking mv oppgis, eller gjennom særlig sårbare eller truede botaniske forekomster der 
skader på vegetasjon eller markdekke kan oppstå ved lite snødekke.»  
 
Friluftsliv:  
Det presiseres i lovteksten at kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv 
ved fastsetting av løypene. Dette betyr at hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt og at 
det ikke bør legges snøskuterløyper i blant annet viktige eller svært viktige friluftsområder. Kommunen 
bør også søke å holde store, sammenhengende vinterfriluftslivområder fri for snøskuterløyper.  



 
Terrenginngrep:  
Snøskuterløypene skal ikke kreve inngrep som utgjør synlige, permanente spor i barmarksesongen. 
Definisjon på terrenginngrep skal ses i lys av dette. For eksempel regnes planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen, herunder fjerning av store steiner, som terrenginngrep. Klopper og/eller 
enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av sikkerhetshensyn.  
 
Landskap:  
Merking, spor og selve kjøretøyet gjør at snøskuterløyper er godt synlige i landskapet. Departementet 
mener derfor at kommunen bør vurdere denne synligheten og forsøke å unngå å legge løypene «på 
åskammer eller på annen måte unødig eksponert i landskapet», men likevel slik at hensynet til sikkerhet 
avveies mot dette hensynet.  
 
Støy:  
Miljødirektoratets har utarbeidet veiledningsmateriale som skal gi føringer for hvordan støy skal 
behandles i planleggingen av snøscooterløyper. Dette skal brukes av kommunene i planleggingen.  
 
Klagerett  
Hovedregelen etter forvaltningsloven er at det ikke er klagerett på forskrifter. Departementet foreslår 
imidlertid en særskilt klageregel på kommunens vedtak der blant annet offentlige myndigheter og 
organisasjoner gis klagerett. Dette for å sikre at berørte interesser i så stor grad som mulig kommer til 
orde og blir hørt.  
 
Et innsigelsessystem etter plan- og bygningsloven med hjemmel i motorferdselloven er etter 
departementets vurdering unødvendig komplisert for denne type saker. Berørte statlige og regionale 
organer vil i utgangspunktet kunne klage der de samme forhold etter plan- og bygningsloven § 5-4 
kunne gitt grunnlag for innsigelse, det vil si når det gjelder spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs 
saksområde. I tillegg presiseres at også støy og/eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv kan 
være grunnlag for klage i denne saken. Kommunens vedtak om etablering av snøskuterløyper kan derfor 
påklages, og Fylkesmannen er klageinstans.  
 
Grunneiers tillatelse  
Motorferdselloven innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. Dette 
innebærer at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøskuterløyper før grunneier har samtykket i at 
disse kan etableres. Dette gjelder så vel privat, som offentlig eiendom.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet for hver løype, kommentarer til forslag til forskrift samt 
andre merknader. Etter hver merknader har Rådmannen gitt en vurdering/anbefaling. 
Til slutt er det gjort en helhetlig vurdering av problemstillingen slik den fremstår.  
 
NORDLYSLØYPA:  
 
Merknad nr 1:  Statskog, (grunneier) datert 03.01.2017: 
«Forslaget til løypetrasè ønskes ikke gjennomført p.g.a. at man åpner et areal som vi anser som et 
vanskelig område for en skuterløype. Foreslått løype vil medføre at utviklingsarbeidet med 
kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil bli skadelidende. Behovet for en Nordlysløype kan 
ivaretas gjennom bruk av deler av eksisterende turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Vurdering/anbefaling:  



Som tidligere nevnt så innskrenker ikke motorferdselloven grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen 
eiendom.  Dette betyr at kommunen ikke kan etablere en løype som grunneier ikke gir tillatelse til.  
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av denne løypetrasen anser rådmannen at 
det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelse vedr denne løypa. 
Uttalelsene er tatt med i sin helhet for å synliggjøre at det er kommet inn merknader vedr denne 
trasèen. 
  
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Reindrift  
Traséen berører reindriftas vårbeiter. Traséen er under tregrensa og i nærheten av eksisterende 
infrastruktur. Vi vurderer at traséen har akseptable konsekvenser for reindrifta.  
 
Friluftsliv 
Store deler av løypa er foreslått lagt i det svært viktige friluftslivsområdet Daja. Området er registrert 
som utfartsområde, og er gitt høyeste verdi når det gjelder tilrettelegging og tilgjengelighet. For bl.a. 
bruksfrekvens og regionale/nasjonale brukere er området gitt nest høyeste verdi. Løypa berører også 
det viktige friluftslivsområdet Gml.veien Langvatnet – Jakobsbakken.  
I notatet om arbeidsgruppas arbeid i forbindelse med etablering av kommunalt løypenett er det sagt at 
området der Nordlysløypa er foreslått ligger lunt til og ikke er spesielt værutsatt. Terrenget er å anse 
som enkelt og en løype vil egne seg godt for mennesker med nedsatt funksjonsevne og uerfarne 
snøscooterkjørere. Løypa vil i tillegg egne seg godt for familieturer, skiturer og hundekjøring. 
  
I kommunens utredning er imidlertid konsekvensen satt til null når det gjelder friluftsliv, og det er angitt 
at området er lite brukt både sommer og vinter. Det er sagt at jakt kan forekomme i området. 
  
Når det som er sagt i utredningen så klart ikke sammenfaller med tidligere kartlegging, har vi problemer 
med å legge til grunn at kommunen har tatt særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Den beskrivelse arbeidsgruppa har gitt av området tilsier etter vår oppfatning at området egner seg godt 
til tradisjonelt friluftsliv. 
  
Ved å vedta dette løypeforslaget åpner en for øvrig også opp for motorferdsel i en del av Sulitjelma hvor 
det etter det vi kan se ikke tidligere har vært motorferdsel av betydning. Vi ber om at kommunen viser 
hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder dette og virkninger for friluftslivet. Kommunen skal i 
henhold til lov og forskrift vurdere betydningen av friluftslivsområder som berøres opp mot øvrige 
friluftslivsområder i kommunen. 
 
Støy 
Det er i kommunens utredning angitt avstander til hytter som ligger 50 til 600 fra løypeforslaget. Som 
avbøtende tiltak er det angitt nedsatt fartsgrense til 20 km/t i starten av løypa, stopp før kryssing av FV 
543, deretter 30 km/t til siste hytte er passert med 200meter.Dette skal skiltes.  
 
Fartsgrensene fremgår av mottatt sosifil, hvor det også fremgår at det for hele løypa skal være forbud 
mot å kjøre utenfor løypa for å raste. Det fremgår imidlertid også av sosifila at løypa åpnes kl. 07.00 og 
stenges kl. 22.00, noe som ikke samsvarer med forslaget til ny forskrift. Vi er derfor usikre på om det 
som fremgår av sosifila kan legges til grunn.  
Det er etter vår oppfatning av stor betydning at det fastsettes et forbud mot å kjøre utenfor løypa for å 
raste der hvor løypa planlegges nær støyømfintlig bebyggelse.» 
 
Merknad nr 4: Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Forslaget omfatter tre løpeforslag - Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Det er kun 
Nordlysløypa som krysser fylkesveg. Statens vegvesen mottok anmodning om befaring av 



krysningspunktet over fv. 543 for Nordlysløypa. Det ble gitt tilbakemelding på at etter vår vurdering av 
vegbilder så tilfredsstilte krysningspunktet ikke vegnormalens krav. Det ble anbefalt å vurdere flere 
krysningspunkt og så ta kontakt med vegvesenet for befaring av disse for eventuell godkjenning, det er 
så langt ikke tatt kontakt for dette. 
Det vil si at Statens vegvesen ikke har gitt tillatelse etter vegloven for scooterløypens kryssing av 
fylkesveg 543. Det er heller ikke innvilget tillatelse fra Statens vegvesen/Nordland fylkeskommune som 
grunneier til scooterløypens krysning av fylkesvegen. 
Dersom det i samarbeid med Statens vegvesen ikke er mulig å finne godkjent krysningspunkt av 
fylkesveg 543 for scooterløype så må Nordlysløypa tas ut av «Forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune». 
 
 
Merknad nr 9:  Forum for Natur- og friluftsliv, Nordland (FNF Nordland) datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter ved parkeringsplass i Daja, følger kraftlinja og krysser fylkesveg 543 ca. 100 m 
sør for Smørabjørka. Endepunktet ligger ca. 1 km øst for og like langt nord som bebyggelsen på Sagmo. 
Lengden er ca 6,5 km. Løypa går i gjennom Daja friluftsområde. Det opplyses i utredningen om at 
området brukes lite både sommer og vinter. Jakt kan forekomme. Influensområde er et leveområde for 
jerv og kongeørn.  
Det ligger ingen hytter ligger innenfor rød og gul sone, men flere hytter ventes å bli berørt av støy. 
Løypa må derfor vurderes etter hensynsplikten overfor støy og hytteområde, naturmangfold og 
friluftsliv.  
Løypas formål er økt snøskuterkjøring og salg av varer og tjenester av turistnæringen. Arbeidsgruppa ser 
på Nordlysløypa som en salgsvare og trekker frem muligheten for å se nordlyset. Til dette vil FNF 
poengtere at det overhodet ikke er noe problem å få sett nordlyset andre steder uten å måtte sitte på 
snøskuter, og uten å måtte etablere denne skuterløypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Forslaget til løypetrase har ulike interesser og standpunkt blant reiselivsaktører i Sulitjelma. For 
Fjellfarer som er i oppstartfasen for etablering på Jakobsbakken med sitt bærekraftige konsept som er 
tuftet på ro og stillhet samt utviklingsarbeidet med kulturturisme/friluftsområde rundt Jakobsbakken vil 
de bli skadelidende med scooterløype i dette området.. Andre reiselivsaktører ser på denne løypa som 
et supplement når eksisterende løype Daja – Mourki ikke kan benyttes. Samtidig ser aktørene at 
behovet for en ”nordlysløype” muligens kan ivaretas gjennom tilrettelegging og bruk av eksisterende 
turistløypa Daja-Mourki.» 
 
Merknad nr 16:  Fjellfarer AS v/Mona Mosti, datert 03.01.2017: 
«Vi er i ferd med å bygge en fjellstue (Titanic) på Jakobsbakken - hvor vi har annonsert at vi blant annet 
skal fokusere på stillhet, fred og ro. I følge undersøkelser fra reiselivsbransjen er dette noe som 
utenlandske og norske turister ønsker seg mest av alt. Våre planer om å etablere en base på 
Jakobsbakken er kjent av kommunen da vi har fått godkjenning av søknad om rammetillatelse like før 
jul. 
 
Fjellfarer AS ønsker ikke scootertrafikk i Stordalen opp mot Sagmo da dette vil være ødeleggende og 
forstyrrende for det vi prøver å få til på Jakobsbakken. Det vil ikke være forenelig å annonsere med 
«stillhet, fred og ro» samtidig som det åpnes for scootertrafikken i området. Det vil for oss ødelegge de 
planene som vi tenker oss rundt fjellstuen Titanic. Det vil bli alt for mye støy i området. 
 
Nordlysløypa som er foreslått opp Stordalen mener vi vil være «smør på flesk» all den tid man kan kjøre 
bil helt opp til Jakobsbakken for å se på nordlyset i området. Det kjøres opp skispor med tråkkemaskin 
på Jakobsbakken og det er fint å gå til fots langs traseen mot Sagmo for å se på nordlyset. 
Vi annonserer med turer fra Jakobsbakken mot Sagmo for å se på nordlyset og dette fungerer helt 
utmerket. Det er lite «lys- og støyforurensing» i området, men hvis man skal begynne å kjøre scooter her 



vil dette virke forstyrrende både med hensyn til lyd og lys. 
Vi ønsker å legge til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra vår base på Jakobsbakken, men 
ikke med scooter. Vi ønsker å gi opplevelser til alle, uten at det skal være motorisert. Hundeslede vil 
være perfekt fra Jakobsbakken til Sagmo - også for de med nedsatt funksjonsevne. Vi testet dette 
konseptet (hundekjøring) fra skihytta i fjor med meget bra resultat. Dette vil vi jobbe videre med for å få 
til fra Jakobsbakken også. 
 
Det er unikt at vi har et området hvor man kan både vandre, gå på ski eller ake hvor det ikke er verken 
scootere eller annen motorferdsel. Vi håper at dette området kan forbli slik. Vi synes det er nok at man 
kan kjøre scooter fra Daja camping og heller utvide området øst for Balmielva i tillegg til turistløypa mot 
Sverige. Her bør det være store nok områder for å kunne lage ei skuterløype tilpasset nybegynnere. 
Sulitjelma har store muligheter innen turisme, det er det ingen tvil om, men vi håper at det vil være rom 
for at alle som driver i næringen kan bli hørt. 
 
Ber derfor om at det løypen som er beskrevet som Nordlysløypa ikke blir en realitet. Vårt prosjekt 
Titanic vil måtte vurderes på nytt i planlagt form hvis det blir åpnet for skutertrafikk i dette området.» 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, Fauske, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass i Daja, over bilvegen ved Smørbjørka mot bebyggelsen på Sagmo. Løypa 
går gjennom tre viktige friluftsområder og vesentlige deler av de områdene påvirkes av støy. Løypa 
påvirker mange hytter med støy. Løypa går i beiteområde for rein med mange trekk- og flyttleier og 
gjennom leveområde for rødlistet og fredet jerv og kongeørn. Det er registrert fuglearter av nasjonal 
særlig stor interesse i området. I området er også en meget sårbar beskyttet/fredet orrfuglbestand. 
Området brukes en del som jaktterreng. Avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Nordlysløypa kan ikke opprettes. Den tilfredsstiller ikke kravene og hensynsplikten som hjemmelen 
fordrer i tilviste lover og forskrifter når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og hytteområder, støy og 
forurensningsbelastninger. 
Næreringslivet har, som andre, innenfor eksisterende lover, forskrifter og regelverk muligheter til å få 
tilrettelagt og gjennomført mange av sine ønsker/oppgaver i samme område og bør også kunne bruke 
deler av Turistløypa til aktivitetene. Dette er mulig a gjennomføre uten egen skuterløype for 
fornøyelseskjøring. Her bør natur og miljø spares for skutertrafikk og til dels unødig belastning.» 
 
KJELVASSLØYPA: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, datert 03.01.2017: 
«Statskog SF er positive til det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Turistsenter AS til Sulitjelma 
Fjellandsby AS som vil stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter.  
 
Statskog SF ser ut fra en samlet vurdering ikke behov for en løypetrase’ fra Sulitjelma Fjellandsby AS og 
en avgreining over Rørgata og ned til Kjelvatnet. Bakgrunnen for at vi innvendinger er vi også skal ta 
hensyn til at området er bebygd med mange fritidseiendommer, friluftsbruk og jaktområde vinterstid. 
Statskog SF mener at fridtidseiendommene rundt Kjelvatnet har god tilgang for nyttekjøring med 
snøskuter til sine eiendommer fra parkeringsplassene i Kjelvannskrysset og Skihytta.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen har tatt kontakt med Statskog for å få en presisering av ovennevnte merknad. Statskog sier 
at de er positive til en snøskuterløype fra Daja til Skihytta/Kjelvasskrysset, med en avgreining til 
Sulitjelma Fjellandsby.  Statskog ønsker ikke å opprette en løype via Rørgata og ned til Kjelvatnet. 
 
Med bakgrunn i at grunneier ikke gir tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata ned på Kjelvatnet, 



anser rådmannen at det ikke er nødvendig å vurdere/kommentere øvrige uttalelser vedr denne traseen. 
Merknadene er imidlertid lagt inn i saksfremstilling i sin helhet når det gjelder Kjelvassløypa. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Dette er i stor grad den samme løypa som den som tidligere ble benevnt som tilførselsløypa, men 
traséen er noe endret i forhold til det som tidligere var ute på høring og offentlig ettersyn. Det er også 
foreslått opprettet en ekstra trasé på en del av løypa, samt en avgreining til Sulitjelma Fjellandsby.  
Alternativ trasé benevnt som Rørgata er ifølge arbeidsgruppas notat av 24. november 2016 opprettet 
som et avbøtende tiltak. Det er angitt at traséen gir større avstand til nærliggende hytter, og at den 
således bør bidra til å redusere eventuelle støyplager. Snøscootertrafikk som kommer fra parkeringen 
ved Skihytta kan kjøre Rørgata til Daja i stedet for å kjøre innom Kjelvasskrysset.  
 
Reindrift 
Vi har ingen reindriftsfaglige merknader til traséen. 
 
Friluftsliv  
Vi viser til vår uttalelse datert 15. desember 2015 og vår klage datert 16. mars 2016 når det gjelder 
kommunens plikt til å ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, og kravene når det 
gjelder å utrede virkningen og vurdere betydningen av de friluftslivsområdene som blir berørt. Vi kan 
ikke se at nå foreliggende utredning gir et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunen har tatt 
særskilt hensyn til friluftslivsinteressene i området. 
 
Fylkesmannen finner også grunn til å stille spørsmål ved utredningen, når konsekvensen for friluftsliv nå 
er satt til +1 mens den i tidligere utredning var satt til -3. Det er de samme friluftslivsområder som blir 
berørt, og ikke angitt noen andre avbøtende tiltak. Når kommunen i henhold til lov og forskrift plikter å 
ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, må en etter vår oppfatning være varsomme 
med å undervurdere konsekvensene for friluftslivet. 
 
Støy  
Det er i kommunens utredning sagt at fartsgrensen i hele løypa er 20 km/t, og dette fremgår også av 
mottatt sosifil. I vår klage datert 16. mars 2016 påpekte vi at flere høringsuttalelser tilsa at det ikke er 
mulig å gjennomføre tur med kjelke og last i løypa og holde maksimalt 20 km/t. Vi er ikke kjent med 
hvilke vurderinger kommunen har gjort når det gjelder dette. Det vil imidlertid være svært uheldig å 
vedta løype med en fartsgrense som ikke lar seg overholde.  
 
Kommunens utredning angir at færre hytter blir liggende i gul og rød støysone enn det som ble angitt da 
løypa var på høring sist, og enn det som er lagt til grunn herfra i tidligere uttalelse og klage.  
 
Løypa fra Daja til Skihytta vil ifølge kommunens utredning innebære at en hytte blir liggende i rød sone 
og åtte hytter i gul sone 
 
Støysonekart som fulgte med høringen har ikke veldig god lesbarhet, men etter å ha sammenholdt dette 
med kartet slik det fremgår av sosifila legger vi kommunens utredning til grunn når det gjelder hytter i 
rød og gul støysone. Det er imidlertid vesentlig å påpeke at sju hytter ser ut til å ligge i en avstand på ca. 
50-55 meter fra senterlinje av den foreslåtte traséen og ytterligere ca. tolv hytter ligger innenfor 100 
meter fra løypa. 
 
Når det gjelder Rørgata, er det i kommunens utredning bare angitt at den nærmeste hytta er 50 meter 
fra løypa. Fylkesmannen legger til grunn at flere hytter blir liggende i løypas influensområde. Det ser for 
oss ut til at totalt fem hytter blir liggende i en avstand på mellom 50 og ca. 100 meter fra løypa. I tillegg 
vil hyttene på 119/435 og 119/1/314 bli liggende i influensområdet til begge de to traséene, noe som 
gjør at støybelastningen øker. 



  
Avgreiningen mot Fjellandsbyen vil komme ca. 25 meter fra hytte på 119/1/64. 
  
Det er altså slik at mange hytter blir liggende i løypas influensområde, herunder blir en rekke hytter 
liggende i en avstand på mellom 50 og 100 meter fra løypa. Flere hytter kommer nærmere en løypetrasé 
enn tidligere. Selv om disse med en fartsgrense på 20 km/t blir liggende utenfor gul støysone, vil det 
fremdeles måtte tas hensyn til bebyggelsen. Særlig gjelder dette dersom fartsgrensen på 20 km/t er 
vanskelig å overholde.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen gir en begrunnelse som viser hvordan hensynet til støyømfintlig 
bebyggelse er vurdert. Det er vesentlig at kommunen sannsynliggjør at det er tatt hensyn til hytteeiere 
som blir berørt av løypeforslaget. 
  
Vi viser til det som er sagt om endring av forskriftsbestemmelsen når det gjelder kjøring i nattperioden, 
og påpeker betydningen av å unngå slik kjøring i en løype som ligger så nær støyømfintlig bebyggelse 
som det her er snakk om.  
 
Også kommunens forslag om at løypene kan åpnes 1. desember og må stenges senest 5. mai er av 
betydning når det gjelder støyømfintlig bebyggelse. Forslaget innebærer at perioden med støybelastning 
økes med over en måned, i og med at løypene i henhold til gjeldende forskrift ikke kan åpnes før 2. 
januar og må stenge senest 25. april.» 
 
Vurdering/anbefaling:  
Rådmannen tar til etterretning de synspunkter som Fylkesmannen omtaler her.  Det er et betydelig 
antall hytter som ligger i influensområdet for denne løypa og Rådmannen foreslår at Kjelvassløypa tas ut 
av forskriften.  Løypa inn til Sulitjelma Fjellandsby er viktig å få etablert av næringsmessige grunner.  For 
hytta som ligger like ved traseen her, kan det tilbys støyskjerming.  
 
Når det gjelder ny trase for Kjelvassløypa over Rørgata, så er denne uaktuell i og med at grunneier ikke 
gir tillatelse til at denne traseen etableres.  
 
Rådmannen anbefaler at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter på vinterføre.  
Dette på bakgrunn av støy og ulemper for hytteeiere i området som ligger innenfor rød og gul sone og i 
det øvrige influensområde. 
 
Friluftsliv: 
Friluftskartlegging for Fauske (nordlandsatlas.no) viser at Kjelvassløypa starter i et område som er angitt 
som et svært viktig utfartsområde i Daja.  Dette område strekker seg langt vestover forbi Jakobsbakken, 
så det er et lite område som blir berørt av snøskuterløypa. Dog ligger denne delen av løypa innenfor et 
svært viktig friluftsområde og da viser sjablontall for støy at ved 20km/t skal avstanden i meter fra 
senterlinje ligge minst 450 m fra løypa. 
 
Foruten disse områdene har Fauske kommune mange svært viktige tur/utfartsområder. 
I Sulitjelma-området kan nevnes Vardetoppen-Stortoppen, T-merket sti til Sorjushytta og Furuhaugen. 
I tillegg er det mange viktige utfartsområder, f.eks Sagmoen, Skourta, Villumvatn og Gjertrudfjell.  
 
Det er riktig at det kan være vanskelig å holde 20 km i enkelte partier av Kjelvassløypa. Dette gjør at en 
dermed «flytter» sonene for gul og rød sone når det gjelder støy.  Hever en farten, vil støysonene også 
bli lengre.  F eks dersom en hever fartsgrensen i Kjelvassløypa til 40 km vil støysonene bli 40 meter fra 
senterlinja rød sone og 100 meter blir gul sone. 
 
Forlengelse av åpningstid for løypa vil bli vurdert under avsnitt om retningslinjer for løypenettet i Fauske 
kommune. 



 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Også kjent som Tilførselsløypa – fra Skihytta til Daja via Kjelvasskrysset – med avgrening via Rørgata og 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. Lengde ca. 4,6 km. Foreslått løype berører kommunedelplan 
Daja/Jakobsbakken og har arealformål fritidsbebyggelse. 
 
Løypa foreslås å gå fra parkeringsplass ved skihytta via Kjelvasskrysset til parkeringsplass i Daja, samt en 
avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby på i overkant av 200 m. I tillegg er det lagt inn en trase som følger 
rørgata og dermed ikke er innom Kjelvasskrysset. Denne traseen er ca. 1 km lang og blir koblet på 
traseen på Kjelvatnet. 
  
Tilførselsløypa, som den ble foreslått i forrige høring, kunne som kjent ikke godkjennes etter gjeldende 
bestemmelser i lov og forskrift. Det kom inn flere negative høringsinnspill og rådmannens innstilling var 
at skuterløypa ikke kunne godkjennes. Kommunestyret vedtok likevel løypa, og vedtaket ble påklaget 
blant annet av FNF og hytteiere. 
 
Dette viste at snøskuterkjøring i hyttefeltet ikke var så uproblematisk som ble det fremstilt. 
Hensynsplikten overfor hytteområdet ble ikke ivaretatt. 
  
Fauske kommune har nå altså foreslått Kjelvassløypa, som er en videreføring av Tilførselsløypa men med 
noen justeringer og avgrening til via rørgata og avgrening inn til Sulitjelma Fjellandsby. I henhold til 
kommunens forenklede konsekvensutredning vil løypa delvis gå gjennom et hytteområde, og 1 hytte 
innenfor rød sone og 8 hytter innenfor gul sone. Ved avgreningen over Rørgata er den nærmeste hytta 
50 meter (gul sone) fra løypa. For avgreningen til Sulitjelma Fjellandsby er den hytte ca. 25 meter unna 
traseen (gul sone).  
 
Det er viktig at det presiseres at kjøring mellom hytter og foreslått løype som det ble praktisert i 
forsøksperioden, ikke kan tillates. Som det også heter i merknadene til nasjonal forskrift så kan det ikke 
gis dispensasjon til for eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å 
kjøre fra hytta til løypa. 
 
I forslag til kommunal forskrift under § 5 skulle det ha stått at kommunen skal skilte/opplyse om dette, 
fordi det er en overhengende fare for at slik ulovlig motorferdsel vil forekomme.  
 
For hvilke garantier vil Fauske kommune stille for at enkelte snøskuterkjørere ikke vil fortsette med 
denne praksisen og bryte bestemmelsene? Dette kommenterte ikke Fauske kommune i forrige 
høringsrunde da tilførselsløypa ble behandlet. Men etter Plan- og bygningsloven plikter 
planmyndigheten å vurdere og kommentere innspill som dette. Det er av vår interesse at dette nå blir 
kommentert i videre saksbehandling hvordan kommunen har tenkt å håndheve dette i sitt forslag til 
«Kjelvassløypa».  
 
I kommunens forenklede utredning får tema Friluftsliv +1 Små positive konsekvenser, for Kjellvassløypa. 
Kommunens konklusjon blir imidlertid ikke begrunnet.  
 
Foreslått løype går i et hyttefelt og berører flere hytter, og (i likhet med Tilførselsløypa) kan den ikke 
fastsettes etter gjeldende regelverk. Hensynsplikten overfor bolig- og hytteområder og støy blir ikke 
ivaretatt.»  
 
Vurdering/anbefaling: 
Viser til vurdering/anbefaling som ble gjort etter uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland, merknad nr. 2. 
 
I tillegg har Rådmannen følgende kommentar: Det er Politiet og Statens naturoppsyn som skal håndheve 



forskriften som blir vedtatt av Fauske kommunestyre.  Fauske kommune har ingen politimyndighet og 
kan ikke håndheve forskriften vedr løypenettet.  Det er enhver snøskuterførers plikt å gjøre seg kjent 
med det lovverk som til enhver tid gjelder. 
 
Når det gjelder kjøring mellom hytte og løypenett er dette kommentert ifbm med behandlingen i 
kommunestyre den 11.02.16 slik: «Det er i hht merknadene til § 4 a til nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark ikke anledning for kommunene å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen 
til hytteeiere som ønsker å kjøre fra hytte til løypa. 
 I forslaget til forskrift for skuterløyper som ble sendt på høring er det ikke lagt opp til at det skal kunne 
kjøres fra hyttene eller fra Fjellandsbyen.  Bestemmelsene for tilførselsløypa gir heller ikke rom for 
parkering/rasting i løypa.» 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna er positive til at det etableres tilførselsløype fra Sulitjelma Fjellandsby AS til Sulitjelma 
Turistsenter AS som kan stimulere til bedre utvikling av næringsvirksomhet for begge bedrifter. Denne 
vurderingen er alle aktører enige i. 
 
De øvrige trasevalgene fra Kjelvatnet og ned til Fjellandsbyen anses som utfordrende da denne vil gå i 
områder med sterk tetthet av hytteeiendommer. Det er nødvendig å ta tilstrekkelig hensyn til dette for 
å minimalisere potensielle konflikter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. Se kommentar til merknad nr 18 fra velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby. 
 
Merknad nr 17:  SKS Produksjon as, datert 19.01.2017: 
«Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev 
vi at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det 
fra SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 
kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 
Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 
et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 
Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 
produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 
seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 
tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel. Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 
løypa legges i Naustbukta og følger veien.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer at SKS Produksjon her omtaler forholdene som kan oppstå spesielt i forbindelse 
med en trase via Rørgata ned på Kjelvatnet.  I og med at grunneier ikke ønsker denne traseen opprettet, 
vil Rådmannen fjerne alt vedr denne traseen i forskriften. 
 
Merknad nr 18:  Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby, datert 16.01.2017: 
«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 eventuelle negative sider betydelig 
mindre enn de positive sidene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
I hht vedtak i kommunestyret den 11.2 2016 hvor arbeidsgruppas oppgaver var å utrede muligheter for 
utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og næringsutvikling i Sulitjelma, er løypa fram til 
Sulitjelma Fjellandsby i tråd med dette.   



Rådmannen innstiller på at det etableres en løype fram til Sulitjelma Fjellandsby.  Eier av hytte som 
ligger like ved traseen skal tilbys støyskjerming. 
 
Merknad nr 19: Uttalelse fra Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa går fra parkeringsplass ved Skihytta, via Kjelvasskrysset til parkeringsplassen i Daja med 
avgreining til Sulitjelma Fjellandsby. Løypa går gjennom tre svært viktige friluftslivsområder og går i 
reinbeiteområde med mange trekk- og flyttleier. Området er leve- og hekkeområde for flere uglearter 
og den rødlistede og sterkt truede snøugla er observert her flere sesonger. Løypa går gjennom et 
hytteområde som påvirkes sterkt av støy, utslipp og forurensning og berører flere hytter. Tre 
friluftsområder blir påvirket av støy. Parkeringsplass med trafikkbelastning nær bolig- og hytteområder, 
Camping og Fritidssenter. Nedsatt fartsgrense, støyskjerming, stenging som avbøtende tiltak. 
 
Konklusjon 
Kjellvassløypa kan ikke etableres med hjemmel i tilviste lover og forskrifter. Den tilfredsstiller ikke 
kravene og hensynsplikten som hjemmelen fordrer når det gjelder mangfold, friluftsliv, bolig- og 
hytteområder, støy- og forurensningsbelastninger. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres som løype for kjøring med snøskuter for 
allmennheten. 
 
Merknad nr 20:  Jan Olav Andersen, datert 19.01.2017: 
«Ønsker med dette å berømme Fauske Kommune og Arbeidsgruppa for en grundig gjennomgang av de 
aktuelle løypealternativene, samt reglene for benyttelse av disse. Likeså den positive innvirkningen 
dette kan ha for turisme og næringsutvikling i Sulitjelma 
Hytta vår ligger på høyden/ nordsiden over Rundvannet, og alle skutertrafikk mellom Skihytta og Daja, 
passerer dermed forbi oss. (Hytta er merket med orange prikk på kartet) 
Dagens skutere støyer mindre og slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har blitt 
litt større, er belastningen for miljøet blitt mindre. 
Den trafikk som her forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta. 
Fauske Kommune har med dette lagt til rette for at de fleste har en fin mulighet å komme seg ut i 
naturer, på hvilken måte de selv ønsker. 
For de av oss som ønsker å gå på ski i skuter-frie områder, eller som av prinsipp er skutermotstandere 
finnes det enorme områder man kan benytte seg av. 
Det er plass nok for alle. 
Åpningstidene og fartsgrensene som er foreslått er helt greie!» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 20:  Henning Iversen, datert 06.01.2017: 
«Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det åpnes for flere 
traseer i Kjelvassløypa. Nordre del av Kjelvatnet er i dag allerede belastet med stor trafikk fra 
parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor det er høy trafikk i forbindelse med 
transportkjøring til og fra hytter. En åpning av flere traseer, spesielt altemativet som følger rørgate, for 
trivselskjøring kombinert med nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i 
større grad en skissen Fauske kommune presenterer i høringsaltemativet. 
 
Derfor bør en eventuell trase i Kjelvannsløypa legges lik den som går i dag - langs den allerede 
fungerende sommerveien opp til Naustbukta. 
 
De skisserte tidspunkter burde begrenses, og strengere tidsrammer anbefales for å sikre ro og trivsel for 



andre brukere av området, samt ivareta hensyn innenfor dyreliv, 
støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken 08:00 til klokken 21 :00 anses som et bedre 
alternativ. 
Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det være jevnlige tiltak som sikrer det. 
Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og en ytterligere utvidelse av 
reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil kreve investeringer i mannskap og 
kontrollorganer som sikrer at bruken både overholder vedtak, samt de lovmessige spørsmålene rundt 
bruken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme som kommentar under merknad nr 19 fra Per Arne Mikkelsen. 
 
 
Merknad nr 22: Berit Lesniak, datert 16.12.2016: 
«Jeg ser av kartet som viser forslag til trassé for tilførselsløypa at den nå er lagt ned fra Skihytta, og at 
det ikke er tegnet inn noen løype fra parkeringsplassen og rett ned på Rundvannet. Realiteten er 
imidlertid at folk parkerer skuterne noen meter fra parkeringsplassen og kjører rett ned på vannet, en 
trassé som jeg har tegnet inn på vedlagte bilde av kartet. Den kan man se til venstre for min hytte. 
Ettersom skuterne ofte blir stående når snøen forsvinner (gjerne midt på stien min), har jeg tidligere 
henvendt meg til Statskog med spørsmål om dette. Svaret var at det ikke skulle parkeres skutere her 
(kun ved Skihytta), men jeg ser allikevel ikke at dette håndheves på noen måte. Derfor stiller jeg samme 
spørsmål med hensyn til trasseen: Hvem skal håndheve at det ikke kjøres i en rett linje fra 
parkeringsplassen og ned på Rundvannet? 
 
Min hytte ligger rett ovenfor løypekrysset der altså én løype kommer fra parkeringsplassen og går ned til 
Rundvannet, og en annen kommer fra Skihytta. Fra dette løypekrysset går det også en skuterløype ned 
mot veien ved Annabekken (nedenfor Såkikrysset). Denne løypa har jeg tegnet inn i kartet med en 
stiplet linje. 
Jeg er dermed sterkt berørt av snøskutertrafikken i området. 
 
Jeg tilbringer mye tid på hytta, og har parkettplass til skuterløypene. Dermed registrer jeg hvordan det 
blir kjørt, dvs. mengden kjøring og støy. 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 snøskuterkjøringen rundt 
hytta mi fra slutten av 60-tallet og fram til i dag. (Den gang var hytta eid av bestefaren min, men brukt 
også av meg hele perioden med skutertrafikk.) 
 
Det er til tider svært mye støy når folk (unødig) ruser motoren på vei opp de siste bratte bakke fra 
Rundvannet til parkeringsplassen. Det er 42 meter fra toppen av bakken i løypa som kommer fra 
parkeringsplassen og til hytta mi, og ingen vegetasjon som skjermer for støyen. 
I tillegg er det et beklagelig faktum at det absolutt ikke er alle som overholder fartsgrensen. Det kjøres 
ofte fort. 
 
En hytte er tenkt som rekreasjon, og det er viktig at en kommune som satser på å fremme folkehelse 
legger til rette for bruk av området til skigåing og friluftsliv/hytteliv. Dette gjorde man i prøveperioden. 
Fri ferdsel i skuterløypene midt i et friluftsområde hvor skiløypa går i samme trasé (dette er gamle, 
tradisjonelle skiløyper som var der allerede i min barndom midt på 50-tallet), og hvor bakkene er bratte 
og hvor det er et ganske uoversiktlig kryss, medfører også fare for ulykker. Det er stor utfart av skiløpere 
i alle aldre i disse løypene, spesielt i vinterferie og påske, men også i andre helger sent på vinteren. Her 
kommer familier med unger i pulk, samt småbarn uten oversikt over trafikkbildet og uten særlig evne til 
å stoppe raskt. Det ha tidligere vært minst én alvorlig ulykke i løypekrysset nedenfor hytta, og det er jo i 
det hele tatt for galt at man skal måtte snakke om ”trafikkbildet” i et friluftsområde. 



En utvidet bruk av denne skuterløypa som tilførselsløype for løypa fra Daja og over til Sverige, anser jeg 
som svært negativt, ikke bare for oss hytteeiere i området, men også for alle som går på ski i området 
(skigåing fremmer som kjent folkehelsa). Det vil medføre økt, og i høysesongen nærmest vedvarende, 
støy og eksos. 
Det er jo ikke sånn at turisme kun er knyttet til skuterkjøring. Etter vintre med lite snø i områdene rundt 
Sulis, er tilsiget av skiløpere ”utenfra” økt betraktelig, det er mer folk i løypene hele vinteren. Mer 
skutertrafikk i de samme løypene blir en betraktelig belastning – og fare – for alle disse. 
Dessuten; ved å åpne løypa for fri ferdsel vil den nok også bli brukt til kjøring fra hyttene til alpinbakken, 
når man skal på besøk til andre hytter, hente vann osv. 
 
For min hytte har skutertrafikken fra 90-tallet også medført forurensing av brønnen/vannhullet som har 
tilhørt hytta fra før bestefaren min overtok den i 1947. 
Tidligere hentet vi drikkevann der løypekrysset er i dag, men de siste 20 årene har vi måttet ta med 
drikkevann pga søppel som blir slengt der. 
Forsøpling er også et stort problem ved starten av løypa. (Oljekanner, tomme og fulle 
brusflasker/ølbokser, strammebånd fra lass med materialer osv. Det siste er også en fare for dyr som 
kan sette seg fast i dem.) Jeg har tidligere oppfordret til, og vært med på, sommerrydding i regi av 
Hytteforeningen i området på parkeringsplassen der skuterløypa starter. Det ble kjørt bort flere 
tilhengerlass med søppel.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er Politiet og Statens Naturoppsyn som skal håndheve at forskriften følges, bl a at løypene som er 
inntegnet i trasekartet følges.  All kjøring utenfor løypene er ikke tillatt, heller ikke å lage seg egne 
traseer når det av forskjellige årsaker ikke er mulig å kjøre i vedtatte traseer. 
 
Det oppgis i høringsuttalelsen at det er betydelig støy i forbindelse med ferdselen i løypa, dette bl a at 
det kjøres fortere enn det som er foreslått og gjort støyberegninger ut i fra.  Dersom en øker 
hastigheten, vil støysonene automatisk øke og flere hytter kommer inn i rød eller gul sone. 
 
Sikkerheten for skiløpere/gående med barn både i pulk og på ski, er også tatt med i vår vurdering av 
løypa.  Rådmannen er opptatt av at i hytteområder skal man kunne ferdes trygt og at støy og andre 
forurensingsfaktorer ikke skal være til stede.  Rådmannen ønsker derfor ikke å opprette/videreføre 
tilførselsløypa som åpen for offentlig ferdsel med snøskuter. 
 
Søppel som slenges igjen i løypenettet kan utgjøre en fare for både folk og dyr.  En løype hvor alle kan 
ferdes genererer mer søppel, og dermed en del utfordringer for alle som ferdes i naturen. 
 
Grunneier Statskog gir ikke tillatelse til etablering av løypetrase via Rørgata og ned til Kjelvatnet.  
Rådmannen tar dette til etterretning, og innstiller på at Kjelvassløypa ikke etableres/videreføres som 
løype for offentlig ferdsel.  
 
LOPPALØYPA: 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Løypa er foreslått som en avgreining fra den tidligere fastsatte turistløypa, over Mourki til Loppa. 
Loppa ligger delvis på svensk side av grensen. 
 
Reindrift  
Traséen berører reindriftas vinter- og vårbeiter, og vil komme i tillegg til eksisterende Turistløype. Dette 
vil trolig medføre økt trafikk i høyfjellet, og et større geografisk område vil bli berørt. Traséen mot Loppa 
skal gå midt på innsjøen, noe som bidrar til å redusere de negative konsekvensene for reindrifta.  
 



Friluftsliv  
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 
verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  
 
Foreslått løype går over isen på Mourkivatnet og inn på Loppavatnet, følger og ligger i sin helhet mindre 
enn 1 kilometer fra det svært viktige friluftslivsområdet Lomi – Morki.  
 
Miljødirektoratet har i sin veiledning om støy og snøscooterløyper sagt at det ved etablering av 
snøscootertraséer bør synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre friluftslivsområder støymessig 
ved å utarbeide støysonekart for traseene som viser geografisk utbredelse av ulike støynivå. I 
naturområder som kommunen definerer som svært viktig eller viktig friluftsområde anbefales det at en 
grenseverdi på 40 dB benyttes, da det i disse områdene ofte forventes stillhet og mulighet til å drive 
med ulike aktiviteter uten å bli forstyrret av menneskeskapt støy. 
 
Kommunen bør i henhold til veiledningen vurdere støybelastningen ved etablering av 
snøscootertraséene opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse har. En bør 
unngå å legge løyper i områder som ifølge kartleggingen blir registrert som svært viktig eller viktig for 
vinterfriluftslivet. Dersom kommunene ser behov for å legge løyper så tett opp til slike områder at 
kvaliteten av områdene forringes, må de synliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for friluftslivet. I 
denne sammenheng bør de gjøre rede for hvor stor del av friluftslivsområdet som blir berørt, samt 
hvilken tilgang befolkningen har på tilsvarende friluftslivsområder. 
  
Løypene bør legges utenfor områder som er i kategorien svært viktig eller viktig, og med en buffer slik at 
støy i området ikke overskrider 40 dB. Direktoratets sjablongløsning i tabell 3 i veiledningen angir for 
grenseverdien 40 dB en avstand fra senterlinje av traséen til ytterkant støysone på 1400 meter for 
hastigheten 60 km/t. 
 
Kommunens forslag til forskrift inneholder en maksimal fartsgrense på 70 km/t, noe som innebærer at 
avstanden til ytterkant støysone vil være mer enn 1400 meter. Det er på det rene at friluftslivsområdet 
Lomi – Morki blir liggende i løypas influensområde, og det samme vil gjelde det viktige 
friluftslivsområdet Vassavarri.  
 
Fauske kommune har i sin utredning av konsekvensene sagt at løypa går gjennom det aktuelle 
friluftsområdet. Det er videre sagt at isfiske på Loppa kan bli et positivt tiltak for friluftslivet som også er 
tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvens (verdi/omfang) for friluftsliv er satt 
til +1. Under samlet vurdering er det bl.a. sagt at vatnet har potensiale til å bli et attraktivt turmål.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at løypa vil ha en positiv konsekvens 
når det gjelder friluftsliv. Det er heller ikke grunnlag for å angi at løypa ikke vil ha noen konsekvens når 
det gjelder støy, slik kommunens utredning sier. 
  
Det må etter vår oppfatning legges til grunn i det videre arbeidet at Loppaløypa vil innebære at et viktig 
og et svært viktig friluftslivsområde blir utsatt for støy over anbefalt grenseverdi på 40 dB. 
  
Miljøkommune.no inneholder nå svar på spørsmålet om det er «forbudt å legge snøskuterløyper som vil 
berøre viktige friluftslivsområder, jamfør veileder om støy og snøskuterløyper». Det er i svaret presisert 
følgende:  
«Det er likevel ikke et forbud mot å legge løyper som vil medføre støy over 40 dB i viktige 
friluftslivsområder. Dersom en snøscooterløype kommer innenfor anbefalt minsteavstand i forhold til 
sjablong presentert i støyveiledningen, må kommunene gjøre vurderinger av hva dette vil bety for 



friluftslivet. Dette kan være vurderinger rundt:  
Hvor mye har kommunen av tilsvarende friluftslivsområder i kommunen?  
Hva vil det bety å forringe kvaliteten på dette området sett i lys av friluftslivet som helhet i kommunen?  
Hvor stor del av friluftslivsområdet vil bli berørt?  
Hvilken bruk har området, og hvilke brukerkonflikter kan oppstå?  
Har området et særlig godt støymiljø i henhold til kartleggingen? Eller berøres området av andre 
støykilder?  
Er det mulig å gjøre avbøtende tiltak?  
Dersom kommunen velger å vedta løyper som berører viktige friluftslivsområder må kommunen 
synliggjøre vurderingene som er gjort, og vise hvordan dette er vektet opp mot kommunens plikt til å ta 
særskilt hensyn til friluftsliv ved fastsetting av løyper». 
 
Fauske kommune har etter det vi kan se ikke gjort noen vurderinger når det gjelder løypeforslagets 
virkninger for friluftslivet. Utredningen har som utgangspunkt at det ikke foreligger konflikt, noe som 
etter vår oppfatning ikke kan legges til grunn. Kommunen ser ut til å mene at det er friluftsliv å kjøre 
snøscooter, og bruker hensynet til funksjonshemmede som et argument for å opprette løype.  
 
Fylkesmannen finner grunn til å påpeke at snøscooterkjøring ikke omfattes av friluftslivsbegrepet. 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Funksjonshemmede kan i henhold til motorferdselregelverket gis mulighet til bruk av 
snøscooter uavhengig av løyper, og vi kan ikke se at hensynet til funksjonshemmede kan tillegges særlig 
vekt når det gjelder å opprette løyper.  
 
Som avbøtende tiltak er det i kommunens utredning sagt at store deler av løypa legges på islagt vatn. 
Fylkesmannen kan ikke se at dette på noen måte kan anses som et avbøtende tiltak, da lyden vil bære 
godt over islagt vann. 
 
Vi forutsetter at kommunen i sitt videre arbeid gjør en supplerende utredning av konsekvensene av 
foreslått løype, jf. det som er sagt ovenfor. Betydningen av de berørte friluftslivsområdene må vurderes 
opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Vi minner for øvrig om at kommunen ved fastsetting av 
løypene skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. 
  
Sikkerhet  
Løypa er foreslått lagt over islagt vann, uten at det i utredningen er sagt noe om sikkerhet utover at det 
er vist til at store deler av traséen mangler mobildekning. Fylkesmannen forutsetter at det redegjøres 
for hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder ferdsel på isen og sikkerhet. 
  
Forholdet til svenske myndigheter  
Kartet, herunder mottatt sosifil, viser at løypa skal stoppe ca. 100 meter fra riksgrensen mot Sverige. I 
kommunens utredning er det imidlertid sagt at løypa stopper ved riksgrensen. Fylkesmannen er ut fra 
dette usikker på hva kommunen legger opp til. 
 
Det ble i forbindelse med den senere forkastede forsøksordningen med snøscooterløyper sagt følgende 
om muligheten for å lage løyper som krysser riksgrensen: «Kommuner som deltar i forsøksordningen 
kan planlegge for løyper til Sverige innenfor de rammer som gjelder for forsøket. Da er viktig at 
kommunen finner egnet sted for grensekryssing i samråd med Tollmyndighetene. Kommunene bør også 
ha tett kontakt med kommunen på svensk side. Kommunen må også forholde seg til annet aktuelt 
regelverk, herunder vegmyndighetenes regler for bruk av snøscooter på offentlig veg».  
 
Fylkesmannen legger til grunn at det samme må gjelde der hvor kommunen nå ønsker å etablere løype 
som skal legges til riksgrensen.  
 



Vi finner grunn til å stille spørsmål ved hvilken dialog det har vært med svenske myndigheter når det 
gjelder å etablere en ny løype som går enten inntil eller nær riksgrensen. Liste over mottakere viser at 
de mottar kopi av høringsforslaget, men arbeidsgruppas notat viser ikke at det har vært noen kontakt i 
forkant av høringen. Det er på det rene at en snøscooterløype tett opp til grensen kan få virkninger inn i 
Sverige. 
 
Det er foreslått en bestemmelse om at det for Loppa er tillatt med rasting langs løypa og 30 meter ut fra 
ytterkant av løypa. Samtidig er det foreslått følgende bestemmelse om løypebredde: «Max 10 m frem til 
Loppaisen, deretter isens bredde». Fylkesmannen mener det her åpnes for å kjøre på hele isen på 
Loppa, dvs. også i Sverige. Dette kan ikke Fauske kommune fastsette.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Saken ble sendt på høring til Luokta-Mavas sameby og til Tuorpon sameby. Det er ikke kommet noen 
merknader fra disse samebyene. Se Rådmannens merknad under vurdering til merknad nr 3. 
Rådmannen er ikke kjent med at det er vært ytterligere dialog med svenske myndigheter. 
 
Rådmannen tar Fylkesmannens merknad til etterretning og innstiller på at Loppaløypa ikke opprettes 
som snøskuter løype som er åpen for almen ferdsel. 
 
Kommuneplanens arealdel 2009-2021, ble vedtatt 03.02.2011.  Her er arealformål LNF-A område for 
traseen som er planlagt.   I disse områdene tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet til stedbunden 
næring, jfr.plan og bygningslovens § 20-4, nr 2 (gammel lov).  Arealformål for Eidevatnet (Muorkivatnet) 
er vannareal for allmennt friluftsliv. 
 
 
Merknad nr 3:  Arjeplogs kommun, datert 23.01.2017: 
”Här kommer Arjeplogs kommuns yttrande i rubricerat ärende. 
 
Arjeplogs kommun avvisar förslaget på ny Loppa-løype tills dess Fauske kommune samrått med berörda 
samebyar. 
 
Alla kontaktuppgifter och kartor över samebyarna på svensk sida återfinns här: 
https://www.sametinget.se/2370” 
 
Vurdering/anbefaling: 
Etter at Fauske kommune mottok denne uttalelsen, er det tatt kontakt pr epost til de epostadresser som 
Arjeplog kommune har oppgitt.  Vi har bedt om en uttalelse fra dem med svarfrist 20. februar 2017. 
 
Merknad nr 8:  Nordlandsforskning, datert 20.01.2017: 
«Vi viser til konsekvensutredning for Loppaløypa hvor det står beskrevet at det går mange trekkeleier og 
flyttleier i området og hvor vurderingen er 0: Ingen negative konsekvenser. Vi vurderer dette 
annerledes. Reinen er avhengig av store sammenhengende beiteområder forå kunne overleve ute 
gjennom årstidene, og reindriftsutøverne har tradisjonelt flyttet reinflokken etter de beste 
beiteforholdene. Infrastruktur samt aktiviteter i utmarka fragmenterer beiteområdene, og reduserer 
valgmulighetene til reineierne. På grunn av økning i antall milde vintre med tining og isingsproblematikk 
opplever reineierne at de stadig oftere må flytte flokkene mellom beiteområder. Disse klimarelaterte 
utfordringene kommer i tillegg til behovet for flytting grunnet tap til rovdyr. Fleksibilitet og mulighet til å 
skifte beite er derfor avgjørende for reindriften. Simlene er spesielt sårbare for forstyrrelser på 
senvinteren etter en lang periode med utfordrende klima og fôrtilgang. Det er viktig at simlene får ro i 
denne tiden før og under kalving. Sammensatte utfordringer som nevnt ovenfor gir en relativt stor 
belastning for Balvatn reinbeitedistrikt, og utgjør viktige elementer som bør tas hensyn til i en 
beslutningsprosess om nye skuterløper som vil medføre økt menneskelig aktivitet i reinbeitedistriktets 



beiteland. Den foreslåtte Loppaløypa ligger ikke direkte i kalvingsland, ifølge reindriftskart, men økt 
menneskelig aktivitet i områder hvor det går mange trekkleier og flyttleier gir likevel økt stress for 
reinen. 
 
På grunnlag av dette sammensatte bildet av utfordringer som bidrar til fragmentering i reinens 
beitelandskap, er det særlig viktig at reindriften selv blir lyttet til når vedtak skal fattes som påvirker 
driftens beitegrunnlag og dermed fleksibilitet til å drive reindrift i detteområdet.» 
 
Anbefaling/vurdering: 
Det er avholdt møte med Balvatn reinbeitedistrikt og de har ingen innvendinger til at Loppaløypa 
etableres.  Det samme gjelder løypenes åpningstider, der har Balvatn reinbeitedistrikt bekreftet at 
løypenettet kan være åpent til 5. mai uten at dette er til hinder for deres utøvelse av reindrift. 
 
Merknad nr  9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«Foreslått løype starter på Mourkivatnet og er en avgreining fra Turistløypa. Løypa foreslås videre til 
Riksgrensen. I utredningen kommer det frem at løypa går gjennom leveområde for jerv og kongeørn. 
Løypa vil berøre et svært viktig friluftslivsområde. Løypetraséen berører ingen hytter/fritidsboliger. 
Farten settes til 70 km/t.  
Støy fra snøskuterløyper kan påvirke store omkringliggende områder, og det er ofte en usikkerhet 
knyttet til hva som er grensen (avstand og nivå) for det som kan oppfattes som uakseptabel støy. 
 
I kommunens forenklede konsekvensutredning kommer det ikke frem hva slags konsekvenser den 
foreslåtte løypa forventes å ha på vinterfriluftslivet i området. I utredningen vises det til 
friluftslivskartleggingen og at den foreslåtte løypa går i et svært viktig friluftslivsområde. Videre er det 
ikke innhentet kunnskap om bruken av Mourkihytta, som er en av Sulitjelma og Omegn Turistforening 
(SOT) ubetjente hytter i Sulitjelmafjellene, og som er sentral i spørsmålet om hensynsplikten overfor 
friluftsliv ivaretas dersom skuterløypa skulle etableres.  
Muorkihytta vil ifølge utredningen være 500 meter unna løypa i enden av Mourkivatnet. 
Snøskutertrafikk i 70 km/t på høyfjellet vil selvfølgelig være godt hørbart for de som ferdes med ski og 
oppholder seg på Mourkihytta og i fjellet for øvrig. En grundig vurdering av lydmiljøet ville ha avdekket 
dette. I områder med godt lydmiljø, særlig i viktige friluftslivsområder og fjellområder som dette, er det 
ikke ønskelig med den støyen som fornøyelseskjøring med snøskuter genererer.  
FNF er kjent med SOTs uttalelse og det er ikke til å misforstå at den foreslåtte skuterløypa kommer i 
konflikt med vinterfriluftslivet og bruken av Mourkihytta. FNF mener SOT på en god måte beskriver 
hvorfor den ikke kan opprettes.  
 
I utredningen fremmes isfiske på Loppa og at skuterløypa tilrettelegger for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Når det gjelder isfiske høres det noe merkelig ut å forlate gode og lett tilgjengelige 
fiskevann i Sulitjelma, og kjøre snøskuter for å fiske mindre fisk og av dårlige kvalitet høyere oppe på 
fjellet.  
 
I utredningen vurderes den foreslåtte løypa til å ha en positiv konsekvens (+1 – små positive 
konsekvenser). Dette fremstår som uforståelig for FNF. De som bruker dette svært viktige 
friluftslivsområdet i dag til friluftslivsaktivitet, og SOT som tilrettelegger for friluftsliv og drifter 
Mourkihytta, er av en annen oppfatning. 
  
FNF mener Loppaløypa ikke kan etableres fordi hensynsplikten overfor vinterfriluftslivet ikke vil ivaretas 
dersom den skulle etableres slik den er tegnet inn og etter kommunal forskrift.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Se vurdering til merknad nr 10, Sulitjelma og Omegn Turistforening.  
 



Merknad nr  10: Sulitjelma og omegn Turistforening, datert 17.01.2017: 
«Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) registrerer at det er lagt ut ny forskrift for kommunalt 
løypenett for snøskuter til offentlig høring med svarfrist 20. januar 2017. 
 
Styret i SOT ønsker å komme med følgende kommentarer: 
SOT driver sin hovedaktivitet i Sulitjelmafjellene hvor foreningen har 8 ubetjente turisthytter  og 180 km 
med løypenett. All aktivitet er basert på frivillig arbeid. SOT's grunnide er å gi et tilbud til 
friluftsinteresserte mennesker som vil oppleve det enkle og stille friluftsliv - sommer som vinter. 
 
Vi registrer nå at det er forslag om å etablere ei skuterløype fra eksisterende turistløype på Mourki og 
frem til Loppa øst for Mourki. Løypa vil passere 500 meter fra var turisthytte i Mourki. Hytta vil være 
synlig fra løypa og kan derfor være et fristende mål for en del skuterførere. Den foreslåtte løypa til 
Loppa berører dessuten den naturlige traseen som skiturister bruker til og fra Piski-området. 
 
Vi ser at overnattingen på våre turisthytter vinterstid er økende og er bekymret for at skutertrafikken vil 
få konsekvenser for antall besøkende på Mourkihytta. SOT er av den oppfatning at folk som går i fjellet 
vinterstid vil reagere negativt på skutertrafikk i nærheten av og eventuelt frem til hytta. 
 
Vi anser heller ikke Loppa for a være et spesielt godt isfiskevann. Om det er et ønske å kunne 
tilby isfiske i området mener vi vestenden av Mourki - der løypa går i dag vil være et like godt alternativ. 
At Loppa er et spesielt lunt sted kan vi heller ikke helt forstå der det ligger i høyfjellet, i 720 meters 
høyde. 
 
Opprinnelig forslag til nåværende scooterløype var også nær Mourkihytta. Den foreslåtte traseen ble da 
lagt om nettopp for å unngå konflikt med tiltenkt bruk av hytta. 
 
SOT ønsker derfor at «Loppaløypa» ikke blir etablert og vil derfor komme med innsigelse til opprettelse 
av løypa.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar Fylkesmannens, FNF Nordlands og Sulitjelma- og omegn Turistforening merknad til 
etterretning og innstiller på at snøskuterløypa over Muorki til Loppa ikke etableres.  Bakgrunnen er bl a 
for stor støybelastning for dette viktige friluftsområde. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen, datert 14.01.2017: 
«Løypa er en avgreining av Turistløypa og går fra Turistløypa på Mourkivatnet til Riksgrensen ved Loppa. 
Løypa går gjennom et svært viktig friluftslivsområde. Går gjennom reinbeiteområde med mange trekk- 
og flyttleier. Et friluftsområde og hytte påvirkes av støy. Løypa går gjennom leveområde for rødlistet og 
fredet jerv og kongeørn. 
Løypa har en klar og grei målsetting, turist- og fiskeløype. lngen avbøtende tiltak foreslått. 
 
Konklusjon 
Åpningstider, fartsgrense, rasting og kjøre- og motorferdselsforbud som for Turistløypa. Kan etableres 
under forutsetning av dokumentert tilstrekkelig avbøtende tiltak.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Samme anbefaling/vurdering som til merknad nr 10 fra Sulitjelma- og Omegn Turistforening. 
 
KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN: 
 
Merknad nr 1: Statskog,  datert 03.01.2017: 
 



«§ 3:, ledd c:  
Forslag: Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 24.00 -06.00.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Det er kjøreforbud i løypene mellom kl. 23.00-07.00.  
Statskog SF mener dette er nødvending for å minimalisere interessekonflikter mellom eierne av 
fritidseiendommene, næringsaktørene og skuterbrukerne. 
 
§ 4, ledd a:  
Forslag: Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 70 km/t.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring:  
Maksimal hastighet for løypenett i Fauske kommune er 50 km/t.  
 
§ 7, ledd d:  
Forslag: Nordlysløypa: Max 10 meter.  
 
Statskog SF foreslår følgende endring: 
Ledd d utgår.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer Statskogs synspunkter som fornuftige og foreslår at endringene blir tatt inn i 
forskriften. Statskog foreslår maksimal hastighet til 50 km/t.  Gjeldende forskrift angir max hastighet til 
60 km/t. Gjeldende forskrift er grunnlag for den avtalen som Fauske kommune har i dag.   
 
Merknad nr 2: Fylkesmannen i Nordland, datert 20.01.2017: 
«Forskriften er foreslått endret på noen sentrale punkter, uten at dette fanges opp av utredningene. Det 
er heller ikke i arbeidsgruppas notat datert 24. november 2016 sagt noe om de aktuelle endringene.  
 
Når det i motorferdsellov- og forskrift er et krav at løypenes virkning for friluftsliv og naturmangfold i 
influensområdet skal utredes, innebærer dette etter Fylkesmannens oppfatning også at endringer som 
foreslått i forskriften må utredes. De foreslåtte endringene kan ha virkninger for friluftsliv og 
naturmangfold, og må også tas med i vurderingen når det gjelder hensynet til bolig- og hytteområder og 
vurderingen av ulempene for reindriften. Dette gjelder også for den tidligere vedtatte turistløypa, hvor 
foreslåtte endringer vil få betydning for flere av de temaer som skal utredes.  
 
Vi vil i det følgende uttale oss til enkelte foreslåtte endringer i forskriften.  
 
Forskriftens § 3 bokstav a 
Løypene kunne tidligere være åpne i perioden 2. januar til 25. april, mens det nå er foreslått en periode 
på 1. desember til 5. mai. 
Det fremgår ikke av høringen hvorfor det er foreslått endringer av forskriften når det gjelder § 3 «åpning 
og stenging av løypenettet». Endringene er heller ikke del av konsekvensutredningen. Åpning av 
løypenettet fra 1. desember til 5. mai er en betydelig utvidelse fra tidligere, og dette vil forlenge 
perioden med negative konsekvenser for reindrifta. 
  
I gjeldene forskrift for kommunalt løypenett i Fauske kommune (vedtatt februar 2016), er det i § 3 
fastslått at løypene skal stenges senest 25. april. Dette er i tråd med nasjonal forskrift som sier at «I 
sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april».  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er fremsatt argumenter for å fravike nasjonal forskrift på dette punktet, 
og ber derfor om at tidligere vedtak om stenging 25. april opprettholdes. Vi minner om at i spesielle 



tilfeller og etter begrunnet søknad fra kommunen eller enkeltperson, kan Fylkesmannen gjøre unntak 
for forbudet om kjøring etter 25. april (§ 9 i nasjonal forskrift). 
En forlengelse av perioden hvor løypene kan holde åpne vil ha betydning også for andre interesser, 
særlig støyømfintlig bebyggelse i løypenes influensområde.  
 
 
Forskriftens § 3 bokstav c  
Perioden for kjøreforbud er nå foreslått til mellom kl. 24.00 og kl. 06.00, mens det i gjeldende forskrift er 
satt til 22.00 – 07.00. Dette er av stor betydning for flere av de hensyn som skal ivaretas, og særlig for 
støyømfintlig bebyggelse. Vi viser til det som er sagt ovenfor om dette i tilknytning til Kjelvassløypa. 
Miljødirektoratets veiledning når det gjelder støy og snøscooterløyper anbefaler at grenseverdien for 
motorsportbaner i T-1442 benyttes. I nattperioden 23-07 er det der angitt at aktivitet ikke bør foregå. 
Det er her snakk om løyper for rekreasjonskjøring, og Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
tillate kjøring i nattperioden. En endring av forskriften som innebærer at det tillates kjøring i tidsrommet 
23.00 til 07.00 er ikke akseptabelt.  
 
Forskriftens § 3 bokstav e  
Gjeldene forskrift er på dette punkt foreslått endret fra «Kommunen skal stenge hele eller deler av 
løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.» til «Kommunen kan stenge 
hele eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.»  
Endringen fra skal til kan er ikke begrunnet. Formuleringen «kan» vil kreve en reindriftsfaglig vurdering 
fra kommunen på om løypa skal stenges eller ikke. Alle andre kommuner i Nordland som har vedtatt 
scooterløyper har brukt ordet «skal» i forskriften på dette punkt 
 
Forskriftens § 4 bokstav a  
Når fartsgrensen økes fra 60 km/t til 70 km/t, innebærer dette at støysonene utvides. Det følger av 
veiledningen at avstandene vist i tabell 3 bør benyttes av kommunene for å finne minsteavstand fra 
traséen til støyømfintlige bygg og stille områder, hvor en ikke behøver supplerende støyberegninger. 
Der snøscootertraséen kommer innenfor anbefalte minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til 
veiledningen utarbeides et støysonekart vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser 
overskrides, må dette bemerkes og en omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en 
omlegging bør det settes tidsbegrensning for bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende 
tiltak kan være aktuelle.  
 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning minsteavstander vist i tabell 3, bør det i henhold til veiledningen utarbeides et støysonekart 
vist i fire meters høyde over bakken. Hvis anbefalte støygrenser overskrides, må dette bemerkes og en 
omlegging av traséen bør vurderes. Hvis en ikke får til en omlegging bør det settes tidsbegrensning for 
bruken av løypene, eventuelt om andre støydempende tiltak kan være aktuelle.  
Fylkesmannen forutsetter at kommunen i sin videre behandling av saken forholder seg til direktoratets 
veiledning når det gjelder støy. 
  
For å minske støybelastningen, er det flere steder sagt at nedsatt hastighet skal brukes som et 
avbøtende tiltak. Kommunen har da ansvar for å få ut informasjon om slike begrensninger slik at det er 
kjent blant dem som kjører. Vi forutsetter at fartsgrensen skiltes, men mener det så langt som mulig 
også bør fremgå av forskriften hvor fartsgrensen er satt ned. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Når det gjelder forskriftens § 3 a åpningstid er det følgende å bemerke: 
Det er avholdt møte med Balvatn Reinbeitedistrikt og i dette møte ble det enighet om at løypene kunne 
være åpne fram til 5. mai uten at det ville medføre store ulemper for reindrifta på norsk side av grensen.   
Når det gjelder åpning den 1. desember anser Rådmannen dette for å være for lang åpningstid og for 



lang tid for ulemper med bl a for støyømfintlig bebyggelse og friluftslivet i området. 
Her foreslår Rådmannen at løypene åpnes 2. januar, som i gjeldende forskrift, og stenges 5. mai. 
Når det gjelder forskriftens § 3 bokstav c tar Rådmannen Fylkesmannens merknad til etterretning og 
foreslår at løypenettet er stengt mellom kl 22:00 og kl 07:00. Bakgrunnen for dette er at ihht støy bør 
aktivitet i nattperioden 23:00 til 07:00 ikke foregå. Snøskuterparkeringa i Daja ligger like ved Sulitjelma 
Turistsenter. De fleste som bruker Turistløypa, har bil m/henger parkert der og det vil generere en del 
støy når snøskutere skal kjøres opp på hengere ol.  Denne støyen vil da forekomme etter kl 23:00 
dersom løypenettet er åpent til kl 23:00.  
 
Når det gjelder forskriftens § 4 bokstav a hvor det foreslås øking av fartsgrense, tar Rådmannen dette til 
etterretning og foreslår at fartsgrensen ikke heves, men fortsatt skal være max 50 km/t.  Bakgrunnen er 
økt støybelastning når fartsgrensen heves, noe som  
vil ha negative konsekvenser for friluftslivet.  Det kan nevnes at friluftsområder som er verdsatt som 
svært viktige eller viktige er avstand i meter fra senterlinje av trasèen til ytterkant støysone ved 60 km/t 
på 1400 m. Denne sonen vil øke når hastigheten økes til max 70 km/t. 
 
I de deler av løypenettet hvor fartsgrensen er satt ned skal dette skiltes. 
 
Merknad nr 9: FNF Nordland, datert 20.01.2017: 
«I høringsbrevet opplyses det om at Turistløypa ble vedtatt den 11.2 2016 og er dermed ikke 
konsekvensutredet eller tegnet inn i kart i denne høringen.  Fauske kommune opplyser at det kun er 
forslag til endrede åpningstider og fartsgrense som er gjenstand for høring denne gang.  Men i forslag at 
i «kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, Nordland» er det punktet (eller bokstaver i ny 
forslagsforskrift) som ikke er i samsvar med den forrige vedtatt forksriften av 11.2.2016.  Bl a er ikke 
siste kulepunktet i § 3 å finne i ny forslagsforskrift: 
 
§ 3 Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for 
særskilte området, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre 
interesser som motorferdselloven skal ivareta – jf. Motorferdselforskriften § 9 første ledd, 2. setning. 
 
Høringsparter og berørte interesser har dessuten interesse av hva det innebærer at fartsgrensen forslås 
økt fra 60 km/t til 70 km/t, spesielt i forhold til støy.  Det er også av interesse hvorfor kommunen nå 
foreslår å ta ut vikeplikten snøskuterkjørere hadde for myke trafikanter/skiløpere, til nå å kun gjelde for 
trafikanter som befinner seg på vei når den måtte krysses av snøskuterkjørere.  I tillegg til et mer 
omfattende løypenett foreslås det å tillate snøskuterkjøring enda senere på kvelden (kl 00:00) og 
tidligere om morgenen (kl 06:00).  Dette til tross for at løypene berører hytteområder og naturområder 
der dyrelivet har gått til ro.  Dette må kommunen redegjøre for. 
 
FNF vil også presisere at det er en forventning at alle løypetraseer ses i sammenheng sel om Turistløypa 
er vedtatt tidligere.  Det foreslås nå et langt mer omfattende løypenett med avgreininger og 
konfliktene/samla belastning vil derfor forventes å øke. FNF mener kommunens skulle lagt ved kart over 
løype og revidert konsekvensutredning som følge av de endringer som foreligger i ny kommunal 
forskrift. 
 
FNF mener for øvrig at Turistløypa i stor grad ivaretar snøskuterinteressene og de som har behov for å 
kjøre mer fritt på andre siden av riksgrensen.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar store deler av FNF sine merknader til etterretning og foreslår at forskriften endres i hht 
dette. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 



«Dokumentvurdering: 
Det synes etter dette klart at teksten Forskriftlvedtak 11.02.20l6, unntatt det som direkte omhandler 
Tilførselstøypa, er vedtatt og gjelder for Turistløypa. 
Når utforming av Forskriften av 11.02.20l6 og forslag av 02.12.20l6 avviker på flere punkter og derfor 
ikke er direkte sammenlignbare, gir det vansker med referanser og store muligheter for forvirring og 
misforståelser. 
 
I Forskrift i vedtak av 11.02.20l6 brukes bl.a. strekpunkter i alle paragrafer som inneholder flere ledd. I 
Forskrift utlagt på kommunens hjemmeside brukes kulepunkter, med nesten tilsvarende tekst. 
I Forslag til forskrift av 02.12.20l6 brukes alfabetisk opplisting. Her er det også foretatt en del 
tekstendring, skifte av navn og betegnelser iforhold tit vedtatt forskrift og en del av leddene har byttet 
plass og blitt sammenslått. I §§ 3, 8 og 9 er et punkt i hver av paragrafene utelatt i forslag til Forskrift, 
uten at det er kommentert. 
 
Formelt sett vil vi her oppleve at det opereres med flere sett med forskrifter som ska I gjelde for samme 
løype, men som inneholder avvik og ikke samsvarer med hverandre !! 
Selv om det ikke er de mest tungtveiende avvikene og noen kan ses på som justeri nger, er det meget 
vanskelig å  forholde seg til disse dokumentene i høringssaken! 
Det blir uklart for meg når det for eksempel kun vises til endrede åpningstider og fartsgense i 
høringsbrevet, om det gjelder bare §§3 og 4, 1. ledd. 
Jeg forutsetter at høringen som en naturlig konsekvens også ville gjelde for eksempel §§3 a), 3 c) og 3 f), 
da det ellers ikke gir noen mening for høringsrunden. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen vurderer dokumentene som er sendt på høring er et godt grunnlag for å vurdere de enkelte 
løypene og forskriftene.  Høringsprosessen stanses ikke, saken legges fram til behandling med de 
høringsmerknadene som foreligger. 
Hvorvidt det er brukt kulepunkt eller strekpunkt har liten betydning, teksten er den samme.  Det er den 
forskriften som er vedtatt og som ligger ute på lovdata som til enhver tid er gjeldende. 
Mikkelsen har merknader til både prosess og forskrift.  Stort sett alle de punktene han påpeker i sin 
merknad har Rådmannen tatt med som endring av forskriften for løypene. 
 
 
GENERELLE MERKNADER: 
 
Merknad nr 1:  Statskog, grunneier, datert 03.01.2017: 
«Arealleieravtale:  
Fauske kommune og Statskog SF som grunneier vil måtte inngå en ny arealleieavtale for de områder 
som er aktuelle for skuterløyper. Prinsipielt vil Statskog SF ikke kreve betalt for en slik avtale hvis Fauske 
kommune ikke tar betalt for kjøretillatelser. I tilfelle Fauske kommune innfører gebyr i.h.t. kommunens 
gebyrregulativ, vil Statskog SF vurdere leie for arealer etter nærmere forhandlinger.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fauske kommune har ikke vedtatt gebyr for kjøring i løypene for 2017. 
 
Merknad nr 2:  Fylkesmannen i Nordland, datert 03.01.2017: 
«Fylkesmannen klaget i brev av 16. mars 2016 på kommunestyrets vedtak når det gjaldt fastsetting av 
tilførselsløypa. Vi mente det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i området, og at det 
heller ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.  
 
Kommunen foreslår nå endringer i traséen for tilførselsløypa (nå angitt som Kjelvassløypa) og to nye 
løyper (Nordlysløypa og Loppaløypa). Det er i tillegg foreslått endringer i forskriften som åpner for en 



lengre sesong, kjøring større deler av døgnet og høyere hastighet ved kjøring. Turistløypa fra Daja til 
riksgrensen er ikke gjenstand for høring når det gjelder traséen, da det ikke er foreslått endringer når 
det gjelder dette.  
Vi finner grunn til å påpeke at det ikke alltid er samsvar mellom det som er sagt i saksdokumentene og 
det som fremgår av sosifilas egenskaper. Dette gjelder for eksempel tidsrom hvor løypene er åpne (både 
dato og klokkeslett) og fartsgrense. Kommunen må sørge for at det blir samsvar. Der det ikke er 
samsvar, har vi lagt til grunn det som fremgår av sakens dokumenter.  
 
Utredning av løypene: 
Det er foretatt konsekvensutredninger av de endringer som er foreslått når det gjelder løypetraséer.  
Fylkesmannen registrerer at det er mange endringer i konsekvens i forhold til tidligere utredninger, uten 
at vi nødvendigvis kan se at det er grunnlag for de aktuelle endringene. Det fremstår også som merkelig 
at konsekvensen flere steder er satt som positiv der det etter det vi kan se ikke er snakk om noen 
endring. Dette gjelder for eksempel tema som skredfare, teknisk infrastruktur og verneområder. 
 
Konsekvensene for reindrifta blir etter Fylkesmannens vurdering underkommunisert, da konsekvensene 
for løypene er satt til «0 = ingen negative konsekvenser». Scooterkjøring med tilhørende aktiviteter 
(rasting, isfiske mm) i områder som ellers er mindre traffikert av mennesker og maskiner vil få negative 
konsekvenser for reindrifta. Vinter og vår er en sårbar tid for reinen, og det er derfor særlig uheldig med 
forstyrrelser i denne perioden. I tillegg berører skuterløypene reindriftas særverdiområder (flyttleier og 
kalvingsområde). 
  
Samlet sett vil også de negative konsekvensene for reindrifta øke ved åpning av flere traséer. I forhold til 
samlet belastning må det også tas med i betraktning at Balvatn reinbeitedistrikt fra før har svært 
utfordrende driftsforhold som følge av blant annet vannkraftutbygginger, store mengder fritidsboliger – 
og ikke minst stor rovviltbestand.  
 
Også for andre tema mener vi at de negative konsekvensene er underkommunisert, og vi viser til det 
som er sagt under de enkelte løypeforslagene. 
  
For at kommunestyret skal kunne ta stilling til hvilke løyper som kan fastsettes, er det vesentlig at det er 
gitt et korrekt bilde av konsekvensene.» 
 
Videre: 
«Samtykke fra grunneier  
Det fremgår ikke av kommunens utredning hvilken dialog det har vært med grunneier, og det er grunn 
til å stille spørsmål ved om det vil være mulig å få samtykke til etablering av nye løypeforslagene. 
Fylkesmannen mener det allerede i forkant av høringen bør være mest mulig klarlagt at slikt samtykke 
vil bli gitt.  
 
Kommunen kan i alle fall ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 
samtykket. Fylkesmannen legger til grunn at slikt samtykke innhentes før et eventuelt vedtak.  
 
Krav til begrunnelse  
Motorferdselforskriften § 4a tredje ledd, tredje setning, fastsetter følgende: «Av kommunens vedtak 
skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med 
bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter 
femte ledd».  
 
Det er i merknadene til denne del av forskriften sagt: «I tredje punktum stilles det krav til begrunnelsen i 
kommunens vedtak. En god begrunnelse er særlig viktig fordi vedtaket kan påklages, se åttende ledd. Av 
vedtaket skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av 



snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. 
Kommunens vurdering av hensynene i femte ledd skal også fremgå av vedtaket».  
 
Dette innebærer at kommunens vurdering av hensynet til friluftslivet, naturmangfold, reindrift, bolig- og 
hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerhet skal fremgå av vedtaket. 
 
Klagerett  
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel 
VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i 
løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir 
berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det har vært dialog med grunneier i prosessen.  Denne kontakten bunnet ut i at vi fikk beskjed fra 
Statskog at vi bare skulle sende utkastet ut på høring og så skulle de komme med sine synspunkter i sin 
høringsuttalelse.  Rådmannen har i sin innstilling fulgt opp de synspunkter som fremkommer i 
grunneiers merknad. 
Rådmannen har tatt til etterretning de synspunkter som fremkommer i Fylkesmannens merknad og i 
innstillingen er det kun løype fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby som ønskes 
etablert.  
 
Merknad nr 4:  Statens Vegvesen, datert 16.01.2017: 
«Statens vegvesens ansvar i planarbeid er først og fremst knyttet til arealbruk langs riks- og 
fylkesvegnettet. Vi har også ansvar for å påse at føringer gitt i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale 
og regionale arealpolitiske dokumenter blir ivaretatt i planleggingen. 
I denne saken uttaler vi oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 
Vegvesenet har et særskilt ansvar for trafikksikkerheten, både som forvalter av vegnettet og som 
fagmyndighet. 
Fauske kommune har ikke sendt varsel om oppstart av dette arbeidet. Kommunen legger nå forslag til 
forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune, konsekvensutredning og 
løypebeskrivelse ut på høring.  
 
Generelt 
Kryssing av fylkes- og europaveg 
Når det gjelder løyper som krysser europa-, riks- og fylkesveg behandler Statens vegvesen disse etter 
veglovens bestemmelser på lik linje med avkjørselstillatelser. Her vil trafikksikkerheten både for førere 
og vegfarende være hovedfokus. Det bør ikke legges opp til flere krysningspunkter enn absolutt 
nødvendig. 
 
Scooterløyper på og langs offentlig veg 
Av sikkerhetsmessige og driftsmessige grunner vil ikke Statens vegvesen tillate at det etableres 
skuterløyper på eller i umiddelbar nærhet langs med europa-, riks- og fylkesveger. Ved opprettelse av 
scooterløyper langs veg stiller Statens vegvesen generelt krav til at løypene legges utenom vegens 
eiendomsområde som omfatter vegbane med tilhørende innretninger som grøfteprofil, vegfylling o.l. 
Med mindre det er gitt tillatelse til det bør skuterløyper ikke legges parallelt med veg nærmere enn 20 
meter fra vegkant. 
 
Start av skuterløype fra offentlig veg 
På steder der det planlegges at en skuterløype starter/slutter i forbindelse med europa-, riks- eller 
fylkesveg må det tilrettelegges for parkering. 



 
Skilting og merking 
Statens vegvesen anbefaler at kommunene benytter vegvesenets anbefalinger til merking og skilting i 
løypene.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er riktig at det ikke er sendt varsel om oppstart.  Dette gjelder oppretting av en forskrift etter 
forvaltningsloven og ikke en plansak etter plan- og bygningsloven. Det er dermed ikke krav om varsel om 
oppstart av arbeidet. Når det gjelder skilting, vil dette bli gjort i hht vegvesenets anbefalinger. 
 
Merknad nr 5:  Sametinget, datert 19.01.2017: 
«Snøscooterløyper vil kunne ha konsekvenser for reindrifta i området. Vi registrerer at reindrifta er 
kontaktet i saken. Sametinget forutsetter at kommunen legger til rette for dialog med reindrifta hvor de 
får mulighet til å si seg enig eller uenig med tanke på vedtak. Samt at forskriften blir fulgt med tanke på 
stenging av løyper ved varsling fra reindriften.  
 
Sametinget har utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør tas i planarbeidet for å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf: Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71, § 3-1). Vi oppfordrer kommunen til å 
ta i bruk denne veilederen i planarbeidet. Sametingets planveileder finnes på: 
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader utover at Balvatn Reinbeitedistrikt har vært involvert i hele prosessen. 
 
Merknad nr 6:  Politiet, datert 20.01.2017: 
«Vi har sett på dette og finner ikke at vi har noen merknader av betydning til forslaget. Ikke alle 
bestemmelser er like enkle å kontrollere, f.eks. fartsreglene. Det har imidlertid liten betydning for 
forskriften. Formålet med fartsreglene er uansett å få førere til å senke farten der det er ønskelig.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Fartsgrenser som er angitt i forskriften skal skiltes. 
 
Merknad nr 7:  NVE, datert 30.01.2017: 
«NVE mener det er utarbeidet et oversiktlig og ryddig høringsdokument hvor løypetraseene er tydelig 
inntegnet på kart. Temaet sikkerhet er vurdert for alle løypetraseene. Ingen av løypene berører 
skredutsatt terreng. Loppaløypa og Kjelvassløypa går over islagt vann, Kjelvatnet er i tillegg et regulert 
vassdrag. NVE ber om at det tas hensyn til faren dette kan medføre. Vi forutsetter at forskriftens § 3d) 
«Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold som gjør det 
nødvendig», benyttes dersom isforholdene på vassdragene tilsier at det vil være utrygge forhold for 
skuterkjøring. 
 
NVE har ikke ytterligere merknader til høring av forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
Merknad nr 9:  FNF Norland, datert 20.01.2017: 
Uttalelsen er utarbeidet i nært samarbeid med Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk 
Forening, avd Nordland, som også har gitt sin tilslutning. 
«Fauske kommune har oversendt et forslag til forskrift om løyper til fornøyelseskjøring med snøskuter 



med tilhørende konsekvensutredning, jfr. kravene i § 4a i Motorferdselsloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt kart.  
FNF har noen merknader til høringsbrevet som vi forventer blir vurdert i den videre saksbehandling og 
før en eventuell overlevering til kommunestyret. Dersom det foreslås justeringer eller andre løyper så 
må det sendes ut på ny høring.  
 
I notatet som er lagt ved forslaget kommer det frem at kommunestyret i sak 82/16 vedtok å nedsette en 
arbeidsgruppe som skulle få i oppdrag å utrede muligheter for nye traséer for snøskuterkjøring i 
Sulitjelma. Formålet med løypene skulle være turist- og næringsutvikling. Arbeidsgruppen bestod av 
Turistnæringen, Sulitjelma snøscooterklubb, Fauske kommunes administrasjon og politikere. Disse har 
befart de aktuelle områdene på snøskuter.  
Det har også vært informasjonsmøter med Sulitjelma hytteforening, Statskog, Balvatn reinbeitedistrikt, 
Statens vegvesen. 
 
Naturvern og friluftslivsorganisasjonene blir ikke nevnt, og det oppfattes derfor som om at disse ikke er 
inkludert i arbeidet. Verdien og kvaliteten av slike notater begrenser seg og konfliktavklaringer uteblir 
når ikke alle interesser deltar. I tillegg innehar naturvern- og friluftslivsorganisasjonene kunnskap som 
kunne blitt brukt i konsekvensutredningen. Medvirkningsprosessen har derfor ikke vært optimal.  
 
Arbeidsgruppen hadde altså fått i oppgave av kommunestyret å utrede nye traseer med formålet turist- 
og næringsutvikling. Men videre i notatet står det at arbeidsgruppa vektlegger friluftsliv i deres 
løypeplanforslag, og at det tilrettelegges for barnefamilier og mennesker med funksjonsnedsettelser og 
uerfarne snøskuterkjørere. Avslutningsvis mener arbeidsgruppa at snøskuterkjøring i de planlagte 
løypene vil være positivt for friluftslivets mangfold og Fauske som folkehelsekommune. Og til alt 
overmål er det foreslått i selve formålsparagrafen i kommunal forskrift.  
FNF oppfatter dette som kunnskapsløst og stikk i strid med all fagkunnskap og nasjonal politikk. 
Kommunen har hjemmel til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter og denne 
hjemmelen skal ikke brukes til å fremme friluftsliv. Motorisert ferdsel har aldri vært under 
friluftslivsbegrepet, hvilket alle Stortingsmeldinger om friluftsliv har vært tydelig på. I den siste 
stortingsmeldingen, Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som kilde til livskvalitet, defineres friluftsliv 
følgende: «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse». Denne definisjonen ble også lagt til grunn i den første stortingsmeldingen om 
friluftsliv fra 1987 og den siste stortingsmeldingen fra 2001. Videre står det at «Motorisert ferdsel 
omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den offentlige friluftslivspolitikken.».  
Og i kapittel 4.4 står det følgende: «Motorferdsel i utmark kan påvirke friluftslivet negativt på flere 
måter. Motoriserte fremkomstmidler skaper støy og er forurensende, og oppleves sjenerende for 
mange friluftslivsutøvere.». FNF minner derfor kommunen om at etablering av snøskuterløyper ikke er 
så problemfritt slik det ofte har blitt fremstilt utad, med henvisning til Tilførselsløypa og Turistløypa fra 
forsøksperioden.  
FNF finner det derfor urimelig at det i forskriftsforslagets formålsparagraf står skrevet at løypenettet 
skal legge til rette for friluftsliv. Og det i Sulitjelma hvor det fra før av er en masse 
friluftslivstilrettelegginger godt egnet for personer ulik fysiske forutsetninger. Når det gjelder personer 
med funksjonsnedsettelser finnes det også tilbud for dem, både isfiske og adgang til å benytte seg av 
snøskuter etter dispensasjon.  
Fauske kommune som planmyndighet må også legge nasjonal politikk og definisjoner til grunn, og kan 
derfor ikke bruke friluftsliv som en del av formålet med etablering av snøskuterløyper for 
fornøyelseskjøring. FNF oppfatter derfor at løypeforslagenes formål er å legge til for økt 
fornøyelseskjøring med snøskuter og såkalt «skuterturisme». Friluftsliv omfattes ikke av formålet og må 
tas bort i formålsparagrafen i forslag til kommunal forskrift. 
 
Ved planer om å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring skal kommunen være bevisst på alle 
konfliktene som kan oppstå, ta nødvendig hensyn og sørge for å ha innhentet kunnskap for et godt 



beslutningsgrunnlag. Kommunen skal i henhold til motorferdselsloven § 4a og forskriftens § 4a ta 
særskilt hensyn til støy og andre påvirkninger på friluftsliv. I departementets kommentarer til lovteksten 
(Prop. 35 L (2014–2015) presiseres det at det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved 
etablering av snøscooterløyper og ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i 
løypene. Hadde kommunen og forslagsstiller invitert naturvern- og friluftslivsorganisasjonene med i 
diskusjonen og arbeidsgruppa så hadde dette blitt bedre opplyst og potensielle konflikter blitt avklart. 
Denne kunnskapen og disse innspillene kunne vært tatt med i forkant og før forslagene ble sendt på 
høring. Fauske kommune, som forslagstiller og planmyndighet, har derfor ikke gjort en tilfredsstillende 
jobb med å sikre bred medvirkning fra alle interesser.  
 
Når det gjelder konsekvensutredningen bærer den preg av synsing og den er lite kritisk i forhold til 
naturmangfold, støy og konsekvenser for friluftsliv. Det er mange antakelser i forbindelse med 
virkningene av løypene og kunnskapsgrunnlaget betraktes derfor som mangelfull. For å kunne ta de 
nødvendige hensyn og for å kunne foreta avveininger av hvor løypene bør lokaliseres, må kommunene 
ha et godt kunnskapsgrunnlag. Å vise til tilgjengelig informasjon i naturbase og registrerte rødlistearter 
er ikke tilstrekkelig. 
 
Det må også ventes å være flere rødlistearter i influensområdet. Eksempelvis er lirype og fjellrype nå på 
rødlista. Uansett handler det om å skåne naturmangfoldet for unødig forstyrrelse i en periode de er 
svært sårbare for forstyrrelser. Kommunen har redegjort for naturverdiene oppført i naturbasen, men 
har ikke vurdert effektene på naturmangfoldet og ivaretatt naturmangfoldlovens miljørettslige 
prinsipper (§§ 8-12).  
 
De foreslåtte skuterløypene i denne høringen vil alle berøre viktige friluftslivsområder, og kommunene 
bør som kjent ikke legge løyper i viktige eller svært viktige friluftslivsområder. 
Dette følger av merknadene til nasjonal forskrift. Derfor er det viktig at det gjøres grundige utredninger 
på støy og friluftsliv. Hva det er kommunen legger i at Turistløypa og Tilførselsløypa «ikke har skapt 
nevneverdige problem for friluftslivet» kommer ikke frem.  
 
Det kommer frem av Departementets merknader til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, at høringsbrevet må fylle kravene i plan- og bygningsloven § 11-14 andre ledd. Det skal 
framgå av saksframlegget hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og kommunen må gjøre rede 
for hvordan de særskilte hensynene som de plikter å ta er ivaretatt. FNF vil følge kommunens videre 
behandling og dersom våre merknader ikke blir vurdert, samt nye vurderinger på hvordan hensynet 
overfor friluftsliv, hytteområder og støy blir ivaretatt i saksfremlegget og et eventuelt 
kommunestyrevedtak, vil det være grunnlag for en klage.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen tar FNF Nordland sine synspunkter til etterretning og endrer forskriften i hht dette i sin 
innstilling. 
 
Merknad nr 11:  Fauske Næringsforum, datert 17.01.2017: 
«Fauske Næringsforum støtter det fremlagte forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag i Fauske Kommune. 
Dette vil gi muligheter for næringsutvikling og gi reiselivet mulig vekst og utvikling som er nødvendig for 
å opprettholde å skape nye arbeidsplasser spesielt i Sulitjelma.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete merknader. 
 
 
Merknad nr 11:  Sulitjelma Nærmiljøutvalg, datert 16.01.2017: 



«SNU har ingen merknader til konsekvensutredningene som gjelder for løypene; Loppaløypa, 
Kjelvassløypa og Nordlysløypa. 
 
SNU er også meget tilfreds med at biltilhengerne skal parkere ved parkeringsplassen i Daja, for å frigjøre 
parkeringsareal til personbiler ved parkeringsplassene, Kjelvasskrysset og Skihytta; dagsbesøk og 
turgående. 
 
Kjøretillatelse og gebyr: Dersom dette blir iverksatt, forventer SNU at avgiftene blir øremerket; 
preparering og merking av løypenettet. 
 
SNU ber også om at arbeidsgruppa som har utarbeidet høringsforslaget, har «Turistløypa» som en 
prioritert oppgave til neste sesong; tilpasse traseen på strekningen Daja til Valfajokka. Ref. SNU sine 
kommentarer til; «Forslag til forskrift om løyper til kjøring med snøskuter i Sulitjelma, Fauske 
kommune», november 2015.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Dersom traseer eller forskrift skal endres, må dette ut på ny høring.  
 
Merknad nr 13:  Sulitjelma Snøscooterklubb datert 12.01.2017: 
«Sulitjelma Snøscooterklubb vil med dette gratulere Fauske Kommune med et banebrytende arbeid for 
snøscooterbruk til rekreasjon så vel som for næringsutvikling. 
 
Sulitjelma Snøscooterklubb ønsker nye tracetilbud velkommen og stiller seg positiv ti  
framlagte konsekvensanalyser. 
 
Vi er overbevist om at de utarbeidete traceforslagene vil være positive bidrag for næringsutvikling i 
Fauske kommune. 
 
Styret i Sulitjelma Snøscooterklubb vil på vegne av våre medlemmer og andre snøscooterbrukere ønske 
Fauske Kommune lykke til med det videre arbeid i saken.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 14:  Salten Motorsport,  datert 20.01.2017: 
«Vi ser veldig positivt på at kommunen stiller seg bak og fremmer slike forslag for utvikling av 
løypenettet i Sulitjelma. 
Vi mener også at det vil føre med seg goder som vil gagne mange i Sulitjelma og omegn, med tanke på 
økt turisme, økt tilgjengelighet til naturen, for personer med nedsatte funksjons evner, økte inntekter 
for turistnæringen og andre næringer og foreninger som legger tilrette for slik ferdsel. 
Ikke minst vil det bidra til økt rekruttering av barn og unge til snøscooter sporten, da all utvikling og 
tilrettelegging av løyper vil bidrar til å opprettholde miljøet. 
Vi er også av den oppfatning av at flere lovlige løyper betyr mindre ulovlig kjøring. 
Så skal vi fortsette med holdnings skapende arbeidet som kan videreføres til flotte turer i fantastisk 
natur i Sulitjelma». 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer. 
 
Merknad nr 15:  Fauna KF, datert 23.01.2017: 
«Fauna KF er et kommunalt næringsselskap som skal legge til rette for næring- og stedsutvikling i 
Fauske. I denne sak er vi høringsinstans og skal da være ” bindeledd” for alle med næringsaktivitet og 



spesielt turistnæringen i Sulitjelma. Motorferdsel i utmark har det vært og er mange synspunkter på. I 
denne saken vil vi på generelt grunnlag komme med noen innspill på det som spesielt berører turist- og 
reindriftsnæringen i Sulis. 
Fauna KF har som del av denne prosessen hatt møte den 5. Januar 2017 med næringsaktører som etter 
vår vurdering kan bli mest involvert i den daglige driften av ny forskrift. Følgende bedrifter var 
representert; Balvatn reinbeitedistrikt, Sulitjelma turistsenter AS, Sulitjelma fjellandsby AS og Fjellfarer 
AS. 
Tilbakemeldingen under og etter møtet var at det er særdeles nyttig med et slik treffpunkt der man får 
et godt innblikk i hverandres drift og utfordringer. Vi hadde etter Faunas syn også gode 
diskusjoner rundt ny forskrift for skuterløyper i Sulitjelma og de innspill som kom under møtet er 
sammenfattet i Fauna sine kommentarer til høringsuttalelsen. Hver enkelt bedrift vil i tillegg gi sine 
spesifikke innspill. 
 
Leiekjøring: 
Som et innspill i denne høringsuttalelsen vil Fauna KF kommentere behovet for leiekjøring som en viktig 
sekundær/biintekt for flere av reiselivsaktørene i Sulitjelma. Denne inntekten er i dag et meget viktig 
bidrag som supplement i forhold til ordinær drift. Viktig at man konkurrerer på lik linje ut i fra lover og 
regler, samt at private aktører ikke tar over dette markedet uten nødvendig godkjenning. 
 
Generell kommentar: 
Med flere løyper og økt scootertrafikk vil det være nødvendig med hyppigere kontroller og 
tilstedeværelse i fjellheimen. I dag er det liten tilstedeværelsen fra kontrollmyndighetene. 
Næringsaktørene opplever i perioder utstrakt ulovlig kjøring i fjellet. Når næringen påpeker dette blir de 
utsatt for trusler av ulik alvorlighetsgrad.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ingen konkrete kommentarer utover at leiekjøringsløyvene, 8 stk i Sulitjelma, blir lyst ut hvert 3. år.  Det 
er kun næringslivaktører som blir tildelt disse av Planutvalget. 
 
Merknad nr 19:  Per Arne Mikkelsen,  datert 14.01.2017: 
 
Fra merknader til § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark siteres det: 
«Dersom kommunen ønsker å endre trasèen eller bestemmelsene for snøscooterløypene, må den treffe 
nytt vedtak etter prosessen som beskrevet i bestemmelsen.»  
Så langt vites, er det ikke foretatt videre høringer/gjort vedtak om endringer. 
Saken synes prinsipiell og dette er forhold som må behandles og avklares på en formelt rett måte. (Ref: 
Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven, Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.) 
 
KONKLUSJON 
Nåværende høringsprosess stanses og ny høringsrunde startes med oppdaterte dokumenter. 
Dette er forhold som ikke er akseptable og saksgrunnlaget til høringa påklages herved. 
 
Jeg velger likevel å fortsette og gi mitt innspill til hele sakskomplekset nå. 
 
LØYPENETTVERK 
Fauske kommune vil legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling. Løypenettverket 
består av Turistløypa, Loppaløypa, Kjelvassløypa og Nordlysløypa. Turistløypa med forskrift ble vedtatt 
11.02.20l6. 
Motorferdselloven og-forskrift slår fast at motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt/skal begrenses i 
størst mulig grad. 
Kommunestyret kan imidlertid fastsette løyper for fornøyelsesk jøring med snøskuter på vinterføre. 
I § 1 Formål i forslag til Forskrift knyttes skuterkjøring til turisme,  friluftsliv og næringsutvikling . 



Å bruke slike "gode tiltak" som argument/alibi for tilrettelegging for fornøyelseskjøring på skuter, er 
ingen god forvaltning, da det strider mot intensjon og bestemmelser i lovverket forslaget hjemles i. Når 
en ut fra konsekvensutredningene ser i hvilke områder løypetraseene er lagt, styrker det at det er 
skuterkjøring som har prioritet. 
Man kan ikke ut fra Stortingsmelding 18 (20l5-20l6), definisjon av Friluftslivet: "Opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser'', legge til rette for friluftsliv 
ved å opprette skuterløyper! Friluftsliv må tas ut av § 1! 
 
FOLKEHELSE 
Visjon: Fauske kommune, folkehelsekommunen der alle trives, gir store forpliktelser og forventninger, 
med spesielt ansvar for slik tilrettelegging. Her er liten sammenheng mellom liv og lære. 
Kommuneplan,fysisk aktivitet og friluftsliv: ldrett og friluftsliv i Fauske har lange tradisjoner og 
kjennetegnes av et stort engasjement. Området er et viktig mål og virkemiddel i samfunnsutviklingen,og 
for bedret folkehelse. For at kommunen fortsatt skal være attraktiv ogfremtidsrettet, er det viktig å 
tilrettelegge for trivsel og gode levekår." 
Folkehelseloven,kap. 2-3: Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel,..miljømessige forhold.. - 
bestemmelser om luftkvalitet, støy,... 
Stortingsmld. 18:"Friluftslivet skal være en viktig del av folkehelsepolitikken. Å bevare natur er dermed 
et viktig bidrag i folkehelsepolitikken. «Det  tradisjonelle friluftslivet må prioriteres og ivaretas ! 
 
Utgangspunkter for tiltak og tilrettelegging blir helt feil og dette er negativt signal å sende, så vel til 
den oppvoksende slekt, som til befolkningen for øvrig! 
 
Her burde det i det minste foreligget beskrivelse, vurderinger og eventuelt forslag til alternativer. 
Trasèene legges gjennom områder med bl a vinterbeite, kalvingsland og mange trekk- og flyttleier for 
rein, flere sårbare planteområder, flere bolig- og hytteområder, viktige friluftsområder, leverområder 
for viktige fredede og rødlistede fugler og dyr.  Dette er arter som er meget vare for forstyrrelser 
innenfor sitt habitat.  Områder brukes også til jaktterreng.  Dessuten følger deler av flere trasèer enten i 
eller i nær tilknytning til skiløyper som er brukt av friluftsfolket i årtider. 
 
Det synes liten tvil om at stor skutertrafikk med menneskelig aktiviteter vil få negativ påvirkning for alle 
ovennevnte områder. 
 
REINDRIFT 
I Forskriftens og Motorferdselloven §4, sies det bl.a: 
Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. 
Kommunen skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. 
I reindriftens særverdiområder skal løypene være stengt om våren etter 25. april. 
 
Det   foreligger ingen dokumentasjon, bortsett fra møtevirksomhet, på at kommunen har gjort egne 
vurderinger av økt skutertrafikk og løypenes virkning for rein i influensområdet. 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger for reindrifta, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning . 
 
FRILUFTSLIVET 
Videre i  Forskriftens  § 4a/merknad: 
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for  friluftslivet. 
Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøskuterløyper. lkke minst 
som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en 
særstillinq. 
Kommunen skal utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv i influensområdet, samt kartlegge og 



verdsettefriluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
Det betyr at det ikke bare er virkningene på friluftsliv i selve snøskuterløypene som i denne 
sammenhengen er relevant, men også virkninger for områdene utenfor løypene som berøres. 
Det blir svært viktig når deler av flere skutertraseer følger enten i eller i nær tilknytning til skiløyper som 
er flittig brukt av friluftsfolket. Her må folkehelseperspektivet bringes inn og vektlegges! 
Så langt jeg kjenner til har ikke kommunen, bortsett fra en snøskuterbefaring, foretatt ekstra kartlegging 
og verdsetting av vinterbruken. Det vises til erfaringer fra kommunens tid som forsøkskommune, men 
situasjonen nå vil være en helt annen!  Forholdene må vurderes ut fra gjeldende situasjon, mest 
sannsynlig med økt skutertrafikk og aktivitet både i og utenfor løypene. Det foreligger ikke 
dokumentasjon på at slike registreringer/vurderinger er gjort. 
Det finnes heller ikke dokumentasjon på at lyd- og støymiljøet ved økt skutertrafikk er registrert/ 
beskrevet, utredet eller vurdert. 
Heller ikke er noen av områdene vurdert opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser,kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper for friluftslivet, som er nødvendig for god og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
BOLIG- OG HYTTEOMRÅDER 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til bolig- og hytteområder og sikkerheten for de som kjører og andre. 
 
Kommunen har i konsekvensutredning kun angitt avstander fra løypene til hytter langs traseene. 
Det er ikke sagt noe om andre ulemper. Jeg ser for meg at nye skuterløyper vil kunne medføre økt og i 
perioder stor skutertrafikk "rundt hytteveggene" for ganske mange hytteeiere. Det vil føre med seg 
store ulemper ved bruk av nær-/hytteområdet til rekreasjon og avslapping. 
På fine vinterdager/påske vil bruk av uteområde til for eksempel opphold "i solveggen" og lek, kunne 
fortone seg som "evigvarende" forstyrrelser med skutertrafikk -(visuell forurensning), 
motordur/trafikkstøy –(støyforurensning), eksoslukt/utslipp -(luftforurensning). 
For mange vil det kunne føre til stress og psykisk belastning ved aldri å "være fri" og føle ro og fred på 
hytta, stedet som ofte forbindes med rekreasjon og avslapping. 
Selv med nedsatt hastighet, vil stor trafikk innebære et trafikksikkerhetsproblem for hytteeiernes 
uteområde. Særlig viktig for barns lekeområder og akeløyper i nærområdet. Stedet vil "miste sin 
bruksverdi" og eierne kan oppleve en verdiforringelse og vansker/tap ved eventuelt salg av hytta. 
Det er også fare for at det vil oppstå ulemper knyttet til parkering og trafikkbelastning i områdene hvor 
løypene har sitt utgangspunkt. 
Det foreligger ikke dokumentasjon for at kommunen har gjort slike eller tilsvarende undersøkelser og 
vurderinger i hensikt å oppfylle hensyn/krav, gitt i Forskrift for motorferdsel i utmark etc. 
Avbøtende tiltak som: Løype over Rørgate, støyskjerming,varsling, skilting og nedsatt fartsgrense er bra, 
men det foreligger ikke dokumentasjon for vurderinger om de foreslåtte avbøtende tiltak har den 
nødvendige effekt for miljøet. Dette må utføres! 
Sannsynligvis kan de på ingen måte kompensere for å oppfylle forskriftens krav og hensyn! 
Rørgate-traseen f. eks. vil føre til at skutertrafikken/ulempene bare kan spres over et større område. 
 
KONKLUSJON 
Dette tilfredsstiller ikke lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskapsinnhenting og 
vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning for bolig- og hytteområder, som er nødvendig for god 
og kunnskapsbasert forvaltning. 
 
STØY 



Lov- og forskriftsbestemmelser og Veiledning for støy-snøtskuterløyper: 
Kommunen skal ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet og til hytteområder. 
 
Fra Stortingsmelding nr. 21:"..Støy er et av våre store gjenværende miljøproblemer. Stress forårsaket av 
støy kan være en sterk medvirkende årsak til forskjellige helseplager ....derfor er det viktig både å 
redusere støyen som omgir oss og sikre stille områder for friluftsliv og rekreasjon." En del 
problemstillinger er allerede behandlet under avsnittene om friluftsliv og hytteområder. 
I konsekvensutredningen for Kjelvassløypa angis det at løypa er godt innarbeidet som tilførselsløype til 
Turistløypa . Men det er under helt andre betingelser! Egne erfaringer høstet som hytteeier i 
nærområdet til Kjellvassløypa, er nok at både støy- og trafikkbelastningen økte som følge av 
forsøksordningen, både for lovlig og ulovlig kjøring. Særlig stor støybelastning ved stor fart og "aksing'' 
opp siste kneika til Skihytta eller parkeringsplassen. Faren for enda større trafikk- og støybelastning er 
åpenbart stor, etter min vurdering. 
I samfunnet sier regelverket for offentlig ro og orden at det skaI være ro fra kl. 23-07. 
Skuterløypa går gjennom eller nært bolig- og hytteområder og parkeringsplass for skutertilhengere/biler 
ved løypestart er nært hytteområder/campi ngplass og Fritidssenter. Dette er områder brukt til 
rekreasjon og feriering og hvor det ofte søkes avslapping, ro og fred. 
I friluftslivsområder og områder med fugle-, dyreliv og spesielt rein, trengs det også ro og lenger enn 
seks timer i løpet av døgnet! 
Det virker da totalt ulogisk at skuterløypa som knyttes til nevnte støyutsatte områder, iflg. forslag til 
Forskrifter skal være åpen og tillate kjøring/aktivitet og medfølgende støy kl. 06-24. I Klima- og 
miljødep.: Veiledning for støy i skuterløyper frarådes sterkt en slik åpningstid! Dette er ikke 
akseptabelt! Hva slags vurderinger ligger til grunn for et slikt forslag? 
Generelt sett gir større fart mer støy. Dette er områder der støy bør begrenses mest mulig. Med tanke 
på intensjon for etablering og bruk av skuterløypene: turkjøring/turisme, rasting, naturopplevelser og 
rekreasjon, synes det naturlig at skuterkjøringen for en stor del foregår med slede med eller uten 
passasjerer. 
Forskrift for kjøring med motorvogn i terrenget § 4 gir bestemmelser her. Redusert hastighet ville også 
tatt hensyn til skuterkjørere som stanser for rasting. Her burde det foreligget grundige støyvurderinger 
rundt disse betraktningene! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for støy tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, kunnskaps 
innhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. 
 
NATURMANGFOLD 
Forskriftens § 4a/merknad: 
Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø Løypene må 
ikke legges inn i verneområder eller sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. 
 
Naturmangfoldlovens virkeområde omfatter alle offentlige beslutninger og tiltak som berører 
naturmangfold og kommunen skal foreta en selvstendig konkret vurdering av hvilken påvirkning det vil 
ha for mangfoldet. Effektvurderinger og avbøtende tiltak skal være basert på naturvitenskaplige 
undersøkelser og erfaringsbasert kunnskap. 
Det foreligger ikke dokumentasjon på at noen form for undersøkelser eller vurdering, gjort etter 
Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, §§ 8-12, av løypenes virkning på naturmangfoldet i 
influensområdet er foretatt. 
Fra snøen kommer om høsten til utpå vinteren, er en meget sårbar tid for naturmangfoldet/fugle- og 
dyreliv. Kulde og snø gjør at mye av mattilgangen reduseres kraftig. Samtidig kreves mye mer energi til 
aktivitet og leting etter mat. Naturen skaI og må få hvile i denne perioden! 
Naturen settes på "sparebluss" og stadig forstyrrelser som forårsaker redsel, flukt og mye bevegelse, er 



belastninger som kan være katastrofale for eksempel for fredede og rødlistede enkeltindivider og 
bestander. Derfor ble for eksempel snøugla totalfredet i 1965, jerven i 1982 og kongeørn i 1968. 
Åpningen av løypene må derfor utsettes til etter helgefredningen i jul/nyttår, dvs. 2. januar. Forskriftens 
§4 gir bestemmelser om stenging av løypene. Justering i Forslag til Forskrift for kommunalt løypenett § 
3f) følger naturlig av det forangående. Det er også den samlede belastningen på naturmangfoldet som 
ska Ivurderes (Jfr.§ 10), men det kan jeg heller ikke se er blitt gjort! 
 
KONKLUSJON 
Heller ikke for naturmangfold tilfredsstilles lov- og regelverkets krav og hensyn til undersøkelser, 
kunnskapsinnhenting og vurderinger av ulemper, belastning og påvirkning, som er nødvendig for god og 
kunnskapsbasert forvaltning. Det gjelder både enkelttilfeller og samlet belastning. 
 
UTSLIPP OG FORURENSNING 
Klimaavtalen  og Forurensningsloven: 
a). Klima- og miljøhensyn må gjennomsyre enhver politisk beslutning som fattes fremover. 
b). Vi må begynne å kutte i ressursbruken og unnga unødig utslipp og forurensning med en gang om vi 
skal nå målene. 
§1 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går 
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Dette er et meget viktig område som ikke er berørt idet hele tatt! I kommunens egen Klimaplan er ikke 
emnet berørt. Ved neste rullering må dette området inn i planen! 
Når kommunen organiserer tilrettelegging for allmenne tiltak av denne art, hadde jeg faktisk forventet 
at det var gjort undersøkelser og forelå vurderinger om den økte skutertrafikken og den økte bil- og 
transportaktivitetens virkninger på influensområdet. Her må en kunne regne med vesentlig økning med 
utslipp til luft og forurensning. 
I avsnittet bolig- og hytteområder har jeg vært inne på mulig vesentlige belastninger fra både visuell-, 
lyd- og luftforurensning. 
Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at det er gjort vurderinger rundt avfall og økt forsøpling i 
områdene, noe man må kunne regne med. Hvilke konsekvenser kan det ha for dyre- og fuglelivet, for 
eksempel? Her er ingen avbøtende tiltak! 
Det nevnes ingen ting om tiltak/ordning for tilfredsstillende forsøplings- og avfallshåndtering. 
Organiseringen må være avklart her! 
lgjen gjelder det Naturmangfoldloven og totalbelastningen på miljøet, som ikke er tatt hensyn til. 
 
KONKLUSJON 
Dette er et tema/område som ikke er berørt og som på ingen måte er tilfredsstillende for miljø- og 
klimaarbeidet i kommunen! Dette arbeidet må intensiveres iden videre forvaltning! 
 
NÆRINGSUTVIKLING 
I konsekvensutredningen for alle løyper vurderes tiltakene til (+2) +3, middels til store positive 
konsekvenser, for næringslivet. Det er bra, men det finnes ikke noen annen dokumentasjon enn utsagn 
og opplisting av ønskede muligheter. 
 
Her mener jeg det burde foreligget mer konkrete planer, beskrivelser, undersøkelser og erfaringer, gjort 
som grunnlag for satsing og vurderinger. Det kan fort synes som de positive effektene bare brukes som 
et alibi for etablering av skuterløyper for fornøyelseskjøring,uten særlig tanke på belastning på 
naturområdet og totalbelastningen på miljøet. 
Når det gjelder næringslivet, så har det, akkurat som andre, lag og foreninger muligheter for tillatelser til 
å få tilrettelagt og gjennomført mange positive oppgaver, innenfor eksisterende lover, forskrifter og 
regelverk. 
 
KONKLUSJON 



Her må det utarbeides et mye grundigere og mer konkret begrunnet materiale enn ei "smørbrødliste" 
med ønsker/muligheter under videre forvaltning.» 
 
Vurdering/anbefaling: 
Rådmannen har vurdert punktene i Mikkelsens merknad og tar disse til etterretning. 
Forskriften er endret på flere punkt ihht dette.  Se kommentarer under merknadene til hver enkelt løype 
og til forslag til forskrift. 
 
Sammendrag: 
Statskog, som grunneier i Sulitjelmafjellet, ønsker ikke at det Nordlysløypa opprettes. 
Da grunneier har rett til å nekte ferdsel på egen eiendom, innstiller Rådmannen på at Nordlysløypa ikke 
opprettes.  
 
Mange merknader til saken går ut på støy- og annen ulempe for dem som har hytte nær traseen til 
Kjelvassløypa.  Grunneier ønsker ikke at det opprettes en trase etter Rørgata ned på Kjelvatnet.  Ut fra 
dette har Rådmannen foreslått at Kjelvassløypa ikke legges ut som løype for allmenn ferdsel.  
Rådmannen innstiller på at det blir opprettet en løype fra skuterparkeringa i Daja til Sulitjelma 
Fjellandsby (Fjellandsby-løypa). 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 86/16 av 11.2.2016 ble påklaget av bl a Fylkesmannen i Nordland.  Klagen 
gjaldt oppretting av tilførselsløypa som løype for offentlig ferdsel.  Bakgrunnen var at det ikke var tatt 
tilstrekkelig hensyn tiI hyttebebyggelse i området og at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til støy og 
andre ulemper for friluftslivet.  
 
I og med at det forelå en faktafeil i konsekvensutredningen når det gjaldt antall hytter i rød og gul sone, 
ble løypa lagt ut på ny høring.  Antall hytter i rød og gul sone er endret, men antall hytter i 
influensområdet er det samme.  
 
Loppaløypa ligger nært et områder som er angitt som svært viktig friluftsområde.  Her vil det bli store 
støybelastninger både på dette friluftsområde og for SOT sin turisthytte v/Mourki. Området er viktig for 
vinterfriluftsliv. 
  
Åpningstid for løypene, både lengde i tid og klokkeslett, er også sentralt i noen merknader. Det samme 
gjelder hastighet og den innvirkning den har på støysoner i området. Dersom hastigheten økes, blir 
støysonene endret.  Ihht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4a, 
sjuende ledd, kan ikke kommunen treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren 
har samtykket. 
 
Fauske kommune har inngått avtale med Statskog vedr tilrettelegging og merking av turistløypa og 
tilførselsløypa.  Denne avtalen gjelder fram til 15.05.2017.  Dersom kommunestyret gjør vedtak om 
oppretting av nye snøskuterløyper, må det inngås ny avtale. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Kathrine Moan Larsen 
Sendt: onsdag 11. oktober 2017 22.14 
Til: Trond Heimtun; Rune Reisænen 
Emne: Fwd: SV: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 

Hei, her er info ift status klagesaken Kjelvassløypa og kontaktperson.  

Regner med vi får mer info fra SKS ang Rørgata, men mailen fra SKS i høringsrunden er vel OK 

ift å godkjenne løypa med tiltak for varsling ?  

 

Under saksbehandlingen av Kjelvassløypa var Rørgata en del av Kjelvassløypa som avbøtende 

tiltak og medtatt i kart. Statskog sa nei til Rørgata plutselig før behandling, men dette kjenner 

dere vel til. Statskog hadde møter med Fylkesmannen og klarerte forhold ved Rørgata i ettertid, 

dermed snudde Statskog og ga klarsignal for Rørgata. Dere må gjerne bare ta kontakt med Jan 

Nilsen ift Rørgata.  

 

Ved å få vedtatt Rørgata stiller man sterkere med Kjelvassløypa, slik arbeidsgruppa ser det, og 

det bør være i Fauske kommunes interesse å bidra til næringsutviklingen i Daja når de ønsker 

denne løypa opprettholdt !!  

 

 

Vh 

Kathrine 

 

 

Sendt fra min iPad 

 

Videresendt melding: 

Fra: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 

Dato: 4. oktober 2017 kl. 19.41.59 CEST 

Til: Kathrine Moan Larsen <kathrine.larsen@fauske.kommune.no> 

Emne: SV: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Vi forsøker å behandle sakene så raskt som mulig, men ut fra saksmengden ved 
avdelingen i dag er det lite sannsynlig at vi klarer å være ferdig med klagebehandlingen 
før jul.  
  
Jeg skal få sendt ut en foreløpig melding der vi estimerer saksbehandlingstid. Beklager at 
dette ikke har blitt ordnet tidligere.  
  
Elisabeth Holand 

Fra: Kathrine Moan Larsen [mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no]  
Sendt: onsdag 4. oktober 2017 15:29 
Til: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 
Emne: Re: Svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

  

mailto:fmnteho@fylkesmannen.no
mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no
mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no
mailto:fmnteho@fylkesmannen.no


Hei 

OK, fint. Da sender vi opplysninger som vi mener kan være relevant for saken.  

Når tenker dere at saken blir ferdig behandlet ? Tror dere at det blir før denne 

scootersesongen er over ? Næringslivet i Sulitjelma vil bli hardt rammet dersom 

løypa blir stengt før eller i kommende sesong. Løypa har vært åpen i 16 år.  

  

Mvh 

Kathrine Moan Larsen 

 

Sendt fra min iPad 

 

Den 4. okt. 2017 kl. 13.31 skrev Holand Elisabeth Marø 

<fmnteho@fylkesmannen.no>: 

Hei, 
  
Saken er per i dag ikke fordelt til saksbehandler, men inntil videre kan 
dere kontakte meg.  
  
Dersom det er snakk om informasjon/opplysninger av relevans for 
saken, er det best om dette sendes oss skriftlig, slik at vi får journalført 
det og lagt det ved øvrige saksdokumenter. 
  
Elisabeth Marø Holand | Fagansvarlig bygg og justis  

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Kommunalavdelingen 

Telefon +4774168077 | www.fylkesmannen.no/nt 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

  
  
  

Fra: FMNT Postmottak  
Sendt: tirsdag 3. oktober 2017 15:13 
Til: Holand Elisabeth Marø <fmnteho@fylkesmannen.no> 
Emne: VS: Automatisk svar på din henvendelse til Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag 

  
Videresender fra postmottak 
  
mvh 
  
Eli Toril Aasheim | Seniorkonsulent 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Administrasjonsavdelingen 

Telefon +4774168039 | www.fylkesmannen.no/nt 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

mailto:fmnteho@fylkesmannen.no
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mailto:fmnteho@fylkesmannen.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dzhto-0005GY-3S&i=57e1b682&c=U0T8FUZmiEqWJ6KVbqDg2jBGCVP8u8jpPuRgfB_sijYoK0hqYcfE6Z20YXRfSUMRj0IHmhx5pgVfnjkKuzYlE4sE-hMnhY5L0do5Y4Pga6oR0xxx8_nbWlyLbmM5bbNiUlOVAu3d1i5tkYZn0lUjqHff3CP4UhG3Z4jIsm7TF5_sX8FuNaOwfXzWNFWZJ1Lw7KQ3tHq4r5z-jGmdjfqvV2s_KvNGEi6JasQHNu1v1P4


  

 
  

 



Fra: Sulitjelma Turistsenter <sulitjelma.turistsenter@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:57 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Innlegg til saken om skuterløype i Sulitjelma. 
 

Hei. 

Vi ber om at dere tar med vårt innspill i saken om rørgata: 

Vi ser i media at rådmannens innstilling til skuterløype over rørgata til Kjelvannet er negativ. 

Når saken om Kjelvannsløypa også enda ligger til behandling, blir vi bekymret. 

For Sulitjelma Turistsenter, og Sulitjelma Fjellandsby, er det viktig for vår vinternæring, at det er 

skuterløype mellom skihytta og Daja. 

Denne løypa gjør at folk kan kjøre fra hyttene sine for både å bytte gassflasker, som å gå på kafe, 

eller kiøpe kioskvarer. Når løypa nå også er lagt innom fjellandsbyen, kan folk kjøre ungene sine 

til slalombakken, direkte fra hytta. Vi har også framtidige planer om et bensinanlegg i Daja. 

Området er regulert til det, og vi har allerede hatt kontakt med mulig leverandør. Det blir da helt 

nødvendig med en skuterløype ned til Daja, slik at folk kan kjøre hit for å fylle skuteren. 

Når det gjelder tilgangen til turistløypa til Sverige, er det uten tvil en stor fordel at man kan kjøre 

direkte fra hytta til løypa. Uten denne, må folk kjøre skuteren på henger ved skihytta eller 

Kjelvannskrysset, for så å kjøre den til Daja. Det vil da igjen bli et stort problem med tanke på 

parkering hvis alle må¨ha tilhengere stående ved disse destinasjonene. 

Vi håper våre tanker og innspill kan bli tatt med i saken om løype i rørgata, og håper at Fauske 

kommune også tenker på turistnæringa i Sulis når dette skal avgjøres. For vår del, er turistene fra 

hyttene i Sulis like viktige som turistene som kommer utenfra. For framtidig vekst i næringa vår, 

er det en nødvendighet at det er skuterløype mellom Daja og Kjelvannskrysset/skihytta. 

 

mvh 

Bjørn Thomas Hansen 

Sulitjelma Turistsenter AS 



Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 21:48 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fwd: Rørgata 
 

 

 

-------- Originalpost -------- 

Emne: Rørgata 

Dato: Onsdag 13. Desember 2017 13:35 CET 

Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 

Til: "Berit Johansen" <berit.johansen@fauske.kommune.no> 

 

 

Ber om at dette blir tatt med under kommunestyremøtet som skal foregå i morgen. Vedrørende 

Rørgata. 

 

Mitt navn er Karin Merethe Sørensen. Jeg er hytteeier ved Kjellvannet i Sulitjelma. Hytta mi 

ligger like ovenfor demninga ved Kjellvannet, altså er hytta mi en av de nærmeste Rørgata, 

scootertraseen som går videre nedover. Jeg er også en av de nærmeste når det gjelder båtrafikken 

på sommerstid. 

Jeg stiller meg positiv til at Rørgata åpnes. Har ikke selv lov til å kjøre scooter til min egen hytte, 

men er innehaver av to scootere. Går selv til hytta mi på ski, men har ingen innvendinger mot at 

scootertrafikken går forbi hytta mi. 

Har mange ganger besøk av familie, men har enda ikke opplevd uvettig kjøring som kan tilsi at 

det ikke er forsvarlig. Jeg mener at scooteren i likhet med båten er kommet for å bli, vil hevde at 

båttrafikken på sommerstid støyer kanskje mer enn scooterlyden utgjør på vinterstid. 

Hvis ikke løypa blir der den er i dag kan man se for seg tilhengere som fraktes opp og ned fjellet, 

biler som kjører mer, mer forurensning, trafikkkaos med tilhengere i Daja og Kjellvann. 

Med å tenke fornuftig er jeg sikker på at dette blir bra. 

 

Karin Merethe Sørensen 

 

 

  



Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 
Sendt: 13. desember 2017 21:48 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fwd: Rørgata 
 

 

 

-------- Originalpost -------- 

Emne: Rørgata 

Dato: Onsdag 13. Desember 2017 13:35 CET 

Fra: Karin Sørensen <karin.sorensen@sbnett.no> 

Til: "Berit Johansen" <berit.johansen@fauske.kommune.no> 

 

 

Ber om at dette blir tatt med under kommunestyremøtet som skal foregå i morgen. Vedrørende 

Rørgata. 

 

Mitt navn er Karin Merethe Sørensen. Jeg er hytteeier ved Kjellvannet i Sulitjelma. Hytta mi 

ligger like ovenfor demninga ved Kjellvannet, altså er hytta mi en av de nærmeste Rørgata, 

scootertraseen som går videre nedover. Jeg er også en av de nærmeste når det gjelder båtrafikken 

på sommerstid. 

Jeg stiller meg positiv til at Rørgata åpnes. Har ikke selv lov til å kjøre scooter til min egen hytte, 

men er innehaver av to scootere. Går selv til hytta mi på ski, men har ingen innvendinger mot at 

scootertrafikken går forbi hytta mi. 

Har mange ganger besøk av familie, men har enda ikke opplevd uvettig kjøring som kan tilsi at 

det ikke er forsvarlig. Jeg mener at scooteren i likhet med båten er kommet for å bli, vil hevde at 

båttrafikken på sommerstid støyer kanskje mer enn scooterlyden utgjør på vinterstid. 

Hvis ikke løypa blir der den er i dag kan man se for seg tilhengere som fraktes opp og ned fjellet, 

biler som kjører mer, mer forurensning, trafikkkaos med tilhengere i Daja og Kjellvann. 

Med å tenke fornuftig er jeg sikker på at dette blir bra. 

 

Karin Merethe Sørensen 

 

 

  



 SKS 
 Produksjon AS 

 

SKS Produksjon AS 

www.sks.no 

Besøksadr. Eliasbakken 7 

Postadr. PB 606, 8205 Fauske 

Tel.       +47  75 40 22 00 

E-post  firmapost@sks.no 

Org.nr. 

NO  915 637 353 

Innspill til forslag til forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i fauske 

kommune 

Vi viser til forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune. 

I vårt innspill til oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma (19.08.14) skrev vi 

at kommunen må være oppmerksom på tilstedeværelsen av vannkraftanleggene i området og at det fra 

SKS Produksjon sin side ikke er ønskelig med økt ferdsel i nærheten av anleggene. Vi registrerer nå at 

kommunen allikevel har foreslått løyper tett opptil anleggene. 

Kjelvassløypa er foreslått rett forbi dammen ved Kjelvatnets vestre løp. Området oppstrøms dammen er 

et potensielt farlig område vinterstid ved at det kan oppstå dårlig is. Ved et eventuelt langvarig stopp i 

Daja kraftverk vil man være nødt til å åpne tappeluken i dammen i Kjelvatnet for å kunne opprettholde 

produksjonen i Fagerli kraftverk. Dette vil skape en vannstrøm i kilen ut mot Kjelvatnet og det vil danne 

seg en råk i området. Dette er et scenario som svært sjelden vil inntreffe, men det er viktig å ha det i 

tankene når man tilrettelegger for allmenn ferdsel.  Fra ett sikkerhetsmessig synspunkt ser vi helst at 

løypa legges i Naustbukta og følger veien. 

SKS Produksjon er som vannkraftregulant pålagt å sikre anleggene slik at det ikke oppstår skader på 3. 

person. Vi er derfor svært opptatt av å informere om områder med dårlig is på reguleringsmagasinene, 

både ved å markere områdene på isen, sette opp informasjonsskilt og å ha oppdatert informasjon og kart 

på våre internettsider. Det er imidlertid vanskelig å nå ut til alle. Vi tror at flere åpne snøskuterløyper i 

området vil føre til økt ferdsel med personer som ikke er kjent. Med et økt antall ukjente personer i 

området øker også sannsynligheten for at faresituasjoner kan oppstå. Vi henstiller til at det tas inn i 

forskriften at aktører som bruker de åpne snøskuterløypene i næringsvirksomhet er pålagt å informere 

sine kunder om farene ved ferdsel på regulerte innsjøer og hvor disse fareområdene er. Vi kan 

produsere informasjonsmateriell som kan brukes i denne forbindelsen. 

Vi viser for øvrig til vårt innspill av 19.08.2014 og kart over fareområder på våre internettsider og på 

www.iskart.no. 

Med vennlig hilsen 

SKS Produksjon AS 

Christoffer Aalerud 

naturforvalter 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er imidlertid godkjent i henhold til intern rutine. 

Vedlegg: Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet for etablering av snøskuterløyper i Sulitjelma 

Fauske kommune 
Plan/Utvikling Postboks 93 
8201 FAUSKE 

Dato: 

19.01.2017 

Vår saksbehandler: 

Christoffer Aalerud 

Deres ref: 

02.01.2017 

Vår ref: 

2013/35 75/2017 

http://www.iskart.no/


Fra: rnylu@frisurf.no 
Sendt: 12. desember 2017 22:47 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Fw: Vedlegg til saken om Rørgata 
 

Hei 
Ber deg se bort fra forrige mail! 
  
From: rnylu@frisurf.no  

Sent: Tuesday, December 12, 2017 10:19 PM 
To: berit.johnsen@fauske.kommune.no  

Subject: Vedlegg til saken om Rørgata 

  
Leser i Saltenposten i dag at Rådmannen ikke vil gå inn for rørgata som alternativ tilførselsløype. 
Dette er jeg undrende til,da denne løypa vil fungere meget bra! 
Jeg eier hytta som ligger absolutt nærmest tilførselsløypa fra Kjelvannskrysset 
(adr.Kjelvannsveien 4) og vil på det sterkeste anbefale at rørgata opprettes,da den tar opp 
massevis av trafikken som ellers vil passere rett utenfor hytta mi. 
Når det nevnes støyproblemer for hytteeiere kan jeg ikke si at jeg kjenner meg igjen i at trafikk i 
rørgata vil øke dette – tvert om! 
For min del ser jeg kun fordeler med at denne løypa blir permanent! 
  
Mvh Ronny Nylund. 



Innspill til varsel om oppstart av planarbeid i Sulitjelma

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for etablering av snøskuterløyper Sulitjelma.

SKS Produksjon AS har flere vannkraftsanlegg innenfor det foreslåtte planområdet. Flere av disse 
anleggene er vurdert å være fareområder for allmennheten, og vi har derfor et spesielt fokus på 
sikring og merking av disse. Ved flere av anleggene er det fra SKS Produksjon sin side ikke 
ønskelig med økt aktivitet og ferdsel. Fauske kommune må være oppmerksom på tilstedeværelsen 
av disse anleggene i det videre planarbeidet.

Områdene som kommunen må være spesielt oppmerksom på er Dajaområdet, Kjelvatnet, 
Lomivatnet og Valffarjohka. 

I Dajaområdet har vi anleggsveier, bruer, portalbygget for Daja kraftverk, Dajavatnet og 
Emmavatnet som man må være oppmerksom på. Spesielt bør fokus være på Dajavatnet hvor det 
er utløp og inntak for kraftverk, betongdam og usikker is gjennom hele vinteren. Usikker is har vi 
også på Emmavatnet som overføres til Dajavatnet gjennom en kanal. Områdene med usikker is 
merkes på isen hver vinter, men vi henstiller allikevel til at det kommende planarbeidet ikke må 
føre til økt ferdsel på Dajavatnet og Emmavatnet.

Kjelvatnet er regulert og er inntaksmagasin for Daja kraftverk. Fareområder ved Kjelvatnet er 
dammene ved østre og vestre løp, inntaksområdet og Balvannselvas innløp i sørenden av 
innsjøen. Inntaksområdet og innløpet er spesielt farlige om vinteren da vannstrøm fører til dårlig is. 
Vi henstiller til at eventuelle skuterløyper legges i god avstand til disse områdene.

Lomivatnet har stor reguleringshøyde og vannstanden går betydelig ned om vinteren. Dette fører til 
store sprekker i isen langs land. Området langs land er ansett som farlig. Vi henstiller til at en 
skuterløype ved Lomivatnet legges i god avstand fra strandsonen.

Ved Valffarjohka er det et bekkeinntak som leder Valffarjohka over til Lomivatnet. Tunnelåpningen 
er inngjerdet og merket, men i dårlig vær vinterstid kan det være fare for å kjøre ned i tunnelen. Vi 
henstiller til at en skuterløype forbi bekkeintaket anlegges i god avstand.

Ved alle regulerte innsjøer og ved innfarten til reguleringsområdene er det satt opp opplysningsskilt 
som viser anleggene og fareområdene. Områdene med usikker is er også vist på kart på våre 
hjemmesider www.sks.no og på www.varsom.no. De fleste anlegg er også å finne på NVE sitt 
atlas – atlas.nve.no. Dersom kommunen trenger ytterligere informasjon om anleggene innenfor de 
nevnte områdene ber vi om at dere tar kontakt med SKS Produksjon AS.

Fauske kommune

Plan/utvikling Postboks 93

Deres ref:  
04.07.2014

Vår ref: 
2006/78-885/2014

Vår saksbehandler:  
Christoffer Aalerud

Dato:
19.08.2014

8201 FAUSKE



Med vennlig hilsen
for SKS Produksjon AS

Christoffer Aalerud
naturforvalter

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Klage  på vedtak  kommunalt  løypenett for snøskuter  i  Fauske
kommune -Rørgata traseen  —  Kjelvassløypa

l.

2.

3.

Belastningen vedrørende støy, trivsel og miljø vil være større enn stipulert dersom det
åpnes for flere traseer  i  Kjelvassløypa. Nordre dcl av Kjelvatnct er i dag allerede
belastet med stor trafikk fra parkeringsplasser, for eksempel Kjelvannskrysset, hvor

det er høy trafikk i forbindelse med transportkjøring til og fra hytter. En åpning av

flere traseer, s esielt alternativet som føl rer rør ata, for trivselskjøring kombinert med

nåværende hyttekjøring vil gi støy-, trivsel- og miljøplager for området i større grad en

skissen Fauske kommune presenterer i høringsalternativet / forskriften.

Erfaringer etter at Rørgata blei åpna, selv om klagefristen er kort, vier virkeligheta

ikke stemmer med det som ble forslått i høringsuttalelsen, vi har påpekt med rødt her
begrunnelsen for hvorfor vi klager på vedtak kommunalt løypenett for snøskuter i
Fauske kommune -Rør ata traseen -K'elvasslø a

Derfor bør en eventuell trasé i Kjelvassløypa legges lik den som går i dag -  langs

den allerede fungerende sommerveien opp til Naustbukta.

Dersom fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes, må det værejevnlige tiltak

som sikrer det. Dagens kjøring med snøscooter bærer preg av svært liten kontroll, og
en ytterligere utvidelse av reguleringsvedtakene rundt bruken av slike kjøretøy vil

kreve investeringer i mannskap og kontrollorganer som sikrer at bruken både

overholder vedtak, samt de lovmessige spørsmålene rundt bruken.

Erfaringer etter at Rørgata blei åpna er at kjøring over 20 km/t foregår i stor skala,
fra man kobler seg på Rørgata fra Naustbukta innover kanalen/isen mot demninga

forgår det høy fart, stor akselerasjon, og endring av turtall, noe som skaper støy,

farlige situasjoner og ulovligheter. En kraftig motorisert snøskuter trenger ikke mange

meter for å akselerere fra 20 km/t til 70-80 -90 km/t Denne situasjonen foregår begge

veier både fra demninga og ut mot odden, og som beskrevet først fra odden og inn mot
demninga.

De skisserte tidspunkter burde begrenses for hele Kjelvassløypa, og strengere

tidsrammer anbefales for å sikre ro og trivsel for andre brukere av området, samt

ivareta hensyn innenfor dyreliv, støy og miljø. En normaltid med åpning fra klokken
08:00 til klokken 21:00 anses som et bedre alternativ

Erfaringen etter at Rørgata blei åpna er kjøring utover lovmessige tidspunkter, vi

ser snøskootertraflkk om kvelden og natten, men selvfølgelig i mindre omgang enn på

dagen, men det er plagsomt, da adferden er lik det som er nevnt i punkt 2.
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Mvh

Henning Iversen
Humleveien 10
8027 Bodø

Jan Helge Gjersvoll Iversen
Prinsens gate 28 — H0202

8003 Bodø

Mobil: 915 73 698

(Festnr/Gmr:  206/  l  /  119)

Kopi:  Fylkesmannen  i  Nordland og Fylkesmannen  i  Nord Trøndelag



Fauske Kommune 
Arbeidsgruppe for snøscooterløyper 

      

MØTEREFERAT 

Sted /dato/kl: Statskog / 08.09.2017 / 14:00-15:00 

Til stede: Statskog V/Jan Nilsen, Arbeidsgruppe Fauske kommune V/Ronny Borge og Kathrine 

Moan Larsen 

 

Bakgrunn for møtet var kommunestyrets vedtak der arbeidsgruppen for snøscooterløyper fikk i 
oppdrag å regulere og legge til rette for snøscooterturisme og næringsutvikling i kommunen.  
Statskog som grunneier må godkjenne løyper som Fauske kommunestyre foreslår opprettet, derfor 
avklares dette i forkant av konsekvensutredningen.  
 

Følgende ble avklart / drøftet i møtet: 

 

1. «Turistløypa». Gjeldenede avtale mellom Fauske kommune og Statskog utgår 31.12.2017. 

Statskog foreslo ny avtale som gjelder i 5 år. Arbeidsgruppa spilte inn at det bør inngås mer 

langsiktige avtaler med kommunen, slik at næringslivet har forutsigbarhet i forhold til satsing 

og investeringer. Ny avtale bør inngås for minimum 10 år. 

 

2. «Kjellvassløypa». Løypa er vedtatt av kommunestyret, Statskog har ingen innvendinger. 

Klagesak angående løypa er sendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som er oppnevnt som 

settefylkesmann. Statskog ser også at denne løypa er viktig for næringsutviklingen i området 

Daja, og vil også være viktig for en fremtidig etablering av garasjer/scooterparkering i Daja, 

som Statskog jobber med.  

 

3. «Rørgata». Statskog stiller seg positiv til Rørgata. Rørgata er tidligere konsekvensutredet og 

er en avgreining fra Kjellvassløypa. «Rørgata» er ment som et avbøtende tiltak for 

Kjellvassløypa og er viktig for næringslivet i Daja.  

 

4. «Nordløysløypa» kan etableres, men ikke ned til Grunnstollen i denne omgang. Løypa legges i 

en sløyfe fra Turistløypa til området Hanken slik at man får utsikt over gruvebyen. For evt 

guidede turer kan kraftstasjonen i området være en attraksjon å besøke.  

 

5. «Fagerliløypa» kan ikke etableres.  

 

6. «Loppa» er konsekvensutredet. Statskog har ingen innvendinger til trasèen. Avklaringer med 

Arvidjaure kommune.  

 

Statskog ønsker at saksgrunnlag ferdigstilles snares og fremmes for kommunestyret innen utgangen 

av 2017.  

 

Ref. Arbeidsgruppa, 08.09.17 

 

              



Fra: Cato Lund <cato.lund@sks.no> 
Sendt: 14. desember 2017 07:37 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: katmola 
Emne: Rørgateløypa 
 

Da jeg har ei av de nærmeste hyttene (70 m) til den foreslåtte Rørgateløypa ønsker jeg 
å komme med en uttalelse før dagens behandling. Hytta mi ligger på motsatt side av 
elvedalen der løypa går mellom Kjelvannskrysset og Kjelvatn så jeg har full oversikt over 
trafikken på denne strekninga som brukes av mye skiløpere og snøskutere. Ved å bruke 
Rørgateløypa som en avlastning vil det bli mange hytteeiere som får mye mindre støy 
og nærhet av scootere. Selv vi som får løypa mye nærmere vil få mye mindre støy pga. 
terrenget som denne løypa ligger i. Ved å redusere trafikken fra Naustbukta og ned til 
Kjelvannskrysset vil skigåerene også få mye bedre forhold. Ofte ser jeg familier med 
barn komme susende nedover og møter på snøskutere som er på tur opp å da sitter vi i 
spenning å venter på hvordan dette skal gå.  
Min konklusjon er at jeg ikke kan se noe negativt med å tillate bruk av Rørgateløypa 
som avlastningsløype. 
 
 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Cato Lund 
 
Mobiltlf: +47 930 29 397 
 
E-post: cato.lund@signalbox.no 

mailto:cato.lund@signalbox.no


Fra: Cato Lund <cato.lund@sks.no> 
Sendt: 14. desember 2017 07:37 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Kopi: katmola 
Emne: Rørgateløypa 
 

Da jeg har ei av de nærmeste hyttene (70 m) til den foreslåtte Rørgateløypa ønsker jeg 
å komme med en uttalelse før dagens behandling. Hytta mi ligger på motsatt side av 
elvedalen der løypa går mellom Kjelvannskrysset og Kjelvatn så jeg har full oversikt over 
trafikken på denne strekninga som brukes av mye skiløpere og snøskutere. Ved å bruke 
Rørgateløypa som en avlastning vil det bli mange hytteeiere som får mye mindre støy 
og nærhet av scootere. Selv vi som får løypa mye nærmere vil få mye mindre støy pga. 
terrenget som denne løypa ligger i. Ved å redusere trafikken fra Naustbukta og ned til 
Kjelvannskrysset vil skigåerene også få mye bedre forhold. Ofte ser jeg familier med 
barn komme susende nedover og møter på snøskutere som er på tur opp å da sitter vi i 
spenning å venter på hvordan dette skal gå.  
Min konklusjon er at jeg ikke kan se noe negativt med å tillate bruk av Rørgateløypa 
som avlastningsløype. 
 
 
--  
Med vennlig hilsen 
 
Cato Lund 
 
Mobiltlf: +47 930 29 397 
 
E-post: cato.lund@signalbox.no 

mailto:cato.lund@signalbox.no


Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no> 
Sendt: 13. desember 2017 13:23 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløyper i Sulitjelma 
 
Hei Berit, 
Ser i avisen at scootersaken atter en gang skal opp i planutvalg og kommunestyre. Tenkte i den anledning 
å komme med en liten uttalelse fra meg som næringsdrivende i Daja. 
 
Det er slitsomt å følge med på denne saken. Utallige runder om tilførselsløyper,  alternative traseer, 
fartsgrenser og stengetider. Alt vi ønsker oss er et kommunestyre og byråkrati som bruker sunn fornuft i 
denne saken. Det har fungert strålende med turistløype og tilførsel i en årrekke. Den saken er grei, det 
fungerer! Denne gangen skal dere diskutere rørgata som en avlastningsvei for en fungerende løype. Så 
bra! Er det ikke det vi skal drive med? Å legge til rette slik at det blir best mulig for flest mulig. 
 
Scooterløypene er for fjellandsbyen en viktig støttefunksjon slik det er i dag. Våre gjester, både boende 
og besøkende var over seg av begeistring når vi i fjor fikk ordnet løype inn hit. Hyttefolket kom for å få 
seg en matbit og en tur i bakken. Våre leilighetseiere kunne endelig kjøre scooter fra fjellandsbyen og ta 
med seg gjester på tur. Vi var veldig spent på hvordan støyproblematikken ville bli, men det har vært en 
sann fryd. Snøscootere som beveger seg i en merket løype inn mot fjellandsbyen kjører pent og høres 
knapt.  
 
Vi som næringsaktør ser det som veldig viktig at de eksisterende tilbudene til scooter ikke bare består, 
men også utvikles i årene som kommer. Ikke nødvendigvis med så mange flere løyper, men med gode 
tilrettelagte løyper, som ikke er gjenstand for usikkerhet. Vi ønsker så raskt som mulig å legge til rette for 
scootergarasjer i Daja og det krever at løypene i området er godkjent. Ikke bare for denne sesongen eller 
neste, men for lang tid fremover. Vi vil allerede i år inngå et samarbeid med Sulitjelma Turistsenter om 
guidede scooterturer. Dette kan med tiden bli en stor og viktig inntektskilde for oss her i Daja. 
 
Ta gjerne kontakt med oss i næringen for nærmere informasjon eller synspunkter. 
 
Med ønske om et godt møte og en strålende jul 
Endre Grønnslett 
Daglig leder 
Sulitjelma Fjellandsby AS 



Fra: Kjell Basse Lund <kb.lund@sbnett.no> 
Sendt: 12. desember 2017 22:36 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Scooterløype 
 
Hei! 
Ber om at denne Mail vedlegges til kommunestyret . 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
 
Uttalelse vedr. scooterløype i traseen til den gamle rørgata. 
 
Undertegnede har i 13 år drevet leiekjøring med snøscooter i Sulitjelmaområdet. I løpet av disse år har 
scooterkjøringen fra hytteområdene endret seg vesentlig og positivt. Dette gjelder også i 
tilknyttingsløypa til Daja. Det er langt mer kontrollert kjøring enn tidligere, til tross for at det er flere 
scootere. 
Vår hytte ligger ca 100m ovenfor løypa der den kommer fra Kjelvannskrysset mot Daja. Vi er lite plaget 
av støy fra scootere. 
I det nye forslaget til plan ligger endring av løypa fra Kjelvannet og ned til området hvor vi har vår hytte, 
etter traseen fra den gamle rørgata mellom to tidligere kraftstasjoner i området. 
 
Å legge løype der vil være en stor fordel for alle hyttene i området.  
Det er slik at hyttene oppover fra Messa vil få mindre scooterlyd ved at rørgata brukes og det til tross for 
at de passerer nærmere i meter. Rørgatetraseen ligger skjermet i terrenget og lyden oppfattes mindre. 
 
Har oppfattet at noen mener det er en dårlig løsning. Det er det absolutt ikke. Eneste ankepunkt måtte 
være hvis isen på nåldammen, eller kjosen som vi i alle år har kalt den delen av Kjelvannet, skulle være 
dårlig. Det et den aldri, vi går på ski der og der drives isfiske. 
 
Slik jeg ser det vil scooterkjøring etter traseen til rørgata være en fordel for hyttene i området og ber om 
at det legges til rette for det. 
 
Mvh 
Kjell Basse Lund 
 
 
Sendt fra min iPad 



Fra: Berit Vestvann Johnsen[berit.johnsen@fauske.kommune.no]
Dato: 03.07.2018 15:33:33
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland
Tittel: 18/10615 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske
kommune - Rørgata.

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.
 
Se vedlegg.
 



Fra: Rune Reisænen 
Sendt: 18. september 2017 08:23 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: VS: Utredning av scooterløyper  
Vedlegg: Referat Statskog 08.09.17.docx 
 
Se på denne du! 
 
 
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
 
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
 
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
 
rune.reisanen@fauske.kommune.no 
 
 
 

Fra: katmola@outlook.com [mailto:katmola@outlook.com]  
Sendt: søndag 17. september 2017 19.45 
Til: Geir Mikkelsen <geir.mikkelsen@fauske.kommune.no>; Trond Heimtun 
<trond.heimtun@fauske.kommune.no>; Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Kopi: Jørn Stene <jorn.stene@fauske.kommune.no>; Ronny Borge <ronny.borge@fauske.kommune.no>; 
katmola@outlook.com 
Emne: Utredning av scooterløyper  
 
 
Arbeidsgruppa har utarbeidet på vegne av kommunestyret følgende forslag til scootertrasèer som bes 
utredet av administrasjonen og fremmes for kommunestyret senest innen 14. des 2017. 
 

1. «Nordlysløypa». Løypa er en avgreining fra Turistløypa og går i en sløyfe til utkikkspost i 
Hankenområdet med utsikt over «Gruvebyen». Løypa er tegnet i kart i kommunen, må justeres 
noe (se ref Statskog).   
Trasèen er i hovedsak ment som en turistattraksjon der man kan få en fantastisk utsikt over 
fjellområdene i Sulitjelma og gruvesamfunnet. Er man heldig kan man oppleve nordlysets spill i 
dalen. Løypa er med på å få et bredere tilbud til turistnæringa og næringsutvikling.  

 
2. «Rørgata». Løypa er utredet tidligere og har vært på høring. Statskog har gitt samtykke til 

opprettelse av løypa i møte den 08.09.17, jf vedlagt referat. Statskog har i tillegg hatt møter med 
Fylkesmannen i Nordland og det er gitt signaler om at løypa kan opprettes. Da 
konsekvensutredningen ble gjennomført for Rørgata var denne løypa ment som et avbøtende 
tiltak til Kjelvassløypa og var en avgreining til Daja.  
 
Åpning av «Rørgata» kan ha betydning for klagesaken angående Kjelvassløypa som er oversendt 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Arbeidsgruppa ber administrasjonen sende informasjon om at 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:katmola@outlook.com
mailto:katmola@outlook.com
mailto:geir.mikkelsen@fauske.kommune.no
mailto:trond.heimtun@fauske.kommune.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:jorn.stene@fauske.kommune.no
mailto:ronny.borge@fauske.kommune.no
mailto:katmola@outlook.com


grunneier har sagt ja til åpning av «Rørgata» til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vedlegge 
tidligere saksutredningen samt referatet fra Statskog av 08.09.17. 

 
3. «Loppa». Løypa er tidligere konsekvensutredet og har vært på høring. Løypa tas med til saken i 

kommunestyret. Arbeidsgruppa skal på vegne av kommunestyret avklare løypa med Arjeplog 
kommune, jf vedtak, med formål å åpne løypa.   
 

 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen om å forhandle frem avtaler med Statskog på minimum 10 års 
varighet slik at næringslivet har mulighet til å investere og satse på scooterturisme i Sulitjelma.  
 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen om å gi tilbakemelding til arbeidsgruppa snarest dersom det er 
mangelfulle opplysninger eller at arbeidsgruppa skal bidra med noe for å få saken fremmet innen 
utgangen av 2017.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Arbeidsgruppa for snøscooterløyper 
 
Ronny Borge og Kathrine Moan Larsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Kathrine Moan Larsen 
Sendt: mandag 16. oktober 2017 17.35 
Til: Rune Reisænen; Trond Heimtun; Geir Mikkelsen 
Kopi: Ronny Borge; Kjetil Sørbotten; Ordfører Fauske 
Emne: Fwd: SV: Scooterløype Rørgata 
Vedlegg: Innspill SKSP  -Rørgateløypa.pdf; ATT00001.htm 
 
Hei, henviser til møte 2/10 samt tidligere mailer.  
 
Vedlagt følger innspill fra SKS ift Rørgata. Referat fra Statskog har dere fått tidligere.  
Ber nå om at sak for å få åpnet Rørgata legges frem til planutvalgets møte 14. Nov og sluttbehandling i 
kommunestyret i desember. 
Henviser til kommunestyrets vedtak av 23. mars 2017.  
 
Angående løypa til Loppa skal arbeidsgruppa ta de nødvendige kontakter med Arjeplog og avklare med 
de før sak fremmes.  
 
Arbeidsgruppa ber administrasjonen sende oppdaterte opplysninger til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
at det jobbes med å få åpnet alternativ trasè - Rørgata -som var et viktig avbøtende tiltak for 
Kjelvassløypa ift støy og friluftsliv. 
Arbeidsgruppa er av den oppfatning at den har betydning for klagesaken iom at løypa i utgangspunktet 
var en del av Kjelvassløypa men ble tatt ut grunnet nei fra grunneier. Når så grunneier har sagt ja, samt 
vedlagt uttalelse fra SKS, skal det ikke være noen grunn til at trasèen ikke kan åpnes.  
 
Arbeidsgruppa ber om tilbakemelding både når det gjelder denne løypa samt saksbehandling av den nye 
Nordlysløypa ! 
 
Mvh 
Kathrine M. Larsen 
For arbeidsgruppa  
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Christoffer Aalerud <christoffer.aalerud@sks.no> 
Dato: 16. oktober 2017 kl. 15.36.29 CEST 
Til: <kathrine.larsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: SV: Scooterløype Rørgata 

Hei.  
 
Vi viser henvendelse til SKS Produksjon v/Cato Lund 11.10.17. Vedlagt 
følger svar på henvendelsen.  
 
Med hilsen 
SKS Produksjon AS  

mailto:christoffer.aalerud@sks.no
mailto:kathrine.larsen@fauske.kommune.no


 
Christoffer Aalerud  
Naturforvalter  

 
Sentralbord  75402200 
Direkte          75402389 
Mobil             97167156 
 
Tenk på miljøet. Spar papir. Skriv helst ikke ut denne e-posten.  
 
 

  

 



 

 

 

Postadresse 

Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 

 

Kontoradresse 

Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 

 

Telefon* 

22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling 

Statsforvaltningsavdelingen 

Saksbehandler 

Elisabeth Marie 
Nohre 
22 24 49 99 

Oppnevning av settefylkesmann - klage etter motorferdsellov og -
forskrift 

Fylkesmannen i Nordland har i brev14.7.2017 erklært seg inhabil etter forvaltningsloven § 6 

andre ledd til å behandle vedlagte klage over vedtak om snøscooterløype av Fauske 

kommune.  Vedtaket er også påklaget av Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Per Arne 

Mikkelsen og Berit Lesniak.  Kommunestyret behandlet klagene 22.6.2017.  Klagene ble tatt 

delvis tilfølge, men kommunens administrasjon skriver at endringene anses som ikke 

vesentlige.  Saken sendes derfor videre til klageinstansen for behandling.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke merknader til fylkesmannens 

habilitetsvurdering, og oppnevner med dette Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som 

settefylkesmann til å behandle og avgjøre saken. Hjemmel for oppnevningsvedtaket er 

forvaltningsloven § 9 andre ledd, jf. kgl.res. 10.11.1988. 

 

Sakens dokumenter følger vedlagt. 

 

Med hilsen 

 

 

Unni Augland Eik (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Elisabeth Marie Nohre 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

  

 

 

Deres ref Vår ref 

17/3501-2 

Dato 

8. august 2017 
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Kopi 

Fauske kommune, Pb 93, 8201 Fauske 

Berit Lesniak, Emil Knudsens vei 15B, 8230 Sulitjelma 

Forum for natur og friluftsliv Nordland, Eiavn. 5, 8208 Fauske 

Per Arne Mikkelsen, Øynesvn. 5, 8206 Fauske 

Fylkesmannen i Nordland 

 



Fylkesmanneni
NORDLAND _

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

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

Tlf: 75 53 15 54
Vår ref: 2016/8665

Deres ref:
Vår dato: 14.07.2017

Deresdato:
Arkivkode:421.3

Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Klage -
Snøscooterkayper - Fauske

Kommunestyret i Fauske kommune har fastsatt forskrift for snøscooterløyper etter
motorferdsellov og -forskrift. Det følger av forskriftens § 4a siste ledd at kommunestyrets
vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen.

Fylkesmannen har fremmet klage på kommunens vedtak. Det samme har Forum for natur og
friluftsliv i Nordland, Per Arne Mikkelsen og Berit Lesniak.

Kommunestyret behandlet klagene den 22. juni 2017 som sak 044/17. Klagene er tatt delvis
til følge, ved at det er gjort noen endringer i forskriften. Kommunens administrasjon skriver at
endringene anses som ikke vesentlige, og at saken derfor sendes videre til klageinstansen
for behandling.

Vi er inhabile til å behandle klagesaken, jf. forvaltningsloven § 6, og ber om at det blir
oppnevnt settefylkesmann. Vår inhabilitet gjør at vi heller ikke vil gå inn på hvorvidt det er
riktig av kommunen å oversende saken til klageinstansen når klagene er tatt delvis til følge,
jf. forvaltningsloven § 33. Det er uansett på det rene at klagene ikke fullt ut er tatt til følge.

Vedlagt følger kommunens oversendelse av klagesaken, samt senere mottatte dokumenter
fra kommunen.

Vi vedlegger også oversikt fra vårt arkivsystem som viser samtlige dokumenter i de to
sakene 2014/4916 og 2016/8665 som gjelder snøscooterløyper i Fauske, og kan oversende
ytterligere dokumenter til settefylkesmannen dersom ønskelig.

Med hilsen

Jan-Petter Lea (e.f.)
fung. fylkesmann Oddlaug Ellen Knutsen

fung. fylkesmiljøvernsjef

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland
Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77
Telefaks: 75 52 09 77



Kopi til:




Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske
Berit Lesniak Emil Knudsens vei 15 B 8230 SULITJELMA
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Rapportering for leiekjøring / ervervskjøring med snøskuter i Fauske kommune 2017 - 

2018  

 
I PLUT-sak 120/17 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt.    
 
Løyvene ble fordelt slik: 
Sulitjelma Turistsenter    8 løyver Sulitjelma 
Erland Lundli      1 løyve Klungset 
 
For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som ble  
tildelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for rapportering 
for sesongen 2017/2018 var satt til 20. mai 2018. 
  
Ved fristens utløp var det kommet inn rapport fra 1 av løyveinnehaverne.  Det ble purret på den 
andre. 
 
Oversikt over innkommet rapportering: 

NAVN RAPPORT ANNONSERING ANTALL  

TURER 

ANTALL  

KJØRTE KM 

ANTALL 

TURER  

PR LØYVE 

ANTALL 

KJØRTE KM  

PR LØYVE 

Sulitjelma 
Turistsenter 
8 løyver 

Ja Ikke oppgitt 204 2744 
 

25,5 343 

Erland Lundli 
1 løyve 

Ja 
 

Ja 70 355 70 355 
 

 
Årets rapportering fra Sulitjelma Turistsenter viser at det er ca samme antall turer som i fjor, 
197 mot 204 i år, mens kjørte km har hatt en økning fra 1933 km i fjor til 2744 i år. 
Rapportering viser også at antall turer pr løyve er gått kraftig opp, fra 10 turer til 25,5 turer. 
Konklusjonen er at det kjøres ca samme antall turer, men antall km er større. 
 
I Klungsetmarka er aktiviteten på ca samme nivå som i fjor. I fjor ble det kjørt 370 km og 72 
turer, mens i årets sesong er det kjørt 355 km og 70 turer.  

 
Fauske, 21. august 2018 
 
 
 
Lise Gunn Hansen 
Konsulent 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12402     
 Arkiv sakID.: 18/1736 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
092/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Forslag til endring for Finneidlia 2 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 godkjenner 
Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av reguleringsplan for Finneidlia 2. 
 

 
Vedlegg: 
22.08.2018 Finneidlia2_plankart_220818 1388712 

22.08.2018 reguleringsbestemmelser_finneidlia2 1388713 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune fremmer forslag til endring av bestemmelsene, samt mindre justeringer i plankartet 
for reguleringsplanen Finneidlia 2 med planid 2004007. 
 
I den nylig vedtatte kommuneplanen er det gitt føringer for bruk av areal, herunder soneinndelinger for 
grad av utnyttelse. Det er også gitt åpning for å kunne tillate varig 
opphold/beboelse i 2. etg. på frittstående garasjer. 
 
Forslag til nytt punkt i bestemmelsene under § 2 Byggeområder: 
 
2.2 Garasje 
 
Frittstående garasje på boligeiendommen kan innredes for varig opphold/beboelse i andre 
etasje. Mønehøyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maksimalt være 
5,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) 
på maksimalt 50 m2 og skal tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 
 
Punkt 2.1 endres til: 
Nye bolighus kan føres opp med maks. mønehøyde 7,80 m over gjennomsnittlig planert 
terreng på tilnærmet flat tomt og 8,80 m over gjennomsnittlig planert terreng på skrå tomt. I 
skrått terreng kan det innredes bolig i sokkeletasje. Prosent bebygd areal (%-BYA) skal være 
maksimum 35 % av brutto areal. 
 
Øvrige utførte endringer i plankartet: 

· Formålene i planen er oppdatert etter dagens plan- og bygningslov 
· Byggegrensen langs Bringebærveien/Krøkebærveien er justert 
· Snuhammer mellom B4 og B5 er forskjøvet lengre nord 



· Grad av utnytting blir nå betegnet som %-BYA 

 
 
De foreslåtte endringene har vært ute på en begrenset høring til alle berørte grunneiere innenfor 
planområdet. Det framkommer ingen merknader. 
 
Planendringene er i tråd med kommuneplanen og Rådmannen vurderer disse som mindre vesentlig 
planendringer. Det anses at alle retningslinjer er fulgt. 
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Fauske kommune 18. 08.2005, endret 18.06.2018 A/S Salten Kartdata 
 

Bestemmelser i tilknytning til 
 

REGULERINGSPLANFORFINNEIDLIA 2 
i Fauske kommune 

 
§ 1 

GENERELT 
 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense.  Området reguleres til følgende formål: 

 
1. Byggeområder: Boliger 
2. Offentlige trafikkområder: Bilvei, gang-/sykkelvei og parkeringsplass. 
3. Friområder: Områder for lekeaktiviteter. 
4. Fellesområder: Felles avkjørsel. 
5. Landbruksområder: Områder for jord- og skogbruk 
6. Spesialområder: Friluftsområder, kommunalteknisk virksomhet. 
7. Fareområder: Kraftledning 

 
§ 2 

BYGGEOMRÅDER 
 
Bygninger skal oppføres med fasader i mur eller tre. Planutvalget skal påse at bebyggelsens 
form,  fasader, vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med bebyggelsen omkring. 
Tilgjengelighetskriteriene nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for byggeområdene. 

 
2.1. Areal til boligbebyggelse, B1-B15. 
 
Nye bolighus kan føres opp med maks. mønehøyde 7,80 m over gjennomsnittlig planert terreng 
på tilnærmet flat tomt og 8,80 m over gjennomsnittlig planert terreng på skrå tomt. I skrått 
terreng kan det innredes bolig i sokkeletasje. Prosent bebygd areal (%-BYA) skal være 
maksimum 35 % av brutto areal. 
 
2.2. Garasje 
 
Frittstående garasje på boligeiendommen kan innredes for varig opphold/beboelse i andre 
etasje. Mønehøyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maksimalt være 5,5 
meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på 
maksimalt 50 m2 og skal tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge.  
 

 
§ 3 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 

Kjøreveger, gang-/sykkelveger. 
 

Det vil det ikke bli tillatt med avkjørsel direkte til veg 1, veg 4 og veg 7. Atkomst til boligene i 
område Bl - B4 skal skje via veg 2 og veg 3. Adkomst til boligene i område B6 - B7 skal skje 
via veg 5. Adkomst til boligene i område B8 skal skje via veg 6 og fellesavkjørsel FA1. 
Atkomst til boligene i område B9 - B13 skal skje via veg 6. Atkomst til boligene i område B14 
- B15 skal skje via felles avkjørsel FA2. 

 
Der den planlagt skiløypetraséen SL1/SL2 krysser planlagte Veg 3, skal brøytekantene 



flates ut i forbindelse med snøbrøyting. På dette stedet skal det etableres god 
veibelysning. 

 
Før vedtak om bygging av veg 1 skal det gjennomføres grunnundersøkelser og fremlegges 
geoteknisk rapport med anbefaling av eventuelle nødvendige tiltak. 



Gang/sykkelveg langs veg 1 er gjennomgående mellom planområdene Finneidlia og 
Sjåheia. Det skal avmerkes fotgjengerfelt over alle avkjørsler fra veg 1. 

 
§ 4 

FRIOMRÅDER 
 
4.1. Lekeområder, LEK1 - LEK5. 

 
Områdene avsatt til lekeaktiviteter kan opprettholdes som naturområder eller opparbeides og 
tilpasses aktuelle aktiviteter som ballspill, ski og aking. Det tillates ikke motoriserte aktiviteter i 
områdene. Bygninger kan ikke oppføres i områdene. 

 
For å skjerme området LEK5 mot trafikken på Veg 1, skal det settes opp tilstrekkelig høyt gjerde 
evt. med nett. 

 
§ 5 

FELLESOMRÅDER 
 

5.1. Felles avkjørsler, FA1 - FA2. 
 

Boligtomter som grenser mot felles avkjørsel skal som hovedregel benytte denne ved 
avkjøring til offentlig veg. 

 
§ 6 

LANDBRUKSOMRÅDER 
 

Areal til jord- og skogbruksformål 
 

Områdene regulert til jord- og skogbruksformål skal disponeres og drives i samsvar med 
jordbrukslovens og skogbrukslovens bestemmelser. 

 
§ 7 

SPESIALOMRÅDER 
 

7.1. Friluftsområder på land. 
 

Innenfor områdene regulert til friluftsformål skal det ikke føres opp bygninger og andre 
tekniske anlegg, og det skal heller ikke gjøres terrenginngrep. Områdene kan benyttes i 
henhold til bestemmelsene i friluftsloven, jordbruksloven og skogbruksloven. Den naturlige 
kantvegetasjon langs bekker skal opprettholdes. 

 
7.2. Område for kommunalteknisk virksomhet, KT1. 

 
Område KTl er regulert til kommunalteknisk virksomhet (kloakkpumpestasjon). Her kan det 
oppføres tekniske innretninger til det regulerte formål. Bygninger og innretninger som rager 
over terrengnivå skal gis en tiltalende utforming. 

 
§ 8 

FAREOMRÅDER 
 

Fareområde langs kraftledninger. 
 

Bygninger og andre innretninger kan ikke oppføres nærmere kraftlinjer enn 6,5 m, målt horisontalt fra 



ytterste fase. Faresonen er skravert og målsatt på plankartet. 
 
 

§ 9 
TOMTEGRENSER 

 
Der tomtegrenser er vist i planen, er disse bindende for oppdeling av byggeområdene. Er 
tomtegrenser ikke vist, kan planutvalget fastsette disse ved mindre vesentlig reguleringsendring 
dersom tidligere oppmåling ikke foreligger eller er i strid med intensjonene i reguleringsplanen. 

 
§ 10 

DIVERSE BESTEMMELSER 
 

10.1 Utbygging 
 
Det er ikke tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding av 
bilvei gang-  og sykkelvei, vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted. 

 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 
ansamlinger av  trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet 
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 
9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8. 

 
10.2 Radon 

 
Tiltaksmelding for bebyggelsen i planområdet skal inneholde dokumentasjon på 
radonkonsentrasjonen  fra grunnen. 

 
Nødvendige innstrømningsdempende tiltak mot radon skal være gjennomført før boligene tas i 
bruk. 

 
10.3 Tilgjengelighet 

 
Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og 
uteområder. 

 
10.4 Adkomst til utmarka 

 
Skogeiere/grunneier og andre har adkomst til utmarka fra Veg 2, Veg 3, Veg 4 og Veg 5 der 
disse veiene ikke løper langs bebyggelse. 

 
10.5 Gjerding mot beitende husdyr 

 
Kommunen bekoster oppsetting og vedlikehold av gjerde mot utmarka/husdyr langs østre og 
nordøstre  side av reguleringsplanområdet. Det etableres porter på egnede steder for å sikre 
adkomsten til utmarka. 

 
10.6 Dispensasjoner 

 

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, 
tillates av kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og forskrifter og vedtekter fastsatt i medhold av denne. 



Planbestemmelseneutarbeidetden 08.03.2005 av A/S 
Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune 
Revidert 17.03.2005 
Revidert 02.06.2005 
Revidert 18.08.2005 (i samsvar med kommunestyrets vedtak 27.06.2005) 
Revidert 29.04.2015 i samsvar med vedtak 12.05.2009 
Revidert 18.06.2018 av Fauske kommune 

 
 

Dato: 18.06.2018 
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Endring av opprinnelig områderegulering for Sentralskoleområdet 
Forslag til detaljregulering 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges revidert forslag til 
detaljregulering for Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 
24.08.2018 Plankart_rev24.08.18 1388971 

24.08.2018 Planbestemmelser_Sentralskoleområdet 24.08.18 1388972 

24.08.2018 Revider planbeskrivelse Sentralskoleområdet 1388973 

24.08.2018 Soldiagram 200818 1388974 

24.08.2018 trafikkanalyse 1388975 

24.08.2018 ROS_Sentralskoleområdet 1388976 

24.08.2018 G-rap-02 6120989 1388977 
 
Saksopplysninger: 
 
Forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet 1841-2012003, endring av opprinnelig vedtatt plan. 
Forslagstiller er Miris AS v/Geir Nystrand. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
 
Plankart i målestokk 1:1000 
Reguleringsbestemmelser  
Planbeskrivelse 
Geoteknisk vurdering 
Soldiagram 
ROS-analyse 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 29.05.18 - 10.08.18. 
Det er innkommet ni uttalelser til planforslaget. 
 
Hver enkel merknad er innført i sin helhet. Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende 
problemstillingen slik den framstår. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 05.07.18 
 
Høringsuttalelse - Detaljregulering av Sentralskoleområdet – Fauske 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av 29. mai 2018. 



 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
 
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på at disse 
etatene sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen. 
 
FYLKESMANNENS MERKNADER 
Fylkesmannen har vurdert å fremme innsigelse til planforslaget. Etter at det er bekreftet at 
rekkefølgebestemmelse om leke- og uteoppholdsareal blir tatt inn, har vi imidlertid kommet til innsigelse 
ikke er nødvendig. Uttalelsen fremmes i sin helhet som planfaglige råd. 
 
Planfaglige forhold 
Varsel om oppstart 
For endring av reguleringsplan gjelder som utgangspunkt samme bestemmelser som for utarbeiding av 
ny plan. 
Det er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 et krav at berørte offentlige organer og andre 
interesserte skal varsles, at melding om oppstart av planarbeid skal kunngjøres og at bl.a. naboer til 
planområdet skal underrettes om at planarbeidet tas opp. 
Kommunens saksbehandler har i e-post av 27. juni 2018 opplyst at kommunen har vurdert at varsel om 
oppstart av planendring ikke var nødvendig. Dette er begrunnet med at planavgrensningen og formål i 
planen er uendret, samt at tilgrensende grunneiere tidligere har vært invitert på folkemøte angående 
planer for området. 
Fylkesmannen finner det i utgangspunktet uheldig av varsel om planoppstart utelates når det er snakk 
om endringer som går ut over slike som kan foretas etter den forenklede prosessen beskrevet i plan- og 
bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd. Vi tar ikke her stilling til virkningen, men minner om at 
manglende varsel er en saksbehandlingsfeil som kan være av betydning for vedtakets gyldighet. 
 
Barn og unge 
Det er forslaget til reguleringsbestemmelser § 2.3 tatt inn følgende: 
«Det skal settes av areal på minimum 2520 m² til uteoppholdsareal for B1-B3. 520 m² dekkes ved 
etablering av utteopphold på taket av bygningene på B3. 2000 m² settes av på LEK 1 og LEK 2. Området 
opparbeides med huskestativ, sandkasse, benker, bord og lignende. Det tillates ikke bygninger eller 
motoriserte aktiviteter i området. Evt. sikring av området med gjerde gjøres ved behov. Trær i utkant av 
området mot naboeiendommer skal ikke fjernes». 
Fylkesmannen ba i e-post av 27. juni 2018 om at kommunen måtte ta inn en rekkefølgebestemmelse 
som sikrer at leke- og uteoppholdsareal ferdigstilles før boliger tas i bruk. Reguleringsbestemmelsen slik 
den var foreslått, sikrer ikke at arealer for lek og uteopphold opparbeides som forutsatt i planen. 
Kommunens saksbehandler bekreftet i e-post av samme dato at det vil bli tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsen et krav om etablering av leke- og uteoppholdsareal før boliger kan tas i bruk. Vi 
forutsetter at dette følges opp. 
Det er i forslaget til bestemmelser § 2.3 sagt at 2000 m² uteoppholdsareal settes av på LEK 1 og LEK 2. 
Fylkesmannen kan imidlertid ut fra oppgitte areal ikke se at de aktuelle arealene har et samlet areal som 
er så stort. Vi forutsetter at kommunen vurderer dette. 
Videre forutsetter vi at kommunen vurderer hvorvidt arealet vist som LEK 2 kan regnes med som 
uteoppholdsareal, jf. at det i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er sagt at uteoppholdsarealet 
bl.a. skal ha en minimumsbredde i hele lengden på minst 7m. 
Kommunen må også generelt vurdere planens konsekvenser for barn og unge, jf. rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging pkt. 4 bokstav a. Et godt beslutningsgrunnlag er avhengig av at 
konsekvensene både for mindre barn og unge blir tilstrekkelig belyst. 
 
 



Vurdering/anbefaling 
 
Litt om bakgrunnen for at Rådmannen ikke har varslet oppstart om endring av reguleringsplanen: 
 
Før saken ble behandlet i planutvalget vurderte Rådmannen at endringen fra opprinnelig plan ikke var 
vesentlige: 
 

· Detaljene er på samme nivå som i opprinnelig vedtatt plan. 
· Formålene er uendret fra opprinnelig plan, her er det kun mindre justeringer av parkering, veg 

og lekeplass. 
· Det har tidligere vært arrangert folkemøte i lokalene til Fauske kommune for å underrette om 

planlagte endringer innenfor planavgrensningen. 
· Saken har ved flere anledninger vært omtalt i lokalavisen 
· Et varsel om oppstart av endring vil ikke fortelle direkte om endring av planinnholdet. 

 
 
Gjennom mediedekning og folkemøte vurderer kommunen i denne sammenhengen at saken er godt 
kjent blant innbyggerne i nærområdet. Direkte berørte naboer er tilskrevet og det er gitt ekstra lang 
høringsfrist for å kunne komme med tilbakemeldinger. 
Kommunen anser at medvirkningsprosessen er fulgt og at saken er godt kjent, både for offentlige etater 
og berørte grunneiere.  
 
Det er nå tatt inn i rekkefølgebestemmelsene krav om etablering av leke- og uteoppholdsareal før det 
gis brukstillatelse. 
 
Ut fra tilbakemelding fra grunneiere er det nå utført en justering i forhold til lekeareal og feltet B1. Lek2 
er utvidet slik at dette kan betegnes som et fullverdig lekeareal. Plansaken har samtidig vært sendt til 
barnas representant. Det anses med dette at konsekvensene for mindre barn og unge er tilstrekkelig 
belyst. 
 
 
Nordland fylkeskommune, 17.08.18 
 
Uttalelse - forslag til detaljregulering - Sentralskoleområdet - Fauske kommune 
Planforslaget legger til rette for boliger og forretninger. Nærmest Rv. 80 planlegges det to 
forretningsbygg med areal på inntil 3400 m2. Bak forretningsbyggene planlegges det 72 boenheter på til 
sammen 3400 m2 BRA. Utnyttelsesgraden for bebygd areal i planen som helhet er på 
% BYA=46, mens gjeldende reguleringsplan har 47,4 prosent. Byggehøyden for boligområdet B3 er satt 
til 16 meter (kote 39), mens gjeldende plan tillater byggehøyde 9 meter for B2 og B3. Planen skal også 
vise eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt fortau/gangvei gjennom området. 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplan og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
Planfaglig 
Arealpolitiske retningslinjer er en del av Fylkesplan for Nordland 2013-2025 og angir retningslinjer for 
viktige politikkområder og planmessig bruk av arealene på alle nivå i fylket. Et viktig mål med 
arealforvaltningen er at den skal gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. 
Nordland fylkeskommune gav i 2012 innspill til oppstart av planarbeid og i 2013 gav vi uttalelse til 
forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet i Fauske kommune. Nordland fylkeskommune 
mener det er utydelig om denne høringen gjelder endring av områderegulering eller utarbeiding av 
detaljregulering siden det ikke er varslet oppstart. Vi slutter oss til uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland 
av 5. juli 2018, hvor det påpekes at manglende varsel kan være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at 



vedtaket blir ugyldig. Det gjelder de samme reglene for endringer og oppheving av reguleringsplan som 
for utarbeiding av ny plan. Dette er begrunnet med at et planvedtak som bygger på en grundig faglig 
utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, må være forpliktende, og ikke skal kunne fravikes i 
hovedtrekkene uten etter ny og tilsvarende prosess. 
I plan- og bygningslovens § 12-14 vises det til at kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe 
vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen 
for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og 
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale 
seg. Jf. for øvrig § 1-9. 
Vi vil derfor oppfordre til at saksforberedelsene synliggjør hvilke vurderinger som er gjort i forhold til valg 
av planform- og prosess, og at man tydeliggjør endringenes karakter i forhold til vedtatt 
områderegulering og hvilken betydning dette har for vedtaket. 
 
I planbeskrivelsen vises det til at det planlegges to forretningsbygg med areal på inntil ca. 3400m2 og 72 
boenheter på til sammen 3400 m2 BRA. For gi bedre forutsigbarhet for hvor mye areal som kan 
etableres, vil vi oppfordre til at betegnelsen BRA benyttes både for bolig og forretningsarealene. Vi ber 
om at det også sikres samsvar mellom betegnelsene i planbeskrivelsen og tilhørende bestemmelser i 
forhold til å oppgi arealene som BRA istedenfor BYA. 
Kulturminnefaglig 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn av automatisk 
fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til reguleringsbestemmelser. Fylkeskommunen 
har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 
Angående varsel om oppstart av planendring vises det til kommentar til innspillet fra Fylkesmannen. 
Rådmannen vil da presisere at dette er en endring av opprinnelig områdeplan. Den opprinnelig 
områdeplanen for Sentralskoleområdet har en detaljeringsingsgrad på lik linje med en 
detaljreguleringsplan. Innholdet i planen tilsier at dette er en detaljreguleringsplan forkledd som en 
områdeplan. Dette er privat reguleringsplan og det er derfor mest hensiktsmessig at plantypen endres 
til detaljregulering. 
 
Det har forkommet feil benevnelse under punkt 1.4 i planbeskrivelsen. Avsnittet er endret til: 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. Nærmest rv. 80 planlegges 
det to forretningsbygg med bebygd areal på inntil 3 400 m2. Bak området for forretning planlegges det 
72 boenheter fordelt på tre 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 16-mannsboliger med et bebygd 
areal på til sammen 3400 m2. I eksisterende reguleringsplan er samlet BYA = 4031 m2 for 
boligområdene, noe som utgjør en reduksjon på 631 m2.  
Planen skal også vise eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt fortau/gangveg gjennom 
området. 
 
Benevnelsen BYA benyttes i tråd med opprinnelig plan. 
 
 
Statens vegvesen, 09.08.18 
 
Offentlig ettersyn. Høringsuttalelse-Forslag til detaljregulering av 



Sentralskoleområdet - Fauske kommune 
 
Vi viser til høringsbrev fra Fauske kommune, datert 29.05.2018, vedrørende offentlig 
ettersyn av detaljreguleringsplan for endring av «Sentralskoleområdet», planid. 2012003. 
Høringsfristen er i henhold til kommunens kunngjøring på sin hjemmeside 10.08.2018. 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 
innenfor vegtransport. 
I denne plansak uttaler vi oss som forvalter av riksveger og som statlig fagmyndighet. 
Saksopplysninger - Detaljreguleringsplanen for Sentralskoleområdet 
Den gjeldende arealplan for sentralskoleområde er en områdereguleringsplan som er vedtatt 
av kommunestyret den 03.04.2014. Planutvalget har nå vedtatt 22.05.2018 å legge forslag 
om endring av områdereguleringsplanen med planid 2012003 ut til offentlig ettersyn. 
Endringen innebærer også at plantypen blir endret fra områderegulering til detaljregulering. 
Statens vegvesen har tidligere i 2012-2013 vært i dialog med kommunen og gitt uttalelser i 
plansaken vedrørende den gjeldende områderegulering, hvor vi sist har uttalt oss til denne 
områdereguleringsplan den 20.12.2013. 
Hensikten med en ny detaljregulering er å legge til rette for etablering av boliger og 
forretninger. Nærmest Rv. 80 er det planlagt to forretningsbygg med et areal på inntil 
3400 m2. Bak disse forretningsbygg er det planlagt 72 boenheter fordelt på tre 2- 
mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 16-mannsboliger på til sammen 3400 m2 BRA. 
Dette utgjør en % BYA på ca. 42 %, som er en reduksjon fra eksisterende områdereguleringsplan. 
 
I kommunedelplanen (KPA) for tettstedet Fauske, som er plangodkjent i kommunestyret den 
22.03.2018 er dette fastsatt som et hensynsområde (SOSI-kode 910), hvor 
områdereguleringsplanen fortsatt skal gjelde. 
Arealpolitiske føringer for planarbeidet 
Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er på 
og langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 
nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 
nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all 
planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene. 
Nasjonal politikk 
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken peker ut den langsiktige retningen: 
«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet». 
Videre er det fastsatt tre hovedmål for framkommelighet, transportsikkerhet og klima og 
miljø: 
• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 
redusere andre negative miljøkonsekvenser 
 
Vår vurdering av planforslaget 
 
Avkjørslene og trafikkanalysen 

· Reguleringsplanen legger opp til å benytte to avkjørsler fra Rv.80. Det blir ikke tillatt 

med utkjøring på Rv.80 fra avkjørselen lengst fra sentrum (avkjørsel 2). Dette er nå 



medtatt i reguleringsbestemmelsene i § 4.6. 
· Trafikkanalysen konkluderer med at utbyggingen vil medføre akseptabel ventetid for 

trafikken fra Bodø-siden på Rv.80 og utbyggingen vil ikke kreve spesielle tiltak for 
trafikkavviklingen på riksveien. 

· Planen og planbeskrivelsen forutsetter at begge avkjørslene blir utformet i henhold til 

vegnormalen N100, Veg- og gateutforming, dimensjonert for kjøremåte A og at 
avkjørselen nærmest sentrum blir kanalisert (avkjørsel 1). Avkjørselen lengst fra 

sentrum (avkjørsel 2) skal kommunen flytte lengre fra sentrum. 
· Det bør ved utbygging av områdene være en godkjent løsning for anleggstrafikk som 

kan fremgå som en del av byggeplanen og/eller arbeidsvarslingsplan. Statens vegvesen 
skal godkjenne slike før utbyggingen blir oppstartet. 
 
Rekkefølgekrav 
 

· Planen forutsetter at to gangfelt på Rv.80 må bli flyttet for å kunne utbedre de to 

avkjørslene i henhold til vegnormalen N100. Bestemmelsen i § 3.4 omhandler gang- og 
sykkelvegen og gangfeltene. Kommunen må i tillegg ta med en rekkefølgebestemmelse 
som sier at de to nye gangfeltene på Rv. 80 skal være opparbeidet i henhold til Statens 
vegvesens sine håndbøker og tiltakene i § 3.4 må være utbygd før avkjørslene blir 
utbedret. 
 
Universell utforming 
 

· Alle tiltak i planområdet, som adkomstveier, gang- og sykkelvei og bussholdeplass, må 

være universelt utformet i samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell 
utforming av veger og gater». 
 
Andre planfaglige kommentarer 
 

· Det synes ikke å være samsvar mellom plankart og bestemmelsene i § 3.2, Kjøreveg, 

FA1-FA3. Vi forstår det slik at FA1 er adkomst til P5 og til forretningsbebyggelse på F1 
og F2. Mens FA3 er adkomstvei til boligområdet B1 og parkeringsplassene P3 og P4. 
 
Gjennomføringsavtale 
 
Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle tiltak på Statens vegvesen sin eiendom må det 
være inngått en gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og Fauske kommune. 
Gjennomføringsavtalen vil også kunne legge premisser for utbyggingen. Dersom dette blir 
aktuelt ber vi om at det blir tatt kontakt med oss når planvedtaket foreligger for å få en slik 
avtale på plass siden det er en plan om bygging av nye tiltak som blant annet adkomstveier 
med tilslutning inn til Rv. 80. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 



Tas til etterretning. Punkt 3.2 i bestemmelsene er nå oppdatert i henhold til plankartet. 
 
Det er i rekkefølgebestemmelsenes punkt 4.1, avsnitt f, gitt krav til opprettelse av tiltakene nevnt under 
§ 3.4 før avkjørsel 1 og 2 kan etableres. Krav om universell utforming av veg og gater er tatt inn 
rekkefølgebestemmelsenes punkt 4.1, avsnitt e. 
 
 
Sametinget, 13.06.18 
 
Uttalelse - detaljregulering av Sentralskoleområdet i Fauske kommune 
Vi viser til deres brev av 29.05.2018. 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet. 
Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsens § 4.1.c. Vi forutsetter 
at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken 
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ifølge kml § 4 
annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 01.06.18 
 
Uttalelse til forslag - detaljregulering sentralskoleområdet Fauske 
Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planen etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 
- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 
- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern. 
 
Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 
24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd med 
kommuneoverlegen som også har vedtaksmyndighet i hastesaker. 
 
Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, trafikksikkerhet 
(ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål 
”å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant 
annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på helsen”. 
Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og 
avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe. 
Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. Hvis 
virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange mennesker, eller hvor 
mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i virksomheten vurderes. 
 
Vår vurdering 



Støy- og forurensningshensyn overfor naboer må ivaretas under anleggstida. For bygge- og 
anleggsfasen bør egen tiltaksplan utarbeides for hvordan farer og ulemper håndteres (transport, støy, 
støv). Planen forelegges planmyndigheten/helsemyndigheten. 
 
For støy forutsettes føringer i retningslinjen T-1442-2012 fulgt. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 
Tas til etterretning. Punkt 4.4 i planbestemmelsen er oppdatert med krav om at føringer i 
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 blir fulgt. 
 
 
Barnas representant, 16.07.18 
 
Viser til utsendt forslag til detaljregulering av sentralskoleområdet. 
Det er positivt at det er satt av eget område beregnet til lek og aktivitet for barn og unge. Det 
er viktig at areal og anlegg som skal brukes av barn og unge er sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. Det forutsettes at arealet er stort nok og egnet for lek og 
opphold. Arealet skal gi muligheter for ulik type aktivitet på ulike årstider, samt at det kan 
benyttes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge og 
voksne. Lekearealet er lagt mot eksisterende bebyggelse, det bør derfor vurderes 
skjermingssoner mellom naboskap og lekeareal for å unngå konflikter. 
Overgang fra parkeringsplass til lekearealet må sikres. Det må også tenkes på egne snø 
depot, slik at lekeområdet ikke brukes til lagring av snø vinterstid. 
Det er positivt at det skal legges til rette for gangvei gjennom området. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 
Det er i revidert plankart lagt inn en buffersone (SVG12) mellom parkering P3 og Lek1. Snødeponi for 
parkering tenkes løst innenfor formålene for annen veggrunn – grøntareal. 
Forslagstiller vil fortløpende vurdere behovet for skjerming mot lekeplass. 
 
 
Beboere i Virumveien, 12.06.18 
 
Virumveien er ei blindgate som ender ved Sentralskolebakken. I dag har kommunen er rustent garnrnelt 
gjerde langs eiendommene Virurnveien 1 og Virumveien 2 som skal hindre trafikk fra 
Sentralskoleornrådet. På orienteringsmøte som Miris hadde i fjor lovte representanten fra Miris nytt 
gjerde. 
 
Med 72 leiligheter og over 100 biler må en regne med stor trafikk langs Sentralskolebakken. 
Eiendommene i Virumveien ligger lavere i terrenget enn Sentralskolebakken og vil dermed få mye 
trafikkstøv og støy. 
 
For a hindre det ber beboeme i Virumveien at det blir satt opp et 2 meter høyt plankegjerde til erstatning 
for dagens rustne gamle gjerde. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 



Forslagsstiller har signalisert at det vil bli satt opp et gjerde langs Sentralskolebakken. Det er da snakk 
om et normalt gjerde med høyde 1 m som forfiner området. Det er ikke gitt noen lovnader på oppsett 
av levegg. 
 
 
Geir Karlsen, 01.07.18 
 
Viser til overnevnte sak angående endringer av Sentralskoleomradet. Vi har følgende merknad/innsigelse 
til planforslaget : 
 
I § 4.5 ADGANG heter det: «Gnr.103, bnr.95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, 
bnr.95 og gnr. 103, bnr. 1570» . 
 
Vi klarer ikke a finne betegnelsen G11 på kartet som er vedlagt saken. Vi ber derfor om at G11 blir satt 
inn i gjeldende kart. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 
Betegnelsen G11 er lagt inn i revidert plankart. 
 
 
Beboere i Vangsveien og Virumveien, 10.08.18 
 
Merknad til detaljregul ering for sentralskoleområdet, planid: 2012003 
 
Viser til forslag til endring av reguleringsplan for sentralskoleområdet  og plassering av boenheter 
tilhørende  B1 i planbeskrivelsen. 
 
Merknaden skyldes pavirkning av lys- og solforhold for eiendommene i Vangsveien og Virumveien.  
Enhetene tilhørende B1 er planlagt betydelig høyere enn det tidligere sentralskolebygget og vil ved 
realisering begrense lys- og solforhold spesielt med hensyn til de nærmeste eiendommene. 
 
Solstudien som er vedlagt omreguleringen viser byggenes påvirkning på solforholdene med fire timers 
mellom fra klokken 08:00 - 20:00. 
 
Det som ikke fremkommer er hvordan lysforholdene påvirkes i tidsrommet 16:00 - 20:00 som er kjernetid 
for utnyttelse av utearealer med hensyn til arbeidstid i hverdagene. 
Det etterlyses derfor et mer detaljert soldiagram som illustrerer hvordan eiendommene pavirkes innenfor 
dette tidsintervallet. 
 
I planforslaget fremkommer det et stort friareal definert som LEK1 vest for B1. Dersom en flytter LEK1 til 
motsatt side vil en oppå en mer naturlig utnyttelse av dette arealet med umiddelbar nærhet til 
svømmehall, samt at lys- og solforhold for eiendommene i Vangsveien og Virumveien ikke vil påvirkes i 
like stor grad. 
 
Vi ber Fauske kommune samt øvrige hjemmelshavere om a revurdere plassering av B1 og LEK1 som 
beskrevet ovenfor. Vi ønsker ellers forslag og prosjekt med nytt nærings- og boligareal velkommen. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 



Pga. høydeforskell mot lekeplass i det øvre feltet er det svært utfordrende å etablere bygninger der. Det 
er revidert plankart utarbeidet tiltak som hensyntar lys- og solforhold for eiendommene i Vangsveien og 
Virumveien. Bygninger innenfor B1 er dratt 15 m lengre sør-vest. P4 er flyttet mot Sentralskolebakken. 
Det er i tillegg utarbeidet nytt soldiagram for tidsrommet 16:00 – 20:00. 
 
Rådmannen vurderer at dette er en tilfredsstillende løsning for beboerne i Vangsveien og Virumveien. 
 
 
Jon Kenneth Brekke, 10.08.18 
 
Klage på reguleringsplan. 
 
I forbindelse med renovering/utbygging av Fauske svømmehall hadde undertegnede noen møter med 
Fauske kommune, da vi fikk redusert solforholdene for vår eiendom. 
Da forsikret kommunen oss at videre utbygging i området skulle ikke medføre ytterligere reduksjon av 
solforhold. 
 
Jeg ser at planlagte bygg nærmest svømmehallen blir 5 meter høyere enn høyeste tak på svømmehallen. 
 
Dette vil få stor betydning for solforholdene for vår eiendom stikk i strid med garantien Fauske kommune 
ga oss. 
 
En løsning for å ikke ramme oss vesentlig kan de tre øverste byggene flyttes lengere mot vest eller at det 
gis byggetillatelse for bare to av de største byggene. 
 
Jeg ber kommunen om å ta hensyn til at verdien av boligen vil bli kraftig redusert. 
 
 
Vurdering / anbefaling 
 
Tas til etterretning. Det er i revidert plankart tatt hensyn lys- og solforhold i forhold til beboere i 
Vangsveien og Virumveien. De tre byggene innenfor B1 er nå flyttet 15 m mot vest. 
 
 
 
 
På grunn av tilpasninger i plankart og bestemmelser anbefaler Rådmannen at saken legges ut på utvidet 
ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

 

§ 1 

GENERELT 
 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Forretninger, Lekeplass. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau/gangareal, Gang- og sykkelveg, 

Annen veggrunn - tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, Parkeringsplasser, Trafo. 

 

 

§ 2 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling 

harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, 

fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming. 

 

2.1 Boligbebyggelse, B1-B3. 

 
a) På område B2-B3 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 

målt fra gjennomsnittlig planert terreng. På område B1 kan det oppføres bygning i fem 
etasjer  med maksimal byggehøyde på 16,0 målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det 

samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1 400 m
2 

ekskl. parkering for B1, 900 m
2 

inkl. parkering for B2 og 1100 m
2 

ekskl. parkering for B3. 

 

b) For område B1 – B2- B3 må det anlegges minimum 1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 

Carport/garasje/garasjeanlegg kan erstatte  biloppstillingsplasser. 

 

 
2.2 Forretninger, F1-F2. 

 
a) På område F1 og F2 kan det oppføres bygning i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m 

målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA) skal for F1 ikke 

overstige 1 900 m
2 

og for F2 ikke overstige 1 500 m
2
. 

 

b) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere / containere for 

oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget eller avskjermes ved levegg, beplantning 

eller tilsvarende. 

 

2.3 Lekeplass, LEK1og LEK2. 

 
 

a) Det skal settes av areal på minimum 35 m2 pr. boenhet til uteoppholdsareal for B1-B3. 

Totalt 850 m2 dekkes ved etablering av utteopphold på taket av bygningene innenfor B3. 

Ca. 1700 m2 settes av på LEK 1 og LEK 2. Området opparbeides med huskestativ, 

sandkasse, benker, bord og lignende. Det tillates ikke bygninger.  
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eller motoriserte aktiviteter i området. Evt. sikring av området med gjerde gjøres ved behov. 

Trær i utkant av området mot naboeiendommer skal ikke fjernes. 

 

2.5 Trafo 
 

a) Elforsyning til området skal etableres i Tr1. 

 

 
 

§ 3 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

3.1 Kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN. 
 

a) Eksisterende kommunal kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN kan opprettholdes og 

vedlikeholdes som tidligere. 

 

3.2 Kjøreveg, FA1-FA3. 
 

a) Kjøreveg, FA1 er atkomst for P5. 

 

b) Kjøreveg, FA2 er atkomst for B2 og B3. 

 

c) Kjøreveg, FA3 er atkomst for B1 

 

3.3 Fortau/gangareal, G1-G11. 
 

a) Område G1-G9 og G11 er fortau/gangareal til allmenn bruk og kan tilrettelegges med asfalt og 

kantstein. Område G10 er fortau/gangareal i tilknytning til F1 og F2 og det avsettes rom for 

sykkelstativ i tilknytning til inngangsparti. Fotgjengerfelt i tilknytning til G1-G11 skal ha 

belysning. 

 

b) Området G2 er gangareal og det tillates ikke motorkjøretøy med unntak av utrykningskjøretøy, 

varelevering og transport av personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

3.4 Gang- og sykkelveg, GS1-GS2. 
 

a) Eksisterende gang- og sykkelveg, GS1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 

 

b) Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

c) Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

3.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg og grøntareal. 
 

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger, 

plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg. 

 

b) Arealet kan opparbeides etter behov med f. eks. beplantning, belegningstein, asfalt, kantstein 

m.m. 

 

3.6 Parkering, P1-P5. 
 

a) Innenfor område P1 avsettes det 28 parkeringsplasser i forbindelse med svømmehall, herav 

skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 
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b) Innenfor område P2 avsettes det 3 parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 
c) Innenfor område P3 avsettes  minimum 15 parkeringsplasser til B1 

 
d) Innenfor område P4 avsettes 10 parkeringsplasser til B1. 

 

e) Innenfor område P5 avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr. 100 m
2 

forretningsareal i F1 

og F2, herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

3.7 Siktlinjer 
 

a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med 

høyde over 0,5 m. 

 

 

§ 4 

DIVERSE BESTEMMELSER 

 

4.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser. 
 

a) Før det gis byggetillatelse skal det av fagkyndig personell gjøres en geoteknisk vurdering av 

området. Alle terrengarbeider herunder også poretrykksmålinger, jordskjelvdimensjonering, 

fundament- og graveplan m.m. skal kontrolleres av geotekniker. 

 

b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets plassering, 

parkering, sykkelparkering, m.m. Det skal også legges ved en oversiktsskisse som viser 

totalbildet for det enkelte delområdet (B1, B2, B3 og F1/F2). 

 

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet 

i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. 

Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 

 
d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

 
1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med belysning i samråd 

med Statens Vegvesen. 

2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i henhold til 

plankart. 

3) Avkjørsel 1  opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles før første 

bebyggelse kan tas i bruk. Avkjørsel 2 opparbeides i henhold til planen og skal 

ferdigstilles før første bebyggelse på F1 og F2 tas i bruk. 

 

e) Adkomstveier, gang- og sykkelvei og bussholdeplass, må være universelt utformet i 

samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og gater». 

 

f) Tiltakene nevnt i § 3.4 skal være utbygd før avkjørslene blir utbedret. 

 
g) Lekeplass skal opparbeides før det gis brukstillatelse innenfor B1, B2 og B3. 

 

4.2 Tilgjengelighet 
 

a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det 

sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal 
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etterstrebe universell utforming. 

 

4.3 Energi 
 

a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en 

hver tid gjeldende teknisk forskrift. 
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4.4 Støy 

 

a) Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016 om vegtrafikkstøy gjelder. 
Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå ikke 
overskrider grenseverdiene i T-1442/2016, der grenseverdiene i tabell 3 gjøres  
gjeldene. Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger tas i 
bruk. 

 Støy- og forurensningshensyn overfor naboer skal ivaretas under anleggstiden. 

 

4.5 Adgang 

 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 og gnr. 103, 

bnr. 1570. 

 

4.6 Avkjørsel 

 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke tillatt. 

 

4.7 Radon 
a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 

inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 

 

 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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1.0 Innledning 

 
1.1 Tiltakshaver 
Miris AS, www.miris.no .  Kontaktperson: Geir Nystrand epost geir.nystrand@miris.no 
tlf (+47)46411441 

 
1.2 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor: 

 
Hjemmelshaver Adresse Poststed 

Fauske kommune Postboks 93 8200 Fauske 
Fauske Eiendomsutvikling AS Myrvollveien 18 8009 Bodø 
Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo 
Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø 

 
1.3 Planlegger 
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413. 
Omregulering Fauske kommune, Plan/utvikling i 2018. 

 
1.4 Hensikten med planen 

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. Nærmest rv. 80 
planlegges det to forretningsbygg med bebygd areal på inntil 3 400 m2. Bak området for 
forretning planlegges det 72 boenheter fordelt på tre 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og tre 
16-mannsboliger med et bebygd areal på til sammen 3400 m2. I eksisterende reguleringsplan er 
samlet BYA = 4031 m2 for boligområdene, noe som utgjør en reduksjon på 631 m2.  
Planen skal også vise eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt fortau/gangveg 
gjennom området. 

 
1.5 Gjeldende planverk områdereguleringsplan for sentralskoleområdet 

 
Gjeldende plan for området er 
områdereguleringsplan for 
sentralskoleområdet planid.: 
1841-2012003 som er vedtatt av 
kommunestyret 03.04.2014 

http://www.miris.no/
mailto:geir.nystrand@miris.n
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1.6 Konsekvenser endret plan 
Planen medfører endring i avsatt område til boliger. Parkeringskravet er 1,4 
parkeringsplasser pr. boenhet. På område B3 er det parkeringplasser ute som utgjør 25 
plasser resten er 48 parkeringplasser i underetasje av byggene. 
På B2 er kravet 6 plasser pr. bygning som løses gjennom parkering i underetasje, som utgjør 
24 parkeringsplasser for B2. På B1 er det 3 plasser pr. bygning som løses gjennom parkering 
i carport. 
Byggehøyden for B3 er 16 meter som er kote 39. I gjeldende plan er tillatt byggehøyde 9 
meter for B2 og 3. 

 
Forretningsområde inkl. parkering og kjøreareal 26 % av totalt areal. På motsatt side av rv.80 
ligger nye Rema 1000 og forretningsområdet i planen legges nærmest dette mens boliger 
plasseres i bakkant mot eksisterende boliger og svømmehall. 

 
Det legges opp til at eksisterende avkjørsler til området skal benyttes for innkjøring til området, 
mens det kun blir tillatt med utkjøring i avkjørsel nærmest sentrum. Endret bruk av området vil 
føre til økt trafikk, men beregninger viser at ventetiden er akseptabel og ikke krever vegtiltak på 
rv.80. Trafikksikkerhet tas hensyn ved flytting av fotgjengerfelt jf. trafikkanalysen. Det legges 
opp til fortau gjennom området og atkomst vider nordover mot svømmehallen og Kirkeveien slik 
at dagens snarveg gjennom området opprettholdes. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige 
negative konsekvenser for allment friluftsliv. 

 

 
 

For naboeiendom i nordvest gir nye bygg noe endret utsikt mot sør og sørøst. Eksisterende 
bygg  på tomten som skal rives skygger i dag mer for utsikt mot sørøst. Terrenget skrår  mot 
sør slik og plassering av bygg innenfor byggegrense gir ubetydelige skyggevirkninger for 
naboeiendom. Det er utarbeidet sol/skyggediagram. Generelt vil man med naturlig fortetting i 
sentrumsområder kunne forvente noe  endret/redusert utsikt. Tiltaket vurderes å gi små 
negative konsekvenser for de fleste tilgrensende eiendommer. 

 
Tiltaket fører til kompakt boligbebyggelse i nær tilknytning til sentrum, fritidsanlegg og skole, 
som vil redusere behovet for bil. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gamle sentralskolen sett mot nordøst. 
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framtidige arbeidsplasser. I tillegg byttes gammel utbrukt bygningsmasse ut med nye bygg. 
Tiltaket vurderes som positivt i forhold til bosetting, folkehelse og Fauske som samfunn. 
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2.0 Registreringer 
 

2.1 Planområdet 
Planområdet er på ca. 26,5 daa og omfatter gnr. 103 bnr.292 og 1570 og 1385 samt gnr. 120 
bnr.1. Området ligger lengst vest i Fauske sentrum, nord for rv. 80 og like sør for Fauske 
svømmehall. 

 

 
 

2.2 Eksisterende arealbruk 
Innenfor planområdet finnes eksisterende bygningsmasse fra den gamle sentralskolen som ble 
nedlagt i 2007, gangveg mellom rv.80 og Kirkeveien samt kjøreveg/parkering til svømmehall og 
kjøreveg til boliger øst for området. 
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2.3 Infrastruktur 
Eksisterende veg, rv.80 går like sør for planområdet og Kirkeveien like nord for området. 
Området har i dag atkomst via to avkjøringer fra rv.80 og det legges ikke opp til avkjøring fra 
Kirkeveien. Det går kjøreveg frem til nedlagt skolebygg og tidligere lærerparkering samt gangveg 
gjennom planområdet til Fauske svømmehall og videre til Kirkeveien med bakenforliggende 
områder. Det er også atkomst knyttet til ca. 4-5 eneboliger langs Selbergveien, disse har i tillegg 
alternativ avkjøring fra kommunal veg øst for denne veien mot sentrum. Fartsgrense på rv.80 er 
50  km/t forbi planområdet og trafikkmengden ligger i følge Statens vegvesens nasjonale 
vegdatabank  på rundt 6 000 (ÅDT=årsdøgntrafikk). 

 

 
 

 
 

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold 
Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk 
mangfold av spesiell verdi innenfor området. 

 
2.5 Skole, barnehage og forretninger 
Innenfor en radius på ca. 600 meter når man Vestmyra med barneskole, videregående skole, 
idrettshall, svømmehall og kunstgressbane. Det er omtrent samme avstand til Fauske 
sentrum med  kjøpesenter med et større vareutvalg, hotell, kino og spisesteder. Innenfor en 
radius på under 1 km ligger Vestmyra barnehage (kommunal. Pr. i dag er det ca. 150 m til 
nærmeste matvarebutikk (Rema 1000) fra planlagt boligområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende avkjørsel nr.2 sett mot vest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende avkjørsel nr.1 sett mot vest. 



8 

24.05.2013 revidert 24.08.2018 Planbeskrivelse 
 

 

 
 
 

 
 
2.6 Grunnforhold 
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av tykk havavsetning, noe som kan være 
indikasjon på ustabile grunnforhold. NGI har foretatt kvikkleiere kartlegging i området, jfr. 
rapport av 04.12.2009 og det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. Kommunen 
krever grunnundersøkelser med geoteknisk vurdering og dette er gjennomført av Rambøll 
Norge AS. Tredje partskontroll er utført av Multiconsult AS. 

 
I følge Rambølls grunnundersøkelser består grunnen av et fastere topplag på ca. 2,0 m over 
leier  og kvikk/sensitiv leire ned til antatt fjell. I leira er det funnet tynne silt- og sandlag samt 
sand- og  gruskorn. Det er påvist kvikkleire mellom ca. 5 og 10 m under terreng. Anbefalt 
rekkefølge  graving er fra nord til sør på tomta og omvendt ved bygging. I den geotekniske 
vurderingen (rapporten) fra Rambøll fremkommer blant annet resultat og vurdering av 
stabilitetsbergningene  for planområdet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet på vestsiden sett mot nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauske svømmehall i tilknytning til den gamle Sentralskolen sett mot sørøst. 
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2.7 Klimatiske forhold 
Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. 

 
2.8 Støy 
Planområdet ligger like ved Rv. 80 så det vil forekomme noe vegtrafikkstøy. Boligbebyggelsen 
ligger bak forretningsområdet og det gjøres tiltak med hensyn på støy ved valg av fasade og 
øvrige bygningsmessige tiltak. En evt. omlegging av Rv. 80 vil på sikt medføre generelt redusert 
vegstøy i området. 

 
2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt. 

 

 
 

3.0 Planfremstilling 
 
3.1 Planforslag 
Plannavn er Sentralskoleområdet og planid er 1841-2012003. Planforslaget består av: 

 plankart av 31.01.2013 (rev. 24.08.2018), målestokk 1:1000 (vedlagt i A1) 
 reguleringsbestemmelser av 16.04.2013 (rev. 24.08.2018) 

 
Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg, 
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal 
byggehøyde for bolig er satt til 9,0 og 16,0 m samt maksimalt bebygd areal (BYA) er vist i 
plankart. 

 
Forretning 
Eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives og dette er vist i plankartet. Nærmest rv. 80 
planlegges det to forretningsbygg med areal på inntil ca. 3 400 m2 Dette gir i tillegg til krav om 
minimumsparkering (minimum 1 p-plass pr. 100 m2 forretningsareal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avkjørsel nr. 1 (Sentralbakken) og nye Rema 1000 sett mot sør. 
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Boliger 
Eksisterende bygg innenfor planområdet skal rives og dette er vist i plankartet. Bak område for 
forretning legges det opp til 72 boenheter fordelt på fire 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger og 
tre 16-mannsboliger. 2-mannsboligene innenfor B3 vil parkering foregå i carport/garasje mellom 
boligene. Innenfor B2 vil 4 - mannsboligene nord for FA2 parkere i underetasje til huset. På B1 
vil 16 –manns boligene parkere på avsatt parkeringsareal som rommer 20 p-plasser og resten 
parkerer under byggene.  
 

 
Veg 
I planforslaget foreslås Sentralbakken som vegnavn på avkjørsel 1 som hovedatkomst til 
området.  I detaljreguleringsplan vil man se nærmere på blant annet snuhammerløsning for FA2 
og FA3 samt  plassering av post- og søppelstativer. Denne vurderingen vil gjøres i forbindelse 
med byggesøknad og utforming av situasjonsplan for området som vil vise plassering av bygg, 
parkering m.m. 
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Nedenfor vises skisser for utforming av bygningsmassen som vurderes: 
Fargene er valgt for å markere byggene tydligere. 
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3.2 Trafikk 
Det er laget en enkel trafikkanalyse der det er sett nærmere på de to eksisterende avkjøringene 
fra  rv.80. Beregninger av fremtidig trafikkmengde (ÅDT) og ventetid på rv.80 viste at det ikke er 
nødvendig med vegtiltak i forbindelse med utbyggingen. Unntak er opparbeidelse av avkjøringer i 
hht. håndbok 017 (dimensjonert etter vogntog med kjøremåte A, jf. trafikknotat). Det legges opp  
til inn- og utkjøring i avkjørsel nr. 1 (Sentralbakken) og kun innkjøring i avkjørsel nr. 2. I 
planprosessen var det lagt opp til GS-veg langs rv.80, men etter innspill fra Statens vegvesen ble 
deler av dette endret til fortau. 

 
Statens vegvesen ønsker i utgangspunktet kun en avkjøring til planområdet. Årsaken til at 
tiltakshaver likevel forslår at de to eksisterende avkjøringene opprettholdes er for å sikre en god 
og trygg trafikksituasjon internt på området. Kommunen har stilt krav om at det settes av rom for 
at sentrumsbussen kan ha en stopp innenfor planområdet i fremtiden og vil selv ta dette opp 
med  Nordland fylkeskommune. Bakgrunn for ønske om buss-stopp er innspill fra beboerne i 
området  og Rema 1000. 

 
For å oppnå en best mulig trafikksituasjon innenfor planområdet er det ønskelig at en 
opprettholder mulighet for innkjøring i dagens to eksisterende avkjørsler til området. Dette 
gjelder både for sentrumsbussen med tre stopp daglig og i forbindelse med varelevering (trailer) 
samt parkering. For å ivareta trafikksikkerheten mot rv. 80 vil det kun bli tillatt med inn- og 
utkjøring fra avkjørsel nr.1. Mens for avkjørsel nr.2 (nærmest Bodø) vil det ikke bli tillatt med 
utkjøring, dette for å unngå en ”x-kryss”-situasjon. 

 

 
 
 
3.3 Avfallshåndtering 
Planområdet vil inngå i den kommunale avfallsordningen som driftes av IRIS (interkommunalt 
renovasjonsselskap). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rv.80 sett mot sentrum (avkjørsler til planområdet til venstre på bildet og avkjørsel til NAV til høyre). 



24.05.2013 revidert 24.08.2018 Planbeskrivelse 

12 

 

 

 
 
3.4 Klima 
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det 
må tas særlige hensyn til. 

 
3.5 Tilgjengelighet 
Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn 
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. 
Det legges opp til sammenhengende fortau/GS-veg gjennom området. 

 

 

3.6 Areal/formål 
Planområdet er på ca. 26,5 daa. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og 
lekeareal. 

 
Boliger 7.6 daa 

Forretning 3.5 daa 
Vegareal 3.5 daa 

Annen veggrunn, teknisk 0.6 daa 
Annen veggrunn, grønt 2.1 daa 
Parkering 4.1 daa 
Lekeområde 1.7 daa 

Gangvei 2.8 daa 

Sum 25,9 daa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området for FA1 og F1 samt eksisterende bygninger sett mot nord. 
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3.7 Barn og unge 
Området ligger i nær tilknytning til skole og lekeplasser. Hensynet til barn og unge er ivaretatt 
gjennom avsetting av egen lekeplass, LEK1/LEK2 innenfor planområdet samt planlegging av 
fortau/GS-veg gjennom området. Det legges opp til at eksisterende trær og busker innenfor 
lekeområdet beholdes. Sørvest for rv.80 ligger museum med større og sammenhengende 
friområder og er i dag mye brukt til friluftsliv/turgåing. Dette området samt nærhet til sjøen gir 
også mulighet for variert tur- og lekeområde. 

  
 
3.8 Utbyggingsavtale 

Kommunen krever utbyggingsavtale vedrørende veg, vann og avløp. 
 
 
4.0 Planprosess og medvirkning 

 
4.1 Deltakere i planprosessen 

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Jan Ivar Karlsen, Arn Kyrre Jakobsen og Frode 
Ramskjell. I det reviderte forslaget 2018 har Jan Ivar Karlsen og Gunnar Myrstad 
deltatt. 

 
4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid 

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 27.10.2012 og melding om 
planlegging 24.10.2012 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte 
parter. Endring av områdereguleringsplanen har ikke planoppstart. Nabomøte mai 
2017. 

 
4.3 Innkomne forhåndsmerknader 

Offentlige høringsinstanser 

4.3.1 Nordland fylkeskommune (Nfk), 12.11.2012 
Planfaglig: Viser til fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk, krav til 
medvirkning, naturmangfoldloven og alternative energikilder. Kulturminnefaglig: Ingen 
kjente verneverdige kulturminner. Gir endelig uttalelse ved offentlig ettersyn. 

 
Vår kommentar: Ivaretatt i planprosess og -dokumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekeområde og eksisterende trær sett mot nordøst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekeområde og eksisterende trær sett mot vest. 
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4.3.2 Sametinget, 21.11.2012 
Kan ikke se at det er fare for at omsøkte tiltak kommer i konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner og derfor ingen spesielle merknader. Ber om at § 8 i lov om 
kulturminner ivaretas og formidles videre vedrørende arbeid i marken. 

 
Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser. 

 
4.3.3 Fauske Lysverk, 27.11.2012 

Lysverket har siden 2006 utviklet fjernvarmeanlegg på Fauske og kildevalg nærmer seg. 
I  dag har man to fjernvarmeanlegg på Fauske, det ene er et midlertidig gassanlegg 
(Krokdalsmyra) og det andre er varmekilden en container som inneholder 3 stk 
elementkjeler på hver 500 kW. Rørnettet er ferdiglagt i grunnen, hvorpå følgende er 
påkoblet: Vestmyra videregående skole, Vestmyra barneskole, Fauske svømmehall og 
Fauske Fengsel. Det jobbes fortløpende med å koble op flere kunder på eksisterende 
fjernvarmenett eks. Fauske Helsetun og rør for snøsmelting i Storgata og Sjøgata. 
Fauske  Handelspark tilknyttet et nærvarmeanlegg på Krokdalsmyra, oppvarmet med 
gass. 

 
Hele Fauske er befart med tanke på nye kunder til fjernvarmenettet og strekker seg fra 
Erikstad i vest, til Mesta i nord og jernbanestasjon i øst. Det er planlagt at et nytt nett skal 
knytte kundene sammen hvor også eksisterende nett skal knyttes til. Før Fauske Lysverk 
setter i gang med videre bygging av fjernvarmenett, så vil kartlegging av  
kundegrunnlaget  med tilhørende effekt og energileveranse være viktig. Om potensielle 
kunder kan bruke  fjernvarme ikke pålegges tilknytning vil det ikke være lønnsomt med 
utbygging av  infrastrukturen. Dette vil hindre utbygging av fjernvarme på Fauske. Ber  
om følgende: 1 -  At det legges opp til at fremtidige bygg skal bruke fjernvarme som 
energikilde. 2 - At  anlegget pålegges å koble seg opp til fjernvarmen til Fauske Lysverk 
AS når en evt.  infrastruktur er på plass. Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på 
møte/råd i den videre  planleggingen av området. Dette med bakgrunn i elforsyning 
(nettutbygging) og med  tanke på fjernvarmeanlegg. 

 
Vår kommentar: Det kan kun settes krav om tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområde 
for fjernvarmeanlegg, men tilkobling vurderes og vil evt. bli avklart i møte med Fauske 
kommune, Fauske Lysverk og utbygger. 
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4.3.4 NVE, 27.11.2012 
I hht. NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være 
indikasjon på ustabile grunnforhold. I slike områder er det grunn til å vurdere fare for 
kvikkleireskred nærmere. NGI har foretatt kvikkleiere kartlegging i området, jfr. rapport 
av 04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet, men det bør fremgå av 
plandokumentene hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. Positivt at 
det skal gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser og det gjøres oppmerksom på at 
kommunen skal påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas. 

 
Vår kommentar: Geoteknisk rapport følger plandokumentene. 

 
4.3.5 Statens vegvesen (SVV), 30.11.2012 

Området har i dag to atkomster fra Rv. 80 og det ligger en atkomst på motsatt side av 
Rv. 80 vis á vis den vestlige atkomsten til planområdet. En slik x-kryssløsning på Rv. 80 
må  unngås ved en forskyvning av atkomstene. Av trafikkmessige grunner ønskes 
færrest  mulige atkomster fra Rv. 80 til planområdet som får endret bruk. Ny atkomst må 
dimensjoneres etter håndbok 017. Omfang er ikke oppgitt og det må lages en enkel 
trafikkanalyse som sier noe om størrelse og type trafikk som den nye arealbruken vil 
generere til/fra Rv. 80 og til/fra det kommunale vegnettet. Gjelder trafikkstrømmer av 
både kjørende og myke trafikanter. Behov videreføring GS-veg sentrum forbi/gjennom 
planområdet må vurderes og om dagens krysningspunkter er på Rv. 80 er like 
hensiktsmessige ved ny arealbruk. Behov for kollektivløsning som kan betjene området 
må vurderes. Fylkeskommunen har ansvar for ruteopplegg, mens SVV vil ha 
synspunkter  til plassering av evt. buss-stopp i tilknytning til Rv. 80. Siden ny arealbruk 
vil ha  innvirkning på Rv. 80 er SVV en viktig samarbeidspart og må konsulteres før 
planen  legges ut på høring, for å sikre at atkomstløsningen blir trafikksikker. 

 
Vår kommentar: Det er utarbeidet en enkel trafikkanalyse for området. Øvrige innspill 
ivaretas i planprosess- og dokumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avkjørsel 1 (Sentralbakken) og naboeiendom sett mot nord. 
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Direkte berørte parter og naboer 
 
Ingen skriftelige innspill. 

 

 
 
4.4 Samarbeid 
Det ble avholdt oppstartskonferanse 25.09.2012 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen, 
Arn Kyrre Jakobsen og Frode Ramskjell. 

 
 
5.1 Vedlegg 

1. Plankart i A2, M 1:1000 
2. Planbestemmelser 
3. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader 
4. Trafikkanalyse (notat) 
5. ROS-sjekkliste 
6. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 
7. Soldiagram 

 
Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske 
kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentralbakken og Selbergveien sett mot nordøst. 
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. mai 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. mai 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 
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 www.mco.no 20.08.2018      Side 3 av 8 

Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. juni 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. juni 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. juli 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. juli 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 1. august 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 

http://www.mco.no/
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Soldiagram 
Sentralskoleområdet, Fauske 

 

Den 15. august 
 
 

Soldiagrammet tar ikke hensyn til annen nærliggende 
vegetasjon, terreng eller bygning som også kan gi 

skygger. 

  
Kl. 1600 Kl. 1700 

   
Kl. 1800 Kl. 1900 Kl. 2000 
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A/S Salten Kartdata 
- når du vil vite hvor du er! 

Kontoradresse: Eliasbakken 7, Fauske 
Postadresse: 8205 Fauske Telefon: 
75 40 24 80 Telefaks: 75 40 24 81 
Bankgironr.: 8951.07.09641 
Foretaksnr.: 943551413  
Internett: www.skd.no 

NOTAT - Sentralskoleområdet, Trafikkanalyse 

Til: Torbjørn Søfting, Fauske Eiendomsutvikling AS 
Fra: Rita Helen Berg, A/S Salten Kartdata 
Dato: 05.04.2013 
Rev.: Fauske kommune, 08.11.2013 

Bakgrunn 

Fauske Eiendomsutvikling AS planlegger å tilrettelegge området for den gamle sentralskolen til 
boliger og forretning. Området ligger mellom Fauske svømmehall og rv. 80. Det planlegges 46 
boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, åtte 2-mannsboliger og to 3-mannsboliger. Nærmest rv. 
80 planlegges det forretningsareal på inntil ca. 3 400 m

2
 med ca. 20 ansatte. I kommunedelplan 

for Fauske, del 2 er området avsatt til offentlige bygninger og forretning/kontor. 
 

 
Figur 1: Viser planovgrensning (gult) og tilhørende veinett. 

På bakgrunn av ønske fra Statens vegvesen sees det litt nærmere på trafikksituasjonen som følge 
av tiltaket og dens påvirkning på trafikkavvikling på rv. 80. Dette notat beskriver hvilken 
trafikkøkning en kan få som følge av utbyggingen av boliger og forretning innenfor planområdet. 
I denne sammenheng sees det på aktuelle problemstillinger og tiltak for riksvegen. 

Konklusjon 

Trafikkøkningen som følge utbyggingen på sentralskoleområdet er beregnet til 600 biler pr. 
årsdøgn (ÅDT). Kapasitetsberegninger gir en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,5 sekund for de 
som kommer fra Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på området. Da ventetiden er fullt 
akseptabel vil det ikke kreve spesielle tiltak på rv. 80. 

Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet og miljø i området så fremt dagens to 
fotgjengerfelt i området flyttes ca. 10 m mot Bodø og ca. 30 m mot Fauske sentrum. I avkjøring 
nr. 1 nærmest Fauske sentrum legges det opp til en overkjørbar deleøy evt. kun oppmerket 
deleøy. 

http://www.skd.no/
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1.0     Planområdet 
Planområdet er på ca. 23,4 daa og ligger lengst vest i Fauske sentrum, nord for rv. 80 og like 
sør for Fauske svømmehall. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, 
boliger, lek samt tilhørende atkomstvei, fortau og parkering. Mot sentrum er det ca. 150 m til 
nærmeste rundkjøring og ca. 350 m fra rundkjøring koblet mot E6. Området har to 
eksisterende avkjøringer fra rv. 80, gangvegatkomst til Fauske svømmehall som ligger nord 
for området samt atkomst til 4-5 boliger langs Solbergveien sørøst for planområdet. 

2.0     Dagens trafikksituasjon 

Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet omfatter to avkjørsler fra rv. 80 og noen 
veiarmer opp til nedlagt skolebygg og tidligere lærerparkering samt gangvegatkomst til 
Fauske svømmehall. Det er også atkomst knyttet til ca. 4-5 eneboliger langs Solberveien, disse 
har i tillegg alternativ avkjøring fra kommunal veg øst for denne veien mot sentrum. 
Vegsystemet er vist på kartet nedenfor. 

 
Figur 2: Viser eksisterende vegnett i og i tilknytning til planområdet (blå striplet linje). 
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2.1      Vegdata 

Trafikkdata og kartinformasjon hos Statens vegvesen (www.vegvesen.no) viser at rv. 80 har en 
ÅDT (årsdøgntrafikk) på om lag 6 000 kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. 

 
Figur 3: Viser trafikkmengder oppgitt i ÅDT (kjøretøy/døgn og fart). Kilde: Statens vegvesen. 

Trafikktallene fra Statens vegvesen vist i figuren ovenfor er hentet fra den nasjonale 
vegdatabanken. Som tilskudd til trafikkdata fra Statens vegvesen er det gjennomført manuelle 
tellinger i kryss rv. 80 (Storgata), Kirkeveien og Naustveien. Tellinger ble gjennomført i 2013 
den 21.03 kl.14.30-16.30 og 22.03 kl.07.00-09.00. Telling er foretatt av SKD og i forbindelse 
med denne tellingen ble det tatt videoopptak i kryssene. Tellingene ble gjennomført ved å 
registrere svingebevegelser fra de ulike tilfarter, samt oppdeling i ulike kjøretøykategorier. 
Tellingene på vegnettet er delt inn i halvtimes intervall. Dataene er brukt som kontroll av tall i 
kapasitetsberegningene. 

2.2      Dagens trafikkavvikling 

Dagens situasjon er at den største delen av trafikken er gjennomgangstrafikk på rv. 80. 
Planområdet har to mulige avkjørsler som i dag benyttes av 4-5 boliger langs Solbergveien øst 
for området. Fauske svømmehall har hovedatkomst og parkering fra den kommunale veien på 
nordsiden (Kirkeveien). Fra sentrum i øst går det GS-veg frem til dette området, men ikke 
videre vestover mot Bodøsiden. På motsatt side av rv. 80 går det fortau helt frem til avkjøring 
Erikstad. I forbindelse med området er det to fotgjengerfelt som knytter nord og sørsiden av rv. 
80 sammen. 

http://www.vegvesen.no/


Trafikkanalyse 

A/S Salten Kartdata 
5 

Rv. 80 er forkjørsveg med en fartsgrense på 50 km/t forbi området og videre mot Bodø er det 
flere avkjøringer til boliger/boligområder på begge sider av rv. 80. Det planlegges ikke 
kjøreatkomst fra Kirkeveien, kun gangatkomst slik som pr. i dag. Planområdet omfatter heller 
ikke Fauske svømmehall sitt område. Da det pr. i dag er det er svært liten trafikk som går inn 
og ut av området etter nedleggingen av sentralskolen er det ikke gått nærmere inn på kapasitet 
og forsinkelser dette skaper da det antas at det er ubetydelig i det totale trafikkbildet. 

2.3 Parkering 
Når det gjelder parkering har svømmehallen parkeringsplasser mot Kirkeveien på nordsiden 
av planområdet og boliger i øst mot sentrum har parkering på egen tomt. 

2.4 Myke trafikanter 
For fotgjengere som kommer via fortau langs rv. 80 fra Bodøsiden eller fra Fauske sentrum er 
som nevnt fotgjengerfelt som knytter fortau på sørsiden til området og snarvei til 
svømmehallen på nordsiden. Videre fra planområdet er det GS-veg/fortau i retning sentrum. 

2.5 Kollektivtrafikk 
Det er ingen stopp av rutebuss i området etter at sentralskolen ble lagt ned. 

2.6 Trafikksikkerhet 
Det er ikke utført detaljerte vurderinger av trafikksikkerheten i området, men det er oversiktlig 
og har GS-veg/fortau samt to krysningspunkter på en strekning med 50 km/t inkl. belysning. 
Ingen kjente ulykker i området etter nedlegging av skolen 

3.0 Fremtidig trafikkbelasning 

Når det gjelder trafikkgenerering fra området er det beregnet hvilken biltrafikk som forventes 
til og fra området etter utbygging. Det er beregnet turproduksjon for utbygging med boliger og 
forretning. Det antas at mange vil velge å handle etter arbeidstid på tur hjem og da ofte i bil. 
Andre i det umiddelbare nærområdet vil kanskje gå eller bruke sykkel. Utbyggingen vil 
medføre en mindre økning i biltrafikken på rv. 80 da mange av de som vil benytte området 
allerede utgjør en del av dagens ADT. Kapasitetsberegningene som er omtalt lenger bak i 
rapporten viser hvordan trafikkveksten vil slå ut på avvikling av trafikken i dette området. 

Trafikken til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. 
• Trafikkskaping - hvor mange reiser pr. dag som blir generert av virksomheten 

• Reisemiddelvalg - reisemiddel (gange, sykkel, bil, kollektiv) til/fra virksomhetene 

• Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene 

Turproduksjon til/fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet ut fra dagens trafikk 
til/fra området med følgende verdier, som har utgangspunkt i lokale erfaringstall. 

• Bolig - 4,0 turer pr. boenhet 

• Forretning - 12 personturer pr. 100 m
2
 

3.1 Trafikkgenerering 
Planlagt utbygging omfatter området mot nord 46 boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, 
åtte 2-mannsboliger og to 3-mannsboliger. På området i sør og nærmest rv. 80 planlegges det 
et forretningsareal på inntil ca. 3 400 m

2
. Det er anslått at dette vil generere ca. 20 ansatte ut fra 

størrelse og data fra tilsvarende virksomheter. Rv. 80 har i dag en ADT på om lag 6 000 
kjøretøy pr. årsdøgn forbi planområdet. Beregnet ÅDT som følge av utbyggingen er på ca. 600 
kjøretøy. 
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3.2      Forutsetninger for kapasitetsberegning etter utbygging 

I beregningene har man i hovedsak sett på makstimen på ettermiddag da trafikktettheten er størst. Når 

det gjelder utbyggingens innvirkning på trafikkavviklingen på rv. 80 er det kun de som kommer fra 

Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på sentralskoleomradet som vil oppleve noe venting. Det vil 

selvsagt også være noe venting for de som skal ut av sentralskoleomradet, men det er ikke til hinder 

for gjennomgangstrafikken på rv. 80. Det sees derfor videre kun på kjøremønster fra rv. 80 fra 

Bodøsiden og venstresving. For fremtidig trafikkavvikling er det ellers forutsatt at dagens 

kjøremønster og fartsgrenser opprettholdes. 

Det er tillatt med innkjøring til området fra begge avkjørelsene, men kun tillatt med utkjøring fra 

avkjørsel nr. 1 nærmest Fauske sentrum. Det antas at det i makstimen er få av beboerne innenfor 

området som returnerer umiddelbart på rv. 80 og at dette i hovedsak er kunder til/fra 

forretningsområdet. Det er anslått ca. to vareleveringer pr. dag og at dette foregår utenom 

forretningenes åpningstider. Det er lagt opp til at de kan benytte begge kjørebanene i avkjørselen og 

inne på selve området ved inn- og utkjøring av området. Ved sporingskurve for vogntog (22 m) må de 

som kommer fra Fauske sentrum siden krysse de to første parkeringsplassene i avkjøring nr. 2, men 

siden det er utenfor åpningstid og de fleste trailerne er på 18-19 m antas det at dette skulle være 

uproblematisk. I avkjørsel nr. 1 legges det opp til overkjørbar evt. merket deleøy. Sporingssjekk på 

rv. 80 viser at de som skal inn eller ut av planområdet for videre kjøring til Bodø kommer seg ut av 

området uten at de må over i motgående kjørefelt på rv. 80. 

Det legges til grunn 3 stopp av sentrumsbussen pr. dag, som er dagens rute. Sentrumsbussen vil 

komme fra sentrum og returnere mot sentrum og E6 etter stopp innenfor området. Sentrumsbussen og 

den ene av trailerne vil sannsynligvis benytte innkjøring nærmest Bodø inn til området. 

Sentrumsbussen er en del kortere enn vanlig rutebuss og skulle ikke ha noe problem med å komme 

seg inn ved høyresving fra Fauske sentrum i avkjørsel nr. 2 og ut igjen i avkjørsel nr. 1 med 

høyresving i retning Bodø. 

De som kommer fra Bodøsiden og skal svinge til venstre har som nevnt to innkjøringsmuligheter. Det 

er da antatt at halvparten svinger av i første avkjøring og den andre halvparten i den andre 

avkjøringen. Dette er forutsatt full utbygging av planområdet. Følgende beregningsfaktorer er 

benyttet i kapasitetsberegningene 

• Kjørefeltbredde 3,5 meter. 

• I makstimen kl.15.00-16.00 er det benyttet 22 % av ÅDT som utgangspunkt. 

• Gjeldende hastighetsnivå på vegene er benyttet som fremtidig dimensjonerende hastighet. 

 
Figur 4: "Kryss "-utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av utbygging. 
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3.3 Makstime ettermiddag 
Nedenfor er det sett på kapasitet og trafikkavvikling i rushperioden ettermiddag etter 
gjennomført utbygging. Det er sett på kapasitet og forsinkelse pr. bil i dimensjonerende time 
om ettermiddagen for venstresvingende som kommer fra Bodøsiden på Rv.80. 

Planområdet har en utkjøring (avkjørsel nr. 1) med to ut-/avkjøringsretninger til/fra området 
mot rv. 80, som er forkjørsveg. Trafikkmengden er beregnet til en ADT på 600 og det anslås at 
denne fordeler seg likt på de to kjøreretningene. Kapasitetsberegninger gir 0,08 i 
belastningsgrad og en gjennomsnittlig ventetid på ca. 4,5 sekund for de som kommer fra 
Bodøsiden og skal svinge til venstre inn på området. Ventetiden er fullt akseptabel og vil ikke 
kreve spesielle tiltak på rv. 80. 

3.4 Kollektivtrafikk 
Det planlegges som ingen vanlig stopp for rutebuss i området pga. nærhet til eksisterende stopp 
på Shell og ved kirken. Samtaler med Nordlandsbuss bekrefter at det er lite sannsynlig med en 
stopp til mellom disse om ikke dagens stopp ved Shell legges ned. I senere tid har det kommet 
noen signaler om at dette er under vurdering. Plassering av en busslomme langs rv.80 vil i så 
fall gjøres som et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og Statens 
vegvesen. 

Kommunen har et ønske at ruten for sentrumsbussen utvides og omfatter planområdet etter 
innspill fra beboerne i omkringliggende nærområder. Det er da meningen at bussen kommer fra 
stopp på Amfi-senteret og svinger innom området for å ta på/slippe av passasjerer og fortsette 
videre til stopp ved kirken osv. i henhold til dagens rute. Dagens ruteplan viser tre forskjellige 
ruter med tre avganger hver pr. dag. Ut fra avgangstider er sentrumsbussen er dermed mest 
tilpasset de som ikke har arbeid, eldre eller de som ikke har normal arbeidstid. Med tre stopp av 
sentrumsbuss pr. dag utgjør kollektivtrafikken en liten andel av det totale trafikkbildet. 

3.5 Trafikksikkerhet 
Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet og miljø i området så fremt dagens to 
fotgjengerfelt i området flyttes da de kommer i konflikt med utvidelse av avkjørsler. 
Fotgjengerfeltene foreslås flyttet henholdsvis ca. 10 m mot Bodøsiden og ca. 30 m retning 
sentrum. I avkjøring nr. 1 nærmest sentrum legges det opp til enten en overkjørbar evt. 
oppmerket deleøy. 

 

Figur 5: Eksisterende fotgjengerfelt sees i hvitt og forslag ny plassering vist i gult. 



 

3.6      Parkering 

Antall parkeringsplasser for utbyggingsalternativene er beregnet ut fra arealer og 
parkeringsnormen til Fauske kommune. For utbyggingen er det beregnet et totalt 
parkeringsbehov for hele utbyggingsområdet på 160 parkeringsplasser. Parkering for 
boligområdet løses innenfor dette arealet. Her er det både parkering under bygg og felles 
parkeringsplass. Parkering foran forretningsområdet er vist i plankartet, se nedenfor. Det antas 
at dette i hovedsak vil være mest korttidsparkering for besøkende og av- og pålessing. Det er 
også satt av tilstrekkelig med parkeringsplasser for handikapp. Nærmest hovedinngang legges 
det også opp til stativ for sykkelparkering. 

 
Figur 6: Parkering i forbindelse med forretninger. 

3.7      Håndbok 017 og 263 
Rv. 80 har en fartsgrense på 50 km/t forbi området og en ÅDT på 6000. Ut fra dette tolkes rv. 80 
til å være en Sl-veg siden det er den nærmeste med ADT 0-12000 og fartsgrense 60 km/t i hht. 
håndbok 017. Normalen tilsier kjørefeltbredde på 3,25 m og at avkjørsler langs Sl- veger skal 
begrenses evt. være avkjørselsfrie. 

I følge tabell C.2 Dimensjoneringsklasser for veg- og standardkrav i 017 er stoppsikten på 70 m. 
Dimensjonerende kjøretøy er VT (vogntog) med kjøremåte A (kun bruk av eget kjørefelt) og 
det anbefales at vegen bør belyses dersom ÅDT>1500. Normalen anbefaler at avkjørsler med 
ÅDT>50 og ÅDT på primærvegen >2000 bør utformes som kryss og det bør være 250 m 
mellom kryssene. 

I følge håndbok 263 vil det med en fartsgrense 50 km/t på primærvegen, ÅDT >800 på 
primærvegen og under 100 kjøretøy (venstresving) gi en lengde på 40 m på venstresvingfeltet 
på rv.80. 

4.0     Vurdering og anbefaling trafikkløsning 

Ut fra tidligere nevnt problemstilling om mulig ventetid ved venstresving fra rv. 80 fra vest er 
det sett på behov for vegtiltak. Den mest sannsynlige trafikkløsningen ville da være enten 
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avkjøringslomme eller rundkjøring, men pga. nærhet til nærmeste rundkjøring, økonomi samt 
vurdert behov er dette ikke med i vurdering. 

Videre er det kun vurdert evt. behov for avkjøringslomme. Kapasitetsberegningene viser at 
ventetiden er lav og godt under 20 sekund. Med en ventetid som er fullt akseptabel og det at en 
avkjøringslomme vil kreve breddeutvidelse på rv.80 fant man ikke at behovet/kostnader stod i 
forhold til hva man oppnår med tiltaket. Sannsynligvis ville en slik løsning også gjøre at man 
kun kan ha en avkjøring til området da det ikke er tilstrekkelig areal for to slike vegtiltak på 
rv.80. 

 

Planområdet ligger innenfor Fauske kommunens sentrumsavgrensning og eksisterende 
atkomst til planområdet er via to avkjørsler. I følge normalen skal avkjørsler langs rv. 80 
begrenses evt. være avkjørselsfrie. Det planlegges ingen nye avkjørsler til planområdet, kun 
bruk av eksisterende og i tillegg tillates bare utkjøring via den ene (nærmest Fauske sentrum). 

Anbefaling er at dagens situasjon med avkjøring inn/ut i avkjøring nr. 1 nærmest sentrum 
opprettholdes og er utformet som et kryss jf. håndbok 017. For avkjøring nr. 2 anbefales det å 
følge råd fra Fauske kommune og kun tillate innkjøring slik at dette ikke kommer i konflikt 
med avkjøring på motsatt side av rv. 80.1 planforslaget er derfor avkjørsel nr.l. 

Det sees bort fra anbefaling om 250 m mellom kryss da det ikke tillates utkjøring fra avkjørsel 
nr.2 og denne ansees derfor ikke å være noe annet enn en vanlig avkjørsel. Det legges her opp 
til at vogntog kan bruke hele avkjørselbredden til FA2 ved behov. Dette gjelder også for 
vegareal innenfor Pl. Avkjørsel nr.l er dimensjonert som et "T-kryss" med utgangspunkt i 
vogntog med kjøremåte A. Det er lagt opp til at vogntog skal kunne bruke deler av den 
overkjørbare deleøyen på sekundærvegen og ikke motgående kjørefelt ved inn- og utkjøring. 
Krav til kjøremåte A ansees derfor å være oppfylt. 

I prosess/dialog med Statens vegvesen (SVV) er første forslag om GS-veg innenfor 
planområdet erstattes med fortau da SVV mente denne lå for nært parkeringsplassene samt at 
det ble stilt 
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spørsmål om snørydding. Nå planlegges det at fortau ryddes i forbindelse med 
parkeringsplassene. Ellers vil man generelt løse snørydding innenfor planområdet. 

4.1      Plankart 

Nedenfor vises forslag til plankart. 

 
Figur 8: Planforslag for Sentralskoleområdet 
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5.0     Oppsummering 

Oppsummert gir økning i trafikkmengde lite avviklingsproblemer pga. at trafikken spres over et 
lengre tidsrom og at tidslukene gir lav ventetid. Behov for en avkjøringslomme vurderes som 
svært liten da trafikkflyten er tilfredsstillende og at det ikke er spesielle kapasitetsproblemer i 
forbindelse med avkjøring. 

Trafikksikkerhet ivaretas ved at eksisterende fotgjengerfelt flyttes ca. 10 m mot Bodø og ca. 30 
m mot Fauske sentrum. 

Parkeringssituasjon vil ikke endres da dette løses innenfor det enkelte byggeområde. 
Trafikkstøyen er ikke forventet å stige nevneverdig, da må biltrafikken også øke betraktelig og 
opp til det dobbelte av dagens. Sikring trygge krysningspunkter for myke trafikanter og 
opparbeidelse av fortau vil øke trafikksikkerheten. 
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FYLKESMANNEN I NORDLAND 
Kommunal- og beredskapsavdelingen 
 
 

 
 

Sjekkliste for kommunale  

areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. 

 
VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett – men den kan brukes som et hjelpemiddel i den 
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av 
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for 
planarbeidet. 
 
Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opp/behandlet i arealplanen. 
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.  
 
Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a. 
være: 

• ”Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (DSB 1994) 

• ”Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen” 
(DSB 1997) 

• Rundskriv GS-1/01 - ”Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på 
beredskapsområdet” (DSB 2001) 

•  Rundskriv T-5/97 – ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder” (MD 1997) 
 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: 
 

Områderegulering for Sentralskoleområdet, Fauske 
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Natur- og miljøforhold 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Jord-/leire-/løsmasseskred 

 
Nei 

 

 
Kvikkleire, ustadige grunnforhold 

 
Ja 

Det er foretatt grunnundersøkelser som 
viser dårlige grunnforhold i nordvest. Tas 
hensyn til i planleggingen. 

 
Steinras, steinsprang 

 
Nei 

 

 
Is-/snøskred 

 
Nei 

 

 
Kjente historiske skred, utbredelse 

 
Nei 

 

 
Flomfare 

 
Nei 

 

 
Springflo 

 
Nei 

 

 
Flomsonekart, historiske flomnivå 

 
Nei 

 

 
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  

 
Nei 

 

 
Mye nedbør 

 
Nei 

 

 
Store snømengder 

 
Nei 

 

 
Radon 

 
Nei 

Ikke kjent, men ivaretas i TEK10. 

 
Annet  

 
Nei 

 

 
 

 
Drikkevann o.a. biologiske ressurser 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Utbyggingsplaner (boliger, 
fritidsbebyggelse, næring/industri, 
infrastruktur etc.) i nærheten av:  
- drikkevannskilder, nedbørsfelt, 

grunnvann 
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 
� vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

 
 
 
 
 

Nei 
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Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

 
Nei 

 

 
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning 

 
Nei 

 

 
Olje-/gassanlegg 

 
Nei 

 

 
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. 
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, 
radioaktiv lagring 

 
 

Nei 

 

 
Høyspentledninger 

 
Nei 

 

 
Anlegg for deponering og destruksjon av 
farlig avfall 

 
Nei 

 

 
Strålingsfare fra div. installasjoner 

 
Nei 

 

 
Gamle fyllplasser 

 
Nei 

 

 
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret 
bruk av gamle industritomter 

 
Nei 

 

 
Militære og sivile skytefelt 

 
Nei 

 

 
Dumpeområder i sjø  

 
Nei 
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Infrastruktur 
 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området? 
- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

 
 
 
 

Nei 

 
 
 
 
E6 går like sør for området, men det er 
ikke registrert ulykke i det aktuelle 
området etter at Sentralskolen ble nedlagt. 

 
Veger med mye transport av farlig gods 

 
Nei 

 

 
Ulykkesbelastede veger 

 
Nei 

 

 
Støysoner ved infrastruktur 

 
Nei 

 
 

 
 

 
Strategiske / sårbare objekter 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en grundig vurdering 

 
Forhold / uønsket hendelse 

 
ja/nei 

 
Vurdering 

 
Sykehus/helseinstitusjon 

 
Nei 

 

 
Sykehjem/omsorgsinstitusjon 

 
Nei 

 

 
Skole/barnehage 

 
Nei 

 

 
Flyplass 

 
Nei 

 

 
Viktig vei/jernbane 

 
Nei 

 

 
Jernbanestasjon/bussterminal 

 
Nei 

 

 
Havn 

 
Nei 

 

 
Vannverk/kraftverk 

 
Nei 

 

 
Undervannsledninger/kabler 

 
Nei 

 

 
Bru/Demning 

 
Nei 
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1. ORIENTERING

1.1 Generelt

Fauske Eiendomsutvikling AS planlegger boliger og næringsbygg på skoletomta, eiendom
103/1570, i Fauske kommune. Det skal etableres et næringsbygg på nedre del av tomta, øvre del
av tomta skal brukes til boliger. Eksisterende bygninger på tomta skal rives.

Tomta ligger ikke innenfor en kartlagt kvikkleiresone, men det er ved grunnundersøkelser påvist
kvikkleire på tomta. Prosjektet må vurderes i forhold til skredfare iht. TEK 10 og NVEs
retningslinjer 2/2011.

2. GRUNNLAG FOR GEOTEKNISK PROSJEKTERING

2.1 Geoteknisk kategori

Bestemmelse av geoteknisk kategori er utført iht. Eurokode 7 (ref.1) punkt 2.1. Tiltaket er
vurdert til å være i geoteknisk kategori 2.

2.2 Konsekvensklasse

Bestemmelse av konsekvensklasse er utført iht. Eurokode 0 (ref.2) punkt tabell B3.1. Prosjektet
er bestemt til å ligge i konsekvensklasse 2.

2.3 Kontrollklasse

Bestemmelse av kontrollklasse er utført iht. Eurokode 0 (ref.2) tabell NA.A1 (902). For
konsekvensklasse 2 gjelder kontrollklasse N (normal).
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3. STABILITETSVURDERINGER

3.1 Grunnundersøkelser

Utførte grunnundersøkelser for prosjektet er presentert i G-rap-001 6120989, datert 28.5.2013,
(ref.3). Det er i tillegg benyttet resultater fra tidligere undersøkelser i området.
Grunnundersøkelsene er presentert i følgende rapporter:

G-rap-001 6120529, datert 30.8.2012 (ref.4)
G-rap-001 6120787, datert 19.11.2012 (ref.5)
G-rap-001 6110046, datert 5.5.2011 (ref.6)
G-rap 001 6080798, datert 6.3.2009 (ref.7)
G-rap-001 630278, datert 6.3.2009 (ref.8)
O.6608 rap. nr. 1, datert 1.9.1987 (ref.9)
O.293, datert 12.3.1964 (ref.10)

Plassering av borpunkt er vist på situasjonsplan, tegning 202.

3.2 Terreng/ topografi og grunnforhold

Terrenget på tomta heller fra ca. kote +27 i nordvest mot ca. kt. +14 i sørøst. Gjennomsnittlig
helning er omtrent 1:16. Skoletomta ligger i en skråning som heller fra omtrent kote +30 i
nordøst ned mot sjøen i sør/sørvest.

Grunnen består hovedsakelig av et fastere topplag på ca. 2 m over leire og kvikk/sensitiv leire
ned til antatt fjell. I leira er det funnet tynne silt- og sandlag og sand- og gruskorn. Leira har
generelt lav udrenert skjærfasthet. Det er påvist kvikkleire mellom ca. 5 og 10 meter under
terreng. For en mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises det til rapport fra
grunnundersøkelse, G-rap-001 6120989 (ref.3).

3.3 Områdeavgrensning og faregradsevaluering

På tomta/utbyggingsområdet vurderer vi utgraving (lokalstabilitet) for næringsbygget som kritisk
i forhold til områdestabilitet, og da særlig i det sørvestre hjørnet. I tillegg vil også utgraving for
enkelte av boligbyggene medføre utfordringer i forhold til lokalstabilitet/graveskåninger, og da
særlig bygget lengst nord på tomta. For å ivareta og kontrollere lokalstabiliteten, er det utført
stabilitetsberegninger i kritiske profil. Plassering og begrunnelse for valg av disse er gitt i kap.
3.5.

Skredhendelser utenfor tomteområdet er vurdert til ikke å kunne gripe inn mot tomta. Det
argumenteres med følgende.
- Stabiliteten nedstrøms tomta, mot sør/sørøst, er utredet og funnet tilfredsstillende i

forbindelse med prosjekt Rema Fauske, (ref.11).
- Stabiliteten av den slake skråningen mot vest/sørvest er bl.a. vurdert i forbindelse med ref.

11 (Rema Fauske) og funnet tilfredsstillende. Terrenget er i tillegg noe slakere, samt at
høydeforskjellen er mindre enn på tomta, og stabilitetsforholdene vurderes således som
bedre.

- Stabilitetsforholdene mot øst/nordøst (mot Fauske sentrum) vurderes som lik som på tomta,
og således tilfredsstillende slikt terrenget ligger i dag.

- Terrenget flater ut og faller av mot nord/nordvest (mot Farvikdalen). Stabiliteten langs
Farvikdalen er utredet, og er presentert i ref. 12. Stabiliteten lokalt ned mot Farvikdalen er
noe anstrengt i enkelte områder. Vi vurderer likevel at et eventuelt skred som skulle
inntreffe her ikke vil kunne forplante seg bort til tomta, grunnet avstand, helning og
lagdeling. Det vises også til at kvikkleiresonen ikke er tegnet helt bort til tomta, da
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utstrekning av denne er basert på antatt maksimal skredutbredelse i 1:15 fra kritisk
skråning.

Det er utført en faregradsevaluering av området. Området er vurdert til å ha middels faregrad,
faregradsevalueringa er presentert i vedlegg 2.

3.4 Krav til sikkerhet

Dette tiltaket vurderes til å ligge i Tiltakskategori K3. Tiltak som innebærer tilflytting av
mennesker og tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner. Med middels skredfaregrad krever
NVEs retningslinjer 2/2011 (ref.13) materialfaktor M 1,4 (dokumentert ved
stabilitetsberegninger) eller at tiltaket medfører vesentlig forbedring av stabilitetsforholdene. For
kritiske skjærflater som direkte berører tiltaket kreves M 1,4. Tiltaket er underlagt skjerpet
kontroll (Prosjektklasse 3, NS 3480).

3.5 Beregningsprofiler

Det er i utgangspunktet utført stabilitetsberegninger i 2 profiler, profil A og profil B. I tillegg er
det for vurdering av områdestabilitet for Rema Fauske regnet på et profil 1 (tidligere profil A)
som går gjennom tomta. Profilene er vist på situasjonsplan, tegning 202.

Profil A går gjennom den sørvestre delen av tomta, profilet er valgt for å kontrollere stabiliteten
av planlagt utgraving for vestre del av næringsbygg (sør på tomta). Profil A er vurdert til å være
det mest kritiske profilet.

Profil B og 1 går gjennom tomta omtrent langs henholdsvis vestre og østre tomtegrense. Profil B
er valgt for å kontrollere sikkerheten langs tomta. Profil 1 er et profil vi har vurdert tidligere, da
for å kontrollere stabiliteten for Rema bygget sør for skoletomta.

Ved beregninger for profil A ble det vurdert som hensiktsmessig å se på 3 profiler til, profil C-E.
Dette for å vurdere stabiliteten for utgraving for næringsbygg, og eventuelt en redusering av
byggets omfang hvis nødvendig.

3.6 Analysemetoder og bruddtyper

Stabilitetsberegninger er utført i dataprogrammet GeoSuite Stability som er en del av GeoSuite-
pakken. GeoSuite Stability baserer seg på en likevektsbetraktning av potensielle bruddflater.

Det er utført totalspenningsanalyse for udrenert tilstand og effektivspenningsanalyse for drenert
tilstand. Beregninger er utført for dagens situasjon og situasjon med tiltak. For situasjon med
tiltak er utgravingsfasen vurdert som mer kritisk enn ferdig situasjon.  Det er utført beregninger
med sirkulære skjærflater. Sirkulære skjærflater er vurdert som mest kritisk, men det er utført
kontrollberegninger for sammensatte skjærflater der dette er vurdert som hensiktsmessig.
Stabilitetsberegningene er presentert i tegning 203-213.
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4. STABILITETSBEREGNING - MATERIALPARAMETERE

4.1 Tyngdetetthet

Tyngdetetthet for leira er bestemt til 20 kN/m3, dette er basert på utførte
laboratorieundersøkelser (ref. 3). For topplaget er det benyttet erfaringsverdier og
tyngdetettheten er vurdert til å være 19 kN/m3.

4.2 Udrenert skjærfasthet

Tolking-grunnlag
Udrenert skjærfasthet i leire er tolket fra trykksonderinger (CPTU) og skjærfasthetsmålinger
utført på uforstyrrede 54 mm prøver i laboratoriet.

Registrerte skjærfasthetsverdier fra rutineundersøkelsene er tolket som direkte skjærstyrke med
anisotropiforhold CuD=0,7CuA. Det er plottet aktiv skjærfasthet fra forsøkene i CPTU-tolkningen.

CPTU er tolket iht. Karlsrud et. al. 2005 (ref.4), med følgende N-verdier:
N U = 6.9 - 4*logOCR + 0.07Ip for St<15
N U = 9.8 – 4.5logOCR for St>15
NKT = 7.8*2.5logOCR + 0,082Ip for St<15
NKT = 8.5 + 2.5logOCR for St>15

I tillegg har CPTU-tolkningen en tolkning med N U = 4 + 4.5Bq for sammenligning. Det er en
kurvetilpasning (Eggereide) basert på korrelasjoner mellom blokkprøver og målt
poretrykksrespons (Bq) presentert i ref.14.

I CPTU tolkningen for punkt 2, 4 og 8 er det benyttet en romvekt på 20 kN/m3 og et
plastisitetsindeks, Ip på 3 %. For CPTU punkt 46-3 og 798-2 er det brukt en romvekt lik 19,5
kN/m3 og plastisitetsindeks på 7 %.

Overkonsolideringsgraden (OCR) er tolket fra utførte ødometerforsøk presentert i ref. 4. OCR er
tolket til å være i størrelsesorden 2,4 på 4,5 m og 1,2 på 8,5 m. Dette tilsvarer et tidligere
terrengnivå ca. 3-5,5 m høyere enn dagens terrengnivå, det vil si svakt overkonsolidert.

Poretrykk benyttet for tolkning av CPTU i punkt 2, 4 og 8 er basert på utførte poretrykksmålinger
i punkt 1 (ref.3). Det er antatt en grunnvannstand 0,5 m under terreng og hydrostatisk fordeling
med dybden. For CPTU punkt 46-3 og 798-2 er det benyttet poretrykk basert på
poretrykksmålinger i (ref.6).

Designverdi
Skjærfasthetsprofil for leire er valgt ut fra tolkede trykksonderinger (CPTU). Dype prøver i
sensitiv/kvikk leire får nedsatt fasthet på grunn av avlastning og forstyrrelse ved prøvetaking.
Det er derfor lagt mer vekt på trykksondering enn på laboratorieresultatene.

Designverdiene er presentert i CPTU tolkningene, se vedlegg 1. Designverdiene i kvikk/sensitiv
leire er iht. NVEs retningslinjer redusert med 15 % i stabilitetsberegningene.

4.3 Effektiv skjærfasthet

Effektivspenningsparametere er bestemt på grunnlag av treaksialforsøk og erfaringsparametere.
Som grunnlag for effektivspenningsparametere for leire er det brukt utførte treaksialforsøk for
dette prosjektet og utførte forsøk i nærliggende områder, (ref.4-6).
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Det er i stabilitetsberegningene benyttet følgende parametere:
Topplag/tørrskorpe/friksjonsmasser
Friksjonsvinkel, tan  =0,6
Attraksjon, a=0 (kohesjon, c=0)
(erfaringsparametere)
Leire
Friksjonsvinkel, tan  =0,5
Attraksjon, a=10 (kohesjon, c=5)
(tolket fra treaksialforsøk)
Kvikk/sensitiv leire
Friksjonsvinkel, tan  =0,5
Attraksjon, a=10 (kohesjon, c=5)
(tolket fra treaksialforsøk)

4.4 Anisotropi og tøyningskompatibilitet

Leiras udrenerte skjærfasthet varierer med hovedspenningsretningene. For å ivareta dette
anisotropiforholdet er det brukt følgende forhold mellom fasthetsverdiene:

CuC = målt styrke ved CPTU eller treaks
CuD = 0,7* CuC

CuP = 0,4* CuC

Grunnlaget for dette forholdet er erfaringstall fra forsøk og studier på en rekke norske leirer.
Styrkefordelingen langs skjærflaten er automatisk i dataprogrammet GeoSuite Stability.

4.5 Poretrykksforhold

Poretrykk brukt i stabilitetsberegninger er basert på utførte poretrykksmålinger (ref.3). I
beregningsprofilene er det gjort tilpasninger i forhold til lagdeling og topografi. Grunnvannstand
er vist på stabilitetsberegninger.

4.6 Kvalitet av grunnundersøkelser

Kvaliteten av treaksialforsøkene presentert i ref. 3 er vurdert iht. ref. 9. og presentert i tabell 1.

Tabell 1: Kvalitetsklasse treaksialforsøk

Prøve OCR dV [cm3] dV[%] Kvalitetsklasse iht. ref. 9
Punkt 4, lab 9, dybde 6,6m 1,4 4,9 2,1 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel
Punkt 4, lab 9, dybde 6,7m 1,4 11,2 4,9 Kvalitetsklasse 2, Forstyrret
Punkt 10, lab 16, dybde 8,7m 1,2 10,1 4,4 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel
Punkt 10, lab 16, dybde 8,8m 1,2 11,1 4,9 Kvalitetsklasse 1, Akseptabel

Trykksonderinger (CPTU) tilfredsstiller anvendelsesklasse 1 iht. ref.15, kvalitetsskjema for CPTU i
punkt 2,4 og 8 er gitt i ref. 3. Kvalitetsskjema for CPTU 46-3 og 798-2 er gitt i ref.6.
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5. STABILITETSBEREGNINGER – RESULTAT OG
VURDERINGER

5.1 Profil A

Resultater

Tabell 2: Resultater stabilitetsberegninger profil A

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar
Dagens situasjon 203 Totalspenning (ADP) 1,75-1,83
Dagens situasjon 204 Effektivspenning 3,62-4,28
Utgraving 205 Totalspenning (ADP) 1,40-1,45 1)
Utgraving 206 Effektivspenning 1,50-2,64

1) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +18 for næringsbygg.
Planlagt utgraving til kote +16 gir materialfaktor 1,1, og tilfredsstiller ikke gjeldende
krav.

Vurdering
Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon
og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt næringsbygg utformes slik at
utgraving dypere enn til kote +18 ikke er nødvendig.

5.2 Profil B

Resultater

Tabell 3: Resultater stabilitetsberegninger profil B

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar
Dagens situasjon 207 Totalspenning (ADP) 1,61-1,94
Dagens situasjon 208 Effektivspenning 4,83
Utgraving 209 Totalspenning (ADP) 1,41-1,57 2)
Utgraving 210 Effektivspenning 1,44-2,15 3)

2) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +25 for boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta.
Planlagt utgraving til kote +24 gir materialfaktor 1,23, og tilfredsstiller ikke gjeldende
krav.

3) Forutsetter planering til kote +20 mellom utgraving for næringsbygg og nærmeste
boligbygg. Dette gir materialfaktor 1,54 i graveskråning for næringsbygg, tilsvarende
kritiske sirkel uten beskrevet planering gir materialfaktor 1,38. Det er forutsatt at det er
utgravd for boligbygg og at boligbygg ikke bygges før næringsbygg er oppført.

Vurdering
Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon
og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta utformes slik at utgraving dypere enn til kote +25 ikke er nødvendig. Det forutsettes
videre at utgraving utføres etter beskrivelse i kap. 5.5.
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5.3 Profil C-E

Resultater

Tabell 4: Resultater stabilitetsberegninger profil C-E

Fase Tegningsnr. Spenningstilstand Materialfaktor Kommentar
Profil C, utgraving 211 Totalspenning (ADP) 1,43 4)
Profil D, utgraving 212 Totalspenning (ADP) 1,50-1,65
Profil E, utgraving 213 Totalspenning (ADP) 1,42-1,87

4) Forutsetter utgraving ikke lavere enn kote +25 for boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta.
Planlagt utgraving til kote +24 gir materialfaktor 1,22, og tilfredsstiller ikke gjeldende
krav.

Vurdering
Gjeldende krav til sikkerhet er ivaretatt på total- og effektivspenningsbasis for dagens situasjon
og for utgraving for planlagt tiltak. Det forutsettes at planlagt boligbygg i nordvestre hjørne av
tomta utformes slik at utgraving dypere enn til kote +25 ikke er nødvendig. Det forutsettes
videre at utgraving utføres etter beskrivelse i kap. 5.5.

5.4 Utforming næringsbygg

Stabilitetsberegninger viser at utgraving for vestre del av næringsbygget ikke tilfredsstiller
gjeldende krav til sikkerhet. Dette gjelder fra nordvestre hjørne og 25 m inn i bygget. En
mulighet er å gjøre bygget kortere og ikke bygge den nordvestre delen. Et annet alternativ er å
lage en terasseløsning med kun 2. etg i denne delen av bygget. En tredje mulighet er å lage en
vinkel på bygget, slik at vestre del av bygget følger kotene på tomta og på denne måten ikke vil
medføre like mye utgraving.

5.5 Rekkefølge utgraving og bygging

For å ivareta stabiliteten på tomta i anleggsfasen, må det graves ut for byggene i de
øvreliggende områdene før utgraving starter på nedre del av tomta. Det må først graves for øvre
boligbygg, deretter boligbygg på lavere nivå, så neste boligbyggrekke og til slutt næringsbygg.

Rekkefølge for bygging er motsatt, det må bygges på nedre del av tomta først og deretter bygge
på de øvreliggende områder. Det vil si at næringsbygget må bygges først, deretter bolighus
nærmest næringsbygg, så neste bolighusrekke før det avsluttes med å bygge øverste bolighus.
Rekkefølgebestemmelser og graveplaner må utarbeides i detaljprosjekt.

6. SEISMISKE LASTER

6.1 Seismisk klasse

Bestemmelse av seismisk klasse er gjort iht. Eurokode 8, (ref.16) tabell NA.4(902).
Næringsbygget er vurdert til å være i seismisk klasse 2. Bolighusene er vurdert til å være i
seismisk klasse 1.

6.2 Grunntype

Bestemmelse av grunntype er utført iht. Eurokode 8, (ref.16) tabell NA.3.1. Grunnen er vurdert
til å være i grunntype S2.
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7. FUNDAMENTERING/GRUNNARBEID

7.1 Graveskråninger og rekkefølgebestemmelser

Graveskråningene må ikke være brattere enn 1: 2,5. Det er hensiktsmessig å grave ut for en hel
boligrekke samtidig i stedet for å grave for hvert enkelt boligbygg. I tillegg må det graves ut på
øvre del av tomta før det graves på nedre del. Forutsatt graverekkefølge er nærmere beskrevet i
kap. 5.5.

Tilrådelig graveskråning 1:2,5 vil, for næringsbygget og boligbygget i det nordvestre hjørnet av
tomta, gi et skråningsutslag som vil komme i konflikt med naboeiendommene.

7.2 Bæreevne

Orienterende bæreevneberegninger gir maks tillatt såletrykk lik 50 kPa. Endelig fundamentering
må detaljprosjekteres.

7.3 Setninger

Grunnen består av setningsømfintlige masser, bløt og kompressibel leire. Det anbefales å benytte
kompensert fundamentering, eventuelt pelefundamentering for tung bebyggelse (næringsbygg).
Med kompensert fundamentering menes at setningsgivende last fra bygg er kompensert med
utgravde løsmasser, eventuelt ved at løsmassene skiftes ut med lette fyllmasser. Vi anbefaler å
optimalisere planlagt gulvnivå for å redusere behov for masseutskifting med lette fyllmasser.

7.4 Aktuelle fundamenteringsmetoder

For å oppnå tilstrekkelig bæreevne og samtidig unngå setninger, anbefales det å fundamentere
næringsbygget på peler til fjell. Det er funnet moderat dybde til fjell og området er dermed godt
egnet for peling. Det må påregnes å benytte peler som medfører liten massefortrengning, for
eksempel borede peler (RD-peler).

Næringsbygget kan alternativt fundamenteres på hel plate. Det er da fare for differansesetninger
mellom vestre og østre del av bygget grunnet ulik tilleggsbelastning. Dette kan for eksempel
løses ved hjelp av en fuge mellom byggene. Det må i detaljprosjektering avgjøres om
fundamentering på hel plate vil gi tilstrekkelig bæreevne, og om det er forsvarlig med en slik
fundamentløsning i forhold til setninger.

Boligbyggene kan fundamenteres direkte. For å unngå setninger anbefales kompensert
fundamentering. Hvis ikke dette er gjennomførbart bør bygget og terrenget utformes slik at
grunnen får en jevn tilleggsbelastning, for eksempel ved bruk av masseutskifting med lette
masser, dette for å unngå skjevsetninger. Ved fundamentering på banketter vil det bli behov for
forholdsmessig store banketter da maks tillatt såletrykk er relativt lavt. Det kan være
hensiktsmessig å fundamentere boligbyggene på hel plate, på denne måten vil også
sannsynligheten for skjevsetninger reduseres.
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Udrenert skjærfasthet og OCR

Borpunkt:
Tolking/presentasjon av CPTU Tegn. Nr.

-15.02.2013
Dato

Fauske Eiendom AS
Skoletomta Fauske

Oppdrag
6120989
VedleggTegn./kontr.

1-C8 Terrengkote: 23,1 EHL/SAS
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Udrenert skjærstyrke og OCR

Borpunkt:
Tolking/presentasjon av CPTU Tegn. Nr.

-03.05.2011
Dato

Fauske Eiendomsutvikling AS
Skoletomta Fauske

Oppdrag
6120989
VedleggTegn./kontr.

1-D046-3 Terrengkote: 16,6 SAS/RHR
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Udrenert skjærstyrke og OCR

Borpunkt:
Tolking/presentasjon av CPTU Tegn. Nr.

-03.05.2011
Dato

Fauske Eiendomsutvikling AS
Skoletomta Fauske

Oppdrag
6120989
VedleggTegn./kontr.

1-E798-2 Terrengkote: 12 SAS/RHR
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VEDLEGG 2

Oppdrag:
Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

vurdering:
Faktor vekttall Analyse 2013 kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 3 Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde 2 2 Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/nåværende terrengnivå 2 2 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 0 Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 3 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 1 Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 0 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 23

Beregnet faregradsklasse: Middels
Faregrad 0,45

Faregrad, score

ROS-ANALYSE
ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"

6120989
Eirin Husdal

25.04.2013
Stein-Are Strand

Skoletomta Fauske





 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12043     
 Arkiv sakID.: 18/2210 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
094/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Søknad om flere kjøp av boligtomter i Finneidlia 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske får kjøpe 11 stk boligtomter i Finneidlia boligfelt. 
Administrasjon gis fullmakt til å forhandle med Dahl Bygg Prosjekt AS hvilke tomter som 
skal selges. 

2. Av kjøpesummen avsettes kr. 1 000 000,- for oppdatering/regulering og utvikling av  
gjeldende reguleringsplan for Sjåheia, for å fremskaffe fremtidige tomteareal for boliger i 
Fauske kommune. 
 

 
Vedlegg: 
27.08.2018 Sjåheia_øvre_2 1389026 

27.08.2018 Skannet dokument fra Canon MFC 1389031 

27.08.2018 2454_001 1389032 

27.08.2018 Skannet dokument fra Canon MFC 1389033 

27.08.2018 2455_001 1389034 

27.08.2018 Skannet dokument fra Canon MFC 1389035 

27.08.2018 2456_001 1389036 

27.08.2018 Salg av kommunale tomter i Finnedlia 2 til firma(99088) 1389044 
 
Sammendrag: 
Dahl Bygg Prosjekt AS Fauske, har søkt om kjøp av resterende 17 stk tomter i Finneidlia 2, samt tomter i 
Greplyngveien 2 og 14. 3 stk tomter i Finneidlia 2 var solgt noen dager før, samt 1 stk tomt var/er 
reservert i Greplyngveien slik at disse utgår og da står det igjen 14 tomter i Finneidlia 2 og 1 i 
Greplyngveien.  
 
Det ligger ikke noe redegjørelse på om søker har solgt disse tomtene eller om det skal bygges 
fortløpende.  
Om salget gjennomføres så betyr det at Fauske kommune ikke kan tilby boligtomter i omsøkte område, 
men til gjengjeld vil det medføre at Fauske kommune kan starte opp med regulering av nye 
boligområder og utvikle disse.  
 
Saksopplysninger: 
Dahl Bygg Prosjekter AS Fauske søker om erverv av 17 stk boligtomter fra Fauske kommune. Omsøkte 
tomtene har følgende adresse: 

· 5 stk i Moltebærveien 
· 7 stk i Tyttebærveien 
· 5 stk i Tyttebærveien  



· 2 stk i Greplyngveien 

 
3 stk tomter var solgt kort tid før søknaden til Dahl Bygg Prosjekter AS kom inn, det betyr at det søkes 
erverv av 14 stk boligtomter.  
 
Boligtomtene er regulert for oppføring av eneboliger, men det er oppført noen 2 mannsboliger i 
området i dag. I søknaden som er innkommet sies det ikke noe om det er ene- eller to mannsboliger 
som skal føres opp, men det er i hovedsak snakk om eneboliger som skal føres opp. 2 mannsboliger kan i 
visse tilfeller tillates.  
Fauske kommune har en tradisjon til å tilby selvbyggere ferdig opparbeide kommunale boligtomter på 
kommunale boligfelt. Intensjon med dette er at enkelte private vil bygge selv og det kan selvfølgelig 
også være noe mindre kostnadskrevende.  
 
Det har vært solgt enkelttomter i kommunale felt til firmaer for oppføring av boliger, også i Finneidlia 
boligfelt.  
 
Søknad om erverv av samtlige ferdig opparbeidet kommunale tomter i Finneidlia og Greplyngveien betyr 
at Fauske kommune ikke har noe å tilby selvbyggere eller andre firmaer som ønsker å bygge. Det betyr 
at Fauske kommune ikke har noen ledige tomter til disposisjon frem til nye områder er regulert og 
opparbeidet.  
 
Det har fra tid til annen vært søkt om kjøp av et viss antall tomter i kommunale boligfelt, siste søknaden 
var fra Entertain Invest AS. De søkte om kjøp av tomter i Greplyngveien, Moltebærveien og 
Tyttebærveien, her var det snak om kjøp av 8 stk tomter. Tomtene skulle benyttes til 2- og 4 
mannsboliger som ikke er i trå med plan. Søknaden ble behandlet i PLUT, saknr. 011/16, den 27.10.15. 
Innstilling fra Rådmann var den gang å avslå søknaden. Vedtaket ble som Rådmannens innstilling.  
Avslaget begrunnesmed at utbyggerne utvikler egne reguleringsplaner og opparbeider infrastruktur i 
privat regi, evt ved utbyggingsavtale med kommunen.  
 
Det har også vært oppe andre saker tidligere, deriblant hvor det ble gitt opsjon på et areal som er avsatt 
til boligformål i kommeplans arealdel. Denne opsjon er nå frafalt.  
Ser også at Ole Dahl tidligere har kjøpt 4 stk tomter samlet i 2010.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune har regler for tildeling av kommunale tomter, vedtatt i sak 182/08, revidert med 
hensyn til opsjon 01.02.2010, sak  008/10.   
 
Regler for tildeling av kommunale boligtomter vedtatt 30.10.2008, sak nr. 182/08 
 
Ved tildeling av kommunale boligtomter skal: 

1. Nye tomtefelt kunngjøres ved annonsering i lokalavisene og på kommunens hjemmeside. 
2. Tomtene selges fortløpende etter skriftlig søknad. 
3. Søknaden skrives på et eget søknadsskjema som utleveres fra kommunen eller kan innhentes fra 

kommunens hjemmeside. 
4. Det inngås bindende kjøpekontrakt med kjøper hvor frister og salgsbetingelser framkommer. 

 
Revidert med hensyn til opsjon 01.02.2010, sak  008/10. 



 
1. Opsjon på boligtomter gis normalt ikke. 
2. Rådmannen gis fullmakt til, i spesielle tilfeller, å innvilge en opsjon på kjøp av boligtomter på 
maksimalt 6 måneder. 
3. I de spesielle tilfeller hvor opsjon gis, skal det betales forskuddsvis en opsjonspremie på 6% pa. av 
tomtens salgsverdi på det tidspunktet opsjonen inngås. 
4. Opsjonspremien innbetales forskuddsvis og refunderes ikke. 
 
Øvrig er det tatt med i kjøpekontrakten under  SÆRSKILTE BESTEMMELSER 
‘’Byggearbeidet må påbegynnes innen 1 år etter at denne kjøpekontrakt er inngått og fullføres innen 
rimelig tid. Dersom dette ikke skjer har kommunen rett til å kreve tomtene tilbake skjøtet til den pris den 
er kjøpt for med fradrag av 10%. 
Ubebygde tomter kan ikke overdras til andre, uten samtykke fra kommunen. Kommunen har, uten 
vederlag, rett til å legge vann og avløpsledninger samt elektriske ledninger m.v. over eiendommen og 
vedlikeholde disse. Kommunen forplikter seg til å sette tomtene i stand etter gravingen.’’ 
 
I utgangspunktet er det ikke er noe som tilsier at man ikke kan selge boligtomter som det søkes om, ei 
heller hvor mange man kan kjøpe om gangen, eller om man er privat eller firma. Fauske kommune har 
hatt det som praksis å selge enkelttomter til selvbyggere og entreprenører, men det står ikke noe i 
retningslinjene at det ikke er lov til å søke og kjøpe flere boligtomter.  
 
Ved et salg av tomtene så vil kjøper måtte forholde seg til kontrakt om  at byggearbeidene må vær 
igangsatt innen 1 år, dersom det ikke skjer så kan kommunen kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris 
den ble kjøpt for med fradrag av 10%. Øvrige bestemmelser er at kjøper må forholde seg til gjeldende 
reguleringsplan for boligtyper, her er det snakk i hovedsak om eneboliger, evt 2 mannsbolig hvor tomten 
er slik utformet at det ikke egner seg for  enebolig.  
 
Det kan virke konkurransevridende å selge samtlige tomter til en kjøper, og det er delvis gitt uttrykk for i 
åpent brev til Fauske kommune fra Næringsforum og Fauske håndverk og industriforening, men i og 
med at Fauske kommune ikke har noe regler som tilsier hvor mange tomter kommunene kan selge 
samlet eller hvem som kjøper, så er det vanskelig å stoppe et slikt salg, da man ikke har noe å hjemle 
avslaget til. Gjeldende regelverk for salg av boligtomter sier ikke noe om dette. 
 
Det selges mellom 4 til 6 tomter pr. år til privat. Ved et evt samlet salg bør man ikke selge alle omsøkte 
boligtomter, men holde igjen noen tomter for salg til selvbyggere.  
 
Ved evt salg øremerkes kr. 1 000 000,- til oppdatering/regulering og utvikling av Sjåheiaplan for å 
fremskaffe nye tomteareal for boliger. Selve utbyggingen av infrastruktur  bør utlyses som 
utbyggingsavtale.  
 
I og med ta det vil ta en viss tid å opparbeide nye tomter tilrår Rådmannen at kommunene selger 
tomtene, men beholder 3 stk tomter. 
Rådmannen ser det som positivt at utbyggere viser interesse for å bidra til boligbygging i en slik 
utstrekning som Dahl Bygg Prosjekt AS her viser, og tilrår at det selges 11 stk tomter til Dahl Bygg 
Prosjekt AS. Administrasjon gis fulmakt til å forhandle hvilke 11 tomter som selges til Dahl Bygg Prosjekt 
AS. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fra: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Sendt: mandag 27. august 2018 12.49 
Til: Rune Reisænen 
Emne: Skannet dokument fra Canon MFC 
Vedlegg: 2454_001.pdf 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12423     
 Arkiv sakID.: 18/582 Saksbehandler: Janne Bjørnbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
095/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
103/1562 - Coop Nordland SA - Innvilget rammetillatelse for oppføring av tilbygg 
BRA 1696 m2, BYA 1718 m2  til eksisterende forretningslokaler i Handelsparken 
på Krokdalsmyra, Terminalveien 5 Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for oppføring av tilbygg 
til forretningslokalene i Handelsparken, Terminalveien 5, Fauske gnr.103 bnr.1563 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra punkt 2.6 i 
reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Fauske stasjonsområdet, for økt bebygd areal 
(BYA) fra 35 % til 41,5 % som omsøkt. 
 
Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norconsult AS og Bygg Engineering AS. 
 
Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Plan for trafikkavvikling fremlegges ved søknad om igangsettingstillatelse. 
 

 
Vedlegg: 
26.07.2018 Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad - gbnr 103/1562 - 

Fauske - Krokdalsmyra - COOP Nordland SA 
1387326 

25.05.2018 Søknad om rammetillatelse - tilbygg 1382186 

29.05.2018 Rammesøknad for gnr 103 bnr 1562 1382187 

25.05.2018 C1-Kvitering på nabovarsel 1382188 

25.05.2018 D1-A21 Sit_Utomhusplaner 1382189 

25.05.2018 E1-A40 Fasader 1382190 

25.05.2018 E2-A22 Planer 1_50 1382191 

25.05.2018 E3-A30 Snitt 1382192 

25.05.2018 G1-Ansvarsrett Norconsult AS 1382193 

25.05.2018 G2-Ansvarsrett Bygg Engineering 1382194 

25.05.2018 Q1-Dispensasjonssøknad 1382195 

21.02.2018 Uttalelse til nabovarsel - tilbygg til forretningsbygg gnr/bnr 103/1562 1374230 

23.02.2018 Dokument 201800943-2 Fauske kommune - Uttalelse til nabovarsel - tilbygg 
til forretningsbygg gnrbnr 1031562 sendt fra Bane NOR SF 

1374231 

13.02.2018 Svar på nabovarsel - Oppsett av tilbygg til eksisterende bygning - Kopi av 
brev til Norconsult AS 

1373424 

 
Sammendrag: 
Saken gjelder søknad fra Coop Nordland SA om rammetillatelse for oppføring av tilbygg til 
forretningslokaler i Handelsparken på Krokdalsmyra, Fauske. Tilbygget skal brukes til lager av varer, som 
i dag oppbevares ute.  
 
 



Saksopplysninger: 
Søknaden er mottatt 25.05.2018. Nabovarsel er utstedt 24.01.2018.Det er ikke innkommet merknader 
til tiltaket. Bane Nor har i brev datert 19.02.2018 kommet med uttalelse, der de skriver at de har ingen 
merknader til oppføring av tilbygget. Statens vegvesen har i brev datert 08.02.2018 svart at tiltaket ikke 
berører Statens vegvesens eiendomsinteresser og som grunneier har de ingen merknader til tiltaket. 
 
Coop Nordland SA, ved ansvarlig søker Norconsult AS, søker om rammetillatelse til oppføring av et 
tilbygg til eksisterende forretningslokaler i Handelsparken på Krokdalsmyra. Plassering av tilbygget er i 
sørenden av Handelsparken, og blir en utvidelse av eksisterende lager til Coop. 
 
Arbeidstilsynet har i brev datert 25.07.2018 gitt varsel om avslag på søknad om samtykke, på grunn av 
manglende opplysninger. Før søknad om igangsetting må samtykke fra Arbeidstilsynet foreligge. 
 
Dispensasjon: 
Det søkes om dispensasjon fra punkt 2.6 i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Fauske 
stasjonsområde, der maks BYA er 35 %. I søknaden beskrives det slik: «Man har i dag et inngjerdet 
utelager på tomten med en mulighet for gjennomkjøring for å ta ut varer. Det er dette arealet som man 
nå ønsker å etablere et nytt tilbygg til eksisterende lager på. Man vil da få samlet alle lagervarer 
innendørs og dermed øke kvaliteten på de produkter som leveres ved fortetningen. Man skal fortsatt 
kunne kjøre inn å hente varer men dette vil nå skje via porter i bygget, en såkalt «drive through» 
løsning. Ved etablering av dette tilbygget overskrider man BYA med 6 % uten parkeringsplasser.» 
Begrunnelsen for søknaden: «Det søkes derfor om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, ettersom 
man nå får en utnyttelsesgrad av tomten på ca 41% uten p-plasser og ca 51% med p-plasser. Man bør 
kunne forsvare bygget med at dette arealet allerede er inngjerdet og brukt til denne virksomheten. 
Forskjellen nå er kun at det kommer et bygg rundet lageret og man får en mer ryddig eiendom. Faren for 
at varer skal avstedkomme og bli skadet vil også bli minimale etter etablering av et slikt bygg.» 
 
Ansvarsforhold: 
Norconsult AS, Fauske, har erklært ansvarsrett for SØK og PRO av utforming av brannkonsept. 
Ansvarsområdene er dekket av sentral godkjenning. 
Bygg Engineering AS, Nittedal, har erklært ansvarsrett for PRO av arkitektonisk utforming, utarbeidelse 
av stikningsplan, dimensjonering av bygget og utarbeidelse av fundamentering. Ansvarsområdene er 
dekket av sentral godkjenning. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Området det nye tilbygget skal oppføres er i dag inngjerdet og på den måten ikke tilgjengelig for 
allmenn ferdsel eller annnen virksomhet. Bruk av arealet vil ikke endre seg, da det også i dag benyttes til 
lager. Da reguleringsplanen for området ble vedtatt gjaldt ikke dagens regler for parkeringsareal, 
dermed er det ikke relevant å regne parkeringsareal med i dispensasjonssøknaden. Det søkes da om 
dispensasjon fra gjeldende grad av utnytting på 35 %, ny grad av utnytting for eiendommen vil ved 
oppføring av tilbygget bli 41,5 %. Forretningsvirksomheten berører en del arbeidsplasser, og kommunen 
ser det som en fordel at det tilrettelegges for fortsatt drift.  
 
Statens vegvesen skriver i svarbrev på nabovarsel, datert 08.02.2018, at de forventer at det med 
trafikksikkerhet blir ivaretatt med hensyn til adkomstveier og parkeringsforhold, samt vareleveranser 
med nødvendig manøvreringsareal for større kjøretøy. Ved søknad om igangsetting må det framlegges 
beskrivelse av hvordan trafikkavviklingen knyttet til det nye lagertilbygget er tenkt gjennomført. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Dispensasjonssøknad fra bestemmelsene reguleringsplan  

 

Viser til punkt 2.6 i reguleringsbestemmelsene for plan ID2006001 Fauske stasjonsområde at byggeområdet 
som er avsatt til forretning og industriformål har en BYA på 35% som man ikke skal overskride 

  

Man har i dag et inngjerdet utelager på tomten med en mulighet for gjennomkjøring for å ta ut varer. Det er 
dette arealet som man nå ønsker å etablere et nytt tilbygg til eksisterende lager på. Man vil da få samlet alle 
lagervarer innendørs og dermed øke kvaliteten på de produkt som leveres ved fortetningen.  Man skal 
fortsatt kunne kjøre inn å hente varer men dette vil nå skje via porter i bygget, en såkalt «drive through» 
løsning. Ved etablering av dette tilbygget overskrider man BYA med ca 6 % uten parkeringsplasser.   

 

Man ser seg derfor nødt å søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ettersom man nå får en 
utnyttelsesgrad av tomten på ca 41% uten p-plasser og ca 53% med p-plasser. Man bør kunne forsvare 
bygget med at dette arealet allerede er inngjerdet og brukt til denne virksomheten. Forskjellen nå er kun at 
det kommer et bygg rundt lageret og man får en mer ryddig eiendom. Faren for at varer skal avstedkomme 
og bli skadet vil også bli minimale etter etablering av et slik bygg.    

 

Fauske, 2018-01-24 

 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier. 

    

Til: Fauske Kommune 

Fra: Ronny Myhre 

Dato/Rev: 24.01.18 

    



 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

KOPIMOTTAKER  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 

Dato: 19.02.2018 
Saksref: 201800943-2 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen 
Telefon:    
Mobil: +47 41605289 
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no 

 
 
   

 

Fauske kommune - Uttalelse til nabovarsel - tilbygg til forretningsbygg gnr/bnr 103/1562 

 

Det vises til nabovarsel mottatt her 29.1.2018. Det vises også til nytt målsatt situasjonskart mottatt 
her 8.2.2018. Det er opplyst at det skal oppføres et tilbygg til eksisterende bygg på eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1562. Bane NOR har ingen merknader til dette.  

 

Med vennlig hilsen 

Tom Petter Høgset 
banesjef 
Nordlandsbanen Nord 

Anja Hennie Halmøy Fredriksen 
overingeniør 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Norconsult AS - Fauske 
Kopi:  
Fauske kommune 
  
 



Fra: 360melding@banenor.no 
Sendt: mandag 19. februar 2018 12.02 
Til: Postmottak 
Emne: Dokument 201800943-2 Fauske kommune - Uttalelse til nabovarsel - 

tilbygg til forretningsbygg gnr/bnr 103/1562 sendt fra Bane NOR SF 
Vedlegg: 201800943-2Fauske kommune - Uttalelse til nabovarsel - tilbygg til 

forretningsbygg gnrbnr 1031562.pdf 
 

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** 

 

Dokumentet 201800943-2 Fauske kommune - Uttalelse til nabovarsel - tilbygg til 

forretningsbygg gnr/bnr 103/1562 for saken Fauske kommune - Tiltak Krokdalsmyra - Gnr/bnr 

10381562 - COOP Nordland SA er utsendt av Bane NOR SF. 

Se vedlegg for innholdet i forsendelsen. 

 

Med hilsen 

Bane NOR SF  

 

E-post: postmottak@banenor.no | Telefon: 05280  

 

******* This is an automatically generated email � please do not reply. ******* 

 

The document 201800943-2 Fauske kommune - Uttalelse til nabovarsel - tilbygg til 

forretningsbygg gnr/bnr 103/1562 for case Fauske kommune - Tiltak Krokdalsmyra - Gnr/bnr 

10381562 - COOP Nordland SA have been sent to you from Bane NOR SF. 

Please see the attached document for more details. 

 

Regards 

Bane NOR SF 

 

E-mail: postmottak@banenor.no | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside Norway)  
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Norconsult AS - Bodø 

PB. 234 

8001 BODØ 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Dagfinn Stavdal / 97565735 18/20165-2    08.02.2018 

     

      

Svar på nabovarsel. Oppsett av tilbygg til eksisterende bygning på gnr. 103 

bnr. 1562 Krokdalsmyra i Fauske kommune  

Vi viser til mottatt nabovarsel den 31.01.2018, vedrørende tilbygg til eksisterende varehus 

på eiendommen gnr. 103, bnr. 1562, i Fauske kommune.  

 

Statens vegvesen kan ha to roller i denne type saker - som grunneier/nabo og som 

forvaltningsmyndighet med hensyn til avkjørsler og eventuell dispensasjon fra byggegrense.  

 

I tillegg kan Statens vegvesen i vurderingen generelt legge vekt på framkommelighet og 

trafikksikkerhet i områder ved våre veger.  

 

Denne uttalelsen gjelder bare som grunneier/nabo for eiendommen gnr. 120, bnr. 1.  

Det er således hensynet til vegens eiendomsgrense som er grunnlag for vårt svar på 

nabovarselet. Tiltaket berører ikke Statens vegvesens eiendomsinteresser, og vi har som 

grunneier ingen merknader til tiltaket. 

 

Arealplanstatus 

I området foreligger det en godkjent reguleringsplan (planid 2006001) i kommunestyret for 

«Fauske stasjonsområde» med ikrafttredelse fra 05.10.2006. Det er også søkt om 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, punkt 2.6, da utnyttelsesgraden på 35 % blir 

overskredet med ca. 6 % uten parkeringsplasser. 

 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

Når omsøkte tiltak ligger innenfor en godkjent reguleringsplan er det Fauske kommune selv 

som er planmyndighet etter plan og bygningsloven og som sluttbehandler omsøkte forhold i 

reguleringsplanen.  

 



  

 

 

2 

Vi tar ikke stilling til dispensasjonssaken i forbindelse med et nabovarsel, men etter vanlig 

praksis vil slike saker bli oversendt fra kommunen for høringsuttalelser fra 

sektormyndigheter i forbindelse med søknader om dispensasjon fra reguleringsplanen og 

dens bestemmelser, se for øvrig plan- og bygningslovens kap. 19.  

 

Statens vegvesen vil sannsynligvis ikke ha spesielle merknader til forholdet om nevnte 

overskridelse av utnyttingsgraden, men forventer at det med trafikksikkerhet blir ivaretatt 

med hensyn til adkomstveier og parkeringsforhold, samt vareleveranser med nødvendig 

manøvreringsareal for større kjøretøy. 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

 

Med hilsen 

 

Dagfinn Stavdal 

Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

 

 

Kopi 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12645     
 Arkiv sakID.: 17/677 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
096/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 
 Formannskap  

 
 
Søknad om overføring av privat veiareal til kommunalt veiareal - 119/87 Rupsi 
borettslag 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune overtar ikke veiarialet fra Rupsi borettslag, da det vil medføre ytterligere press 
på vedlikeholdsmidlene for avd. VVA. 
 

 
Vedlegg: 
28.08.2018 Rupsi borettslag i Sulitjelma - Forespørsel om overføring av veiareal(64694) 1389104 

28.08.2018 Purring på forespørsel om overføring av veiareal(98885) 1389105 

28.08.2018 Forespørsel om overføring av veiareal - gnr 119 bnr 87(100361) 1389107 

28.08.2018 Kart 1389119 
 
Sammendrag: 
 
Advokatkontoret Smith, Jentoft, Simonsen  v/ Advokat Eirik Simonsen har på vegne av Rupsi borettslag 
gjort en skriftlig henvendelse til Fauske kommune med ønske om at Fauske kommune overtar 
Blåbærveien som tilhører Rupsi Borettslag.  
Pr i dag brøyer kommunen veiegrunnen, men har ikke noe vedlikeholdsplikt.  
 
Saksopplysninger: 
Advokatkontoret Smith, Jentoft, Simonsen  v/ Advokat Eirik Simonsen har på vegne av Rupsi borettslag 
gjort en skriftlig henvendelse til Fauske kommune med ønske om at Fauske kommune overtar 
Blåbærveien som tilhører Rupsi Borettslag. Borettslaget skal oppløses og borettslagets eiendom 119/87 
og 119/95 skal delses opp slik at hver bolig får egen tomt, men veigrunn søker de overført til Fauske 
kommune, slik at denne blir kommunal vei.  
Blåbærveien ligger under eiendommen gnr. 119, bnr. 87. Det er her snakk om ca 236 lm vei som 
borettslaget ønsker at Fauske kommune skal overta.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etter samtaler med enhetsleder Frank Zahl anbefaler han ikke at Fauske kommune overtar veiarealet fra 
Rupsi borettslag, da det vil medføre ytterligere vedlikeholdskostander i et alt stramt budsjett. Det at 
Fauske kommune brøyter denne veien er regelen om at kommunen brøyter veier som har flere en 5 stk 
boliger, Blåbærveien har flere en 5 stk boliger. 
Det har tidligere vært behandlet tilsvarende saker, siste sak var Forsvarsbygg som ønsket å overføre 2 
stk stikkveier i Solvollveien til kommunen, kommunene valgte ikke å overta disse med samme 
begrunnelse som i denne saken.  
Rådmannen anbefaler at omsøkte veiareal ikke overtas av Fauske kommune. 
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





 
 
 
 

Dato:  10.07.2018 
Vår ref.: 18/11025 

Deres ref.: 4942 
Saksb.: Rune Reisænen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen 
Eirik Simonsen 
Postboks 836 
8001 BODØ 
 
 
 
 

Purring på forespørsel om overføring av veiareal 
 

Viser til din henvendelse ang. ovennevnte sak. 
Fauske kommune v/plan og utvikling beklager at det ikke er gitt svart i ovennevnte sak, men 
av en eller annen grunn har den blitt liggende ubehandlet. 
 
Det har fra andre borettslag vært søkt om tilsvarende overtakelser hvor det har vært ønske 
om at kommunene skal overta veiareal vederlagsfritt. Siste sak (nesten lik som denne) var 
behandlet i  april 2017. Vedtaket i Plan og utviklingsutvalget og Formannskapet var negativ, 
altså ingen overtakelse. 
Praksisen er at Fauske kommune ikke har noe ønsker om å overta mer veiareal en det som 
er i dag, da det medfører ekstra kostnader for Fauske kommune, se også tidligere svar fra 
Frank Zahl i denne saken.  
Om Fauske kommune skal overta veigrunnen skal det behandles politisk. Om det er   
et ønske fra deres klient å gå videre med saken, så må Fauske kommune få en 
tilbakemelding på det innen uke 23/18, slik at det  bli utarbeidet en sak for politisk 
behandling. Første møte i planutvalget er 4 september 2018 og i Formannskapet 18 samme 
mnd. Saken blir behandlet i begge utvalgene.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Rune Reisænen 
Enhetsleder Plan/Utvikling 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 













 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12610     
 Arkiv sakID.: 18/1174 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
097/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
118/14 - Marcus Hofmandselv - Innvilget svar på søknad om tillatelse til oppføring 
av garasjeBYA 47,5m², altan BYA 40m² med tilhørende dispensasjon fra LNF 
området i kommundelplanes arealdel, Skjerstadfjordveien 78, Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §19-2 meddeles dispensajon fra kommuneplanes arealdel 
og planbestemmelser §5.1.1 for bygging i LNFR området som omsøkt.  
 
Utbygging av boligen med tilbygg1 og 2, er ikke behandlet i dette vedtaket og må søkes «Tillatelse 
til tiltak med ansvarsrett» med tilhørende dokumenter når det er aktuelt.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §20-4, trådt i kraft 01.07.2015 jf. SAK10 §3 innvilges 
oppføring av altan og garasje i Skjerstadfjordveien 78, Fauske, gnr. 118. bnr. 14 som omsøkt. Når 
tiltaket er oppført må ferdigmelding innsendes kommunen.  
 
Villkårene for dispensasjonen fra Statens vegvesen må taes til følge. 
 
Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge at bygningen/innretningen ligger 
nær RV80.  
 
Garasjen kan ikke brukes til varig opphold.  
  
 

 
Vedlegg: 
08.06.2018 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Plan- og 

bygningsloven 
1383485 

08.06.2018 Begrunnelse for dispensasjonssøknad 1383486 

08.06.2018 Nabovarsel 1383487 

08.06.2018 Kart og tegninger 1383488 

08.06.2018 Statens vegvesen 1383503 

11.04.2018 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av frittstående 
garasje -  Skjerstadfjordveien 78 - Fauske 

1378626 

11.04.2018 nabovarsel 1378627 

11.04.2018 Situasjonsplan 1378628 

11.04.2018 Tegninger 1378629 

11.04.2018 Dispensasjon 1378630 

11.04.2018 Geoteknisk vurdering 1378631 

11.04.2018 Bakgrunn 1378632 

11.04.2018 Oversiktskart 1378633 

20.07.2018 Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for bygging av altan og 
garasje - gnr 118/14 

1387195 

10.07.2018 Sametinget - Uttalelse 1386669 

20.06.2018 Plantegninger - Garasje 1384677 



20.06.2018 Plan_2_etg 1384678 

20.06.2018 Plan_1_etg 1384679 

13.06.2018 Tegninger 1384006 
 
Sammendrag: 
Søknad om tillatelse til tiltak er mottatt 11.04.2018, med ettersendt dispensasjonssøknad innkommet 
08.06.2018. Høringsfrist utløpt 17.08.18 hvorav ingen merknader mottatt. 
  
Dispensasjon:  
Det søkes dispensasjon fra kommuneplanensarealdel LNFR omårdet: LNFR areal for nødvendig tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  
Søkt tiltak innebærer altan og garasje på eiendommen 118/14 Skjerstadfjordveien 78, Fauske.  
Dispensasjonssøknaden gjelder også fremtidig utbygging av bolighuset.  
 
Saksopplysninger: 
Marcus Hofmandselv har kjøpt og renovert ett gammelt vårningshus i Tørresvika, boligen er 
matrikkelført med en totalt BRA på 109m² fordelt på tre etasjer. 
 
Tiltakshaver søker om tillatelse til oppføring av garasje med BYA på 47,5m² med mønehøyde på 6,4m². 
Videre søker han om tillatelse til oppføring av altan på tre sider av bolighuset med en total BYA på 44m².  
 
Tiltaket ligger i registert kvikkleireområdet «1649 Tørresvika», og det er tidligere lagt frem behov for 
rapport før tiltak i området. Rapporten foreligger med beskrivelse av tenkt arbeide.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Boligen slik den fremstår i dag er liten, og har en lite hensiktsmessig plassering iht. rv80 og fjellside. 
Eiendommen er stor og er på 72.583m².  
 
Tiltaket ligger nært Riksveg 80, og det foreligger dispesasjon fra Statens vegvesen på oppføring av 
garasje og altan på angitt plassering. Villkårene for dispesasjonen må taes til følge.  
 
Kommunal landbruksmyndighet er konsultert og det er produktiv skog på store deler av eiendommen, 
men ikke der hvor plassering av tilbygg,altan eller garasje er tenkt. Plasseringen av garasje, altan og 
tilbygg vil derfor ikke skape negativ virkning for landbruket.  
 
Boligen var ikke bebodd da tiltakshaver kjøpte og renoverte boligenog det ble opplyst om at boligen har 
vært ubebodd i om lag 30år, samt brukt en tiårsperiode som feriebolig, det er med fordel at eksisternde 
bygningsmasse blir tatt vare på og benytte til boligformål.  
Hensynet til loven anses derfor ikke som vesentlig tilsidesatt og fordelene ved bruk taler for tiltakene.  
 
Det foreligger rapport fra Talus som beskriver tiltaket og som legges til grunn for innvilgelse av tiltaket.  
 



 

 
Boligen slik den framsto i 2013 ved taksering.  
 
 



 
Boligen slik den fremstår i dag.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 































































































 

Vår dato:  18.07.2018 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

18/12409- 4   

18/65114 

Deres dato:  29.06.2018 

Deres referanse:  Kristine Rønning 

Fjellbakk 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 05 20  Kultur, miljø og folkehelse 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Kulturminner i Nordland 

 8048 Bodø   Martinus Hauglid 

    Tlf: 75 65 05 26/ 909 59111 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Fauske kommune 

Postboks 93 

 

8201 FAUSKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for bygging av altan og 

garasje - gnr 118 bnr 14   

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov 

om kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008. 

 

Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 

verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen 

innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 

dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 

Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det 

forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.  

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Martinus Hauglid 

       arkeolog 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 

Kopi til:    

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
 

 
 



 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Arne Håkon Thomassen 

Tel: +47 78 47 41 69 

  
 
 
Fauske Kommune 
Kristine Rønning Fjellbakk 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 

 

 

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

18/3469 - 2 18/19722  09.07.2018  

 

Uttalelse vedrørende søknad om tilbygg, altan og garasje under gbnr. 

118/14  - Skjerstadfjordveien 78 - Fauske kommune 
 

Vi viser til deres oversendelse av 27.06.2018. 

Søknaden gjelder oppgradering av eksisterende bygning med tilhørende gårdstun. På bakgrunn 
av dette kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk 
freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 

 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Arne Håkon Thomassen 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut seniorrádediddje/seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Fauske Kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 
   

 

mailto:samediggi@samediggi.no


Fra: Marcus Hofmandselv <Hofmandselv@hotmail.com> 
Sendt: 12. juni 2018 08:39 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: Re: SV: SV: SV: Skjerstadfjordveien 78, 118/14 
Vedlegg: Plan_2_etg.pdf; Plan_1_etg.pdf 
 

Her er plantegningene for garasjen.   

Har du alle tegninger du trenger av garasjen da? 

 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Kristine Rønning Fjellbakk <kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no>  

Dato: 11.06.2018 11:57 (GMT+01:00)  

Til: Marcus Hofmandselv <Hofmandselv@hotmail.com>  

Emne: SV: SV: SV: Skjerstadfjordveien 78, 118/14  

 
Du trenger nok ikke søke nå, det kan du gjøre når du skal bygge (innenfor angitt frist). Disse to er egentlig 
to forskjellige saker. 
  
Tegningene skal vise hvordan bygget blir, altså ca tegninger er ikke helt innafor.  
  
Det kan jeg ikke love, vi er avhengige av å få svar fra høringsmyndighetene før vi kan behandle saken, og 
vi må selv også ta lovpålagt ferie, planutvalget er først i september, så dersom saken skal behandles der, 
må saken være ferdig  fra oss medio august, noe som er lov å håpe på, men det kan jeg ikke love.  
  
  

// Vennlig hilsen Kristine Rønning Fjellbakk 

Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 

  
+47 75 60 40 66 

kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no 

http://www.fauske.kommune.no 
  
  
  

Fra: Marcus Hofmandselv <Hofmandselv@hotmail.com>  
Sendt: 11. juni 2018 11:16 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk <kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: SV: SV: Skjerstadfjordveien 78, 118/14 

  

Takk for svar. 

  

Er det slik at jeg må søke kommunen om tilbyggene også, før dispsøknad om dette kan 

behandles? Eller er det nok, dersom tegningene kommer på plass? 

  

mailto:kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Trenger jeg å tegne rekkverket akkurat slik det blir på altan? Eller er det nok med bare ca tegning, 

inkl mål på høyde bredde osv? 

  

Kan dette bli ferdigbehandlet i september? 

  

Marcus Hofmandselv. 

  

  

  

  
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 
  

  

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Kristine Rønning Fjellbakk <kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no>  

Dato: 11.06.2018 10:36 (GMT+01:00)  

Til: Marcus Hofmandselv <Hofmandselv@hotmail.com>  

Ko: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>  

Emne: SV: SV: Skjerstadfjordveien 78, 118/14  

  
Hei, Marcus 
  
Jeg kjenner ikke til at dine dokumenter er fjernet fra våre sider, det tror jeg kun er arkiv som har 
mulighet til å gjøre, dersom det lar seg gjøre, så dette må antas å være en feil.  
  
Har nå mottatt din dispensasjonssøknad, men tegningsgrunnlaget generelt er litt mangelfullt. Tegninger 
må være i målestokk, det må være plan (også av garasje og loftetasje garasje), snitt og fasader (dette er 
ok på garasje, men mangler på bolighuset), samt størrelser på vinduer og dører. Høyder må også være 
tydelig.  3D tegninger er ikke noe vi kan bruke, disse fungerer best som en illustrasjon, da i tillegg til de 
overnevnte tegninger. Situasjonskartet har ikke avstand til vei, heller ikke avstand til nabogrense, eller 
avkjørsel/biloppstillingsplass.  
  
Vi kan ikke gi dispensasjon på «generelt» grunnlag, slik at vi må ha noe «håndfast» å behandle. Hele 
tiltaket sendes over til høringsmyndighetene, slik at det er fordel om du har alt samlet for å ikke risikere 
to runder.  
Lier kommune har en grei pekepinn på hva som er nødvendig ift. Tegningsgrunnlaget ( 
http://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/planseksjonen/byggesak/infoark-
byggeregler/nkf---tegninger-lier---2015.pdf ) 
  

// Vennlig hilsen Kristine Rønning Fjellbakk 

Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 

  
+47 75 60 40 66 

kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no 

http://www.fauske.kommune.no 
  
  

mailto:kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no
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Fra: Marcus Hofmandselv <Hofmandselv@hotmail.com>  
Sendt: 6. juni 2018 16:46 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk <kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no>; Rune Reisænen 
<rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Emne: VS: SV: Skjerstadfjordveien 78, 118/14 

  

Å hva er greia med at alle dokumentene i arkivsak 18/1174 (min søknad om altan og garasje) er 

fjernet fra nettsidene? 

  

 
Fra: Marcus Hofmandselv <Hofmandselv@hotmail.com> 
Sendt: onsdag 6. juni 2018 16.29 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: Re: SV: Skjerstadfjordveien 78, 118/14  
  
Jeg leverte de inn 28.05.2018, på servicetorget.  
  
Har vært i kontakt med servicetorget idag, å de skulle sjekke det opp. 
  
Jeg fikk beskjed om at denne kunne behandles av kommunen i september? 

  
Hvorfor du ikke ga beskjed om alle "mangler" i søknaden, i første brev til meg? 

  
Jeg mener at du må sjekke hva som mangler, å gi meg tilbakemelding om dette samlet. 
  
Det må være helt unødvendig å få beskjed om en og en ting som mangler, slik at hele 
søkeprosessen hales ut i tid. 
  
Hvilke tegninger er det som mangler? 

Fasade? 

  
Kommer gjerne innom med dispensasjonssøknaden og tar en prat i morgen eller fredag, for å få 
klarhet i alt dette. 
  
Marcus Hofmandselv 

  
  
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

  
  
-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: Kristine Rønning Fjellbakk <kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no>  
Dato: 06.06.2018 15:34 (GMT+01:00)  

mailto:Hofmandselv@hotmail.com
mailto:kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:Hofmandselv@hotmail.com
mailto:kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no


Til: Marcus Hofmandselv <hofmandselv@hotmail.com>  
Ko: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>  
Emne: SV: Skjerstadfjordveien 78, 118/14  
  
Hei, Marcus 
  
Jeg kan ikke se at vi har mottatt din dispensasjonssøknad heller?   
Hvor har du sendt den?  
  
Dersom det er en dispensasjonssøknad er det 12uker behandlingstid dersom søknaden er komplett ved 
innsending.  
Da denne skal innom en rekke instanser.  
  
Det foreligger ikke komplette tegningsgrunnlag på altanen. Det må innsendes før saken er komplett nok 
til å behandles.   
  
  
  

// Vennlig hilsen Kristine Rønning Fjellbakk 

Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 

  
+47 75 60 40 66 

kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no 

http://www.fauske.kommune.no 
  
  
  

Fra: Marcus Hofmandselv <hofmandselv@hotmail.com>  
Sendt: 2. juni 2018 00:15 
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Kopi: Kristine Rønning Fjellbakk <kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no> 
Emne: Skjerstadfjordveien 78, 118/14 

  
Jeg kan ikke se at innleverte dokumenter i forbindelse med dispensasjonssøknad er registrert i 
systemet på kommunens hjemmesider? 

  
Når kan jeg forvente en tilbakemelding? 

  
Jeg ønsker også tilbakemelding angående mitt ønske om å få starte på altanbyggingen. 
  
Bekreftelse på mottatt e-post ønskes. 
  
Vennlig hilsen 

Marcus Hofmandselv 

  
  

mailto:hofmandselv@hotmail.com
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
mailto:hofmandselv@hotmail.com
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:kristine.fjellbakk@fauske.kommune.no


7400

3
8
2
3

3
5
2
7

7104

6
4
2
0

39911705

3695

2
5
9
7

2
5
9
7



6
4
2
0

7400

600 2800
600

2800 600







































 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/11931     
 Arkiv sakID.: 18/2207 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
098/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- 
helikoptertransport. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte tillatelse til 
transport av gapahuk med helikopter fra parkeringsplassen v/Kvitblik Grendehus til tomt for 
gapahuk på gnr 110/16, jfr. kartutsnitt.  

 
* Det kan benyttes inntil 2 turer t/r tilsammen i september 2018 

* Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
* Søker må innhente tillatelse fra grunneiere 
 
 

 
Vedlegg: 
06.07.2018 Kvitblik Grendelag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1386435 

06.07.2018 Kart 1386436 

14.08.2018 Kvitblik Grendehus- helikoptertransport kart 1388135 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Kvitblik Grendelag v/Thorbjørn Tofte om tillatelse til å benytte 
helikopter for å frakte en gapahuk fra parkeringsplassen ved Kvitblik grendehus og ut i marka. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om inntil 2 turer med helikopter. Startpunkt er v/grendehuset i Kvitblik.  Gapahuken skal 
fraktes til tomt på  gnr 110/16, ca 500 m i luftlinje, jfr.vedlagte kartutsnitt. 
 
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. 
 
 
I dette tilfelle er det søkt om transport av en gapahuk som skal plasseres ute i skogen.  Det er meget 
bratt området og transport med helikopter anses som best for naturmiljøet.  Dette er nyttetransport. 
 
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, i et begrenset tidsrom og 
begrensning av antall turer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









© Norkart AS

1:5000 13.08.2018

Kvitblik Grendehus til gnr 110/16





 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/6975     
 Arkiv sakID.: 18/587 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
099/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Norske Redningshunder Bodø lag - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Norske 
Redningshunder Bodø lag dispensasjon til bruk av snøskuter i forbindelse med trening av 
redningshunder i øvre Valnesfjord,fra Røde Kors-hytta til grensen til Sjunkhatten nasjonalpark,  jfr. 
kartutsnitt. 
 

 
1. Kjøringen må foregå kun i forbindelse med trening av redningshunder 
2. Kjøringen må foregå mellom kl 07:00 og 22:00 
3. Dispensasjonen varer i 3 år, dvs fom 15. oktober 2018 til og med 9. mai 2021. 
4. Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier (Statskog) 

 
Søknad om bruk av snøskuter i forbindelse med trening av redningshunder i  Sulitjelma-fjellet 
avslås, da dette vil medføre forstyrrelse for reindriftesnæringe i området. 



 
 
 

 
Vedlegg: 
16.02.2018 Norske Redningshunder Bodø lag - Søknad om dispensasjon for bruk av 

motorkjøretøy i utmark 
1373472 

14.02.2018 Kart Jakobsbakken 1373473 

14.02.2018 Kart Valnesfjord 1373474 

02.05.2018 Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i forbindelse med trening av 
lavinehunder. 

1379954 

07.05.2018 Søknader om dispensasjon for kjøring med snøskuter - til uttalelse 1380629 
 
Sammendrag: 
Norske Redningshunder (NRH) Bodø lag søker om en generell tillatelse til å benytte snøskuter til trening 
av godkjente og fremtidig godkjente hunder og førere i Sulitjelma og i Valnesfjord. 
 
Saksopplysninger: 
Denne saken må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, da omsøkte kjøring ikke kan foregå med hjemmel direkte i lov/forskrift.  I hht dagens regelverk 
må kjøring med snøskuter i forbindelse med trening av redningshunder være et ledd i et øvelsesprogram 
– reelle øvelser i redningstjenesten – dersom § 4 første ledd punkt a) i lov om motorferdsel skal kunne 
benyttes. 
 
Det søkes om tillatelse til bruk av snøskuter i trening i Valnesfjord og Sulitjelma, jfr. kartutsnitt.  Tidsrom 
er fra januar til og med april måned, avhengig av snømengde. 
 
Treningen vil stort sett foregå i helger og en sjelden gang på ettermiddagstid i uka.  
 
Laget har 1 stk snøskuter selv og ved kurs kan også annet lag hjelpe til.  Det er vanligvis  snakk om en 
skuter, men kan i forbindelse med kurs være 2 – 3 stk, ca 1 – 2 helger hver sesong. 
 
Saken er sendt reindriftsdistriktene til høring. Fra Balvatn reinbeitedisktrikt har vi fått tilbakemelding om 
at de ikke ønsker mer aktivitet/forstyrrelser i området fra Sagmo mot Tjorvi, hvor det er rein stort sett 
hele året. Distriktet har planer om å bruke området til foring av rein på vinteren.  Fra Duokta 
reinbeitedistrikt har vi ikke fått tilbakemelding. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er relativt store områder som er tenkt brukt til dette formålet. Fra nordøst for Jakobsbakken til 
nordenden av Saakivatnet og i vest nesten helt til grensen mot Junkerdal nasjonalpark.  I Valnesfjord er 
det områdene fra Røde Kors-hytta i Fridalen og nordover til grensen mot Sjunkhatten nasjonalpark. 
 
I Sulitjelma foreligger det en uttalelse fra Balvatn Reinbeitedistrikt hvor de ikke ønsker mer aktivitet i 
området det søkes om trening i.   
 
Det er imidlertid viktig at det gis mulighet for trening av lavinehunder, da disse er viktige i 
redningsarbeid. 
 
Når en skal vurdere en sak etter § 6, må det foreligger en skriftlig søknad hvor søker påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. I tillegg skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere ferdselen til 
et minimum.  
 
I dette tilfelle påviser søker et spesielt behov for transport som ikke er turkjøring.  Dette kan løses på 



annen måte, bl a ved å gå til fots/på ski/truger.  Dette vil ta lengre tid og hundene blir ikke vant til 
transport med snøskuter, slik det vil være ved ulykker. 
 
Rådmannen mener at Fauske kommune må ta hensyn til den tilbakemelding vi har fått fra Balvatn 
reinbeitedistrikt hvor de ikke ønsker at aktivitet som omsøkt i området. 
 
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.  
 
Rådmannen foreslår at Bodø lag av Norske Redningshunder blir tilbudt område i øvre Valnesfjord til 
område for kjøring med snøskuter i forbindelse med trening av redningshunder. 
Grunneiere i området må gi tillatelse til bruk av snøskuter. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Åse E. Åkerøy <ase.e.akeroy@nrh.no> 
Sendt: onsdag 14. februar 2018 09.25 
Til: Postmottak 
Kopi: ciciknut@online.no 
Emne: Søknad om bruk av snøscooter til trening av lavinehunder 
Vedlegg: Kart Jakobsbakken.pdf; Kart Valnesfjord.pdf 
 

 

 
 

 

Til Fauske kommune 

 

 

att. Lise Gunn Hansen 

 

 

 

Vi viser til tidligere samtale mellom Lise Gunn Hansen og vår instruktør Cicilie Knutsen om 

saken. 

 

NRH Bodø Lag søker med dette om tillatelse til å benytte snøscooter til trening av godkjente og 

fremtidig godkjente hunder og førere i området som er markert på vedlagte kartutsnitt. 

Vi har i flere år ønsket oss snøscooter for å få bedre kvalitet på treningen slik at hund og førere 

kan bli bedre rustet til oppgavene de trenes til, og har nå endelig fått kjøpt denne. Å bruke 

snøscooter i treningen gjør at vi kommer oss ut i feltet raskere, og vi får utnyttet dagene bedre. Vi 

kommer oss ut til større snømengder og vi får gjort hundene vant til slik transport, noe de vil bli 

utsatt for ved et virkelig skred. Vi får også preparert feltene slik at hundene ikke går i tråkkede 

spor frem til funnene sine, men må søke på en annen måte for å finne.  Dette er essensielt i et 

skred. Vi ønsker å trene så virkelighetsnært som mulig, dette vil bruk av scooter bidra til. Det er 

også aktuelt å trene overflatesøk fra scooter, dette blir brukt når skiløpere blir savnet uten at det 

har gått skred. 

Treningssesongen for vår del kommer selvfølgelig an på snømengden, men vanligvis kan man 

tidligst begynne i januar og trene til ut i april måned. 

Vi har tre felter vi som regel trener i og disse ligger i Valnesfjord, Sulitjelma og Beiarn. Vi 

varierer på feltene alt etter hvor mye snø det er. Treningene foregår stor sett i helgene med unntak 

av en sjelden ettermiddag, og vi vil ikke være på samme sted hele sesongen.  



Laget har en scooter selv og ved kurs kan også annet lag hjelpe til. På bakgrunn av dette er det 

som regel kun snakk om en scooter, men kan unntaksvis være snakk om 2-3 stk. ca. 1-2 helger 

hver sesong. Vi søker derfor om tillatelse til å bruke snøscooter i de aktuelle områdene fra i dags 

dato og fremover. Om mulig søker vi tillatelse for flere år fremover. 

Vi ønsker å gjøre dette rett for alle parter og ber derfor om tillatelse og at denne gis skriftlig slik 

at den kan medbringes i scooteren i tilfelle kontroll m.v. Politi vil alltid bli varslet og vi skal 

innhente tillatelse fra alle aktuelle grunneiere. 

Ved spørsmål ang søknaden kan dere kontakte instruktør Cicilie Knutsen tlf. 990 25 704, eller 

undertegnede tlf. 959 76 526. 

Håper med dette på et positivt svar. 

 

Med hilsen 

 

for NRH Bodø lag 

 

 

Åse E. Åkerøy 

leder 

sign. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  







Fra: Åse E. Åkerøy <ase.e.akeroy@nrh.no> 
Sendt: tirsdag 24. april 2018 22.45 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i forbindelse med 

trening av lavinehunder. 
 

Jeg minner om at vi ønsker svar på vår søknad om «generell tillatelse» til å trene med snøscooter 

på Statsskogs eiendom (utenfor vernet område) i Sulis og Valnesfjord. Vi ønsker at en slik 

tillatelse skal gjelde for flere år fremover, men vi skal selvfølgelig varsle Statsskog og Politiet når 

vi trener.  

 

Med hilsen 

 

 

Åse E. Åkerøy 

leder NRH Bodø lag 

 

 

 

1. mar. 2018 kl. 15:52 skrev Lise Gunn Hansen 

<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 

 

Hei! 

Viser til søknad om bruk av snøskuter i forbindelse med trening av lavinehunder i 

Valnesfjord og Sulitjelma. 

  

Dette er det som står i regelverket for redningstjeneste: 

  

«Politi-, ambulanse- og redningstjeneste 
Motorferdsel er tillatt i forbindelse med utrykninger, patrulje- og beredskapstjeneste. 
Motorferdsel er også tillatt i forbindelse med øvelses- og utdanningsvirksomhet. Det 
gjelder politi, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske 
redningshunder og liknende frivillige hjelpeorganisasjoner som deltar i den offentlige 
tjeneste. Tillatelsen gjelder også for nødvendig transport av materiell og personell i 
forbindelse med denne redningstjenesten. 

Øvelser må være ledd i et øvelsesprogram – reelle øvelser i redningstjenesten. 
Øvelses- og utdanningsvirksomheten må innskrenkes til så begrensede områder og 
til så kort tidsrom som mulig, for å unngå skader og ulemper for friluftsliv, 
naturopplevelse og naturmiljø. Ved planleggingen av slike øvelser bør det tas kontakt 
med den aktuelle kommunen, eventuelt med fylkesmannens miljøvernavdeling, for 
samarbeid om tid, sted og organisering.  
 
Begrepet redningstjeneste omfatter i denne sammenhengen også brannvesenets 
virksomhet og annen virksomhet med brannslokning som formål.» 

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fB4oL-000OLc-5b&i=57e1b682&c=XfNH5ZSMsiytbjmlWrt1WxSEl7-f7K2bLGVW0LS2wj1Cg2KEXLVC5M3vtO_GaHP5xYIujtLK1LyGvE3pB_3ztQugwgK_KG5O5jbEMvmfSqI0fJ0Vuc5XOQlP5chPRedff26jk50_9wkeGPsyAuVAiB5KLu4c2aZfYa7becYBu7Tjkpq3QRAvsT59Bk6Wzv1yWGWfRXzkmBArRleyFiNKLsREn_YMsWJNJ6-VTn3RO2l_fA9DbgyrGrggeIo5EUp_


Av søknaden går det ikke fram at dette er et ledd i et øvelsesprogram.  Dersom dette 
ikke er et ledd i et øvelsesprogram, må saken behandles etter § 6 i forskrift for bruk 
av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.  Det er Planutvalget som gjør 
vedtak etter § 6 i forskriften, dette er ikke delegert til administrasjonen.  Planutvalgets 
neste møte er 22. mai 2018. 

  

Gi meg tilbakemelding i saken. 

  

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 

 

Norske Redningshunder er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. 

Organisasjonen utdanner hunder, hundeførere og ledere til bruk i redningstjenesten, og 

organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og 

lokale politimyndigheter.  

mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Fra: Balvatn reinbeitedistrikt v/ Blind <balvatn@gmail.com> 
Sendt: søndag 6. mai 2018 22.46 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: Re: Søknader om dispensasjon for kjøring med snøskuter - til uttalelse 
 
Kategorier: ARKIVERT I FOKUS 
 
Hei 
 
1) Trening av redningshunder: 
Balvatn reinbeitedistrikt er et helårsdistrikt, og det er rein i området fra Sagmo mot Tjorvi stort 
sett hele året. I tillegg har distriktet planer om å bruke området til fôring av rein på vinteren. 
Derfor ønsker vi ikke mer aktivitet eller forstyrrelser i det aktuelle området.  
 
2) Vi ønsker ikke at det blir gitt dispensasjon for scooterkjøring så seint på våren, siden det er 
midt i kalvingsperioden. Grunnet lite snø og mye barflekker i området det søkes dispensasjon i 
trekker reinen dit. Vi har satellittsendere på simler som beiter og som kommer til å kalve i 
området rundt Muorki, Vássjávárre og Lájrro. Se vedlagt bilde for noen av simlenes posisjon 6. 
mai 2018. 
 
I fjor ble det observert at samme søkere kjørte snøscooter i områder de ikke hadde dispensasjon 
til å kjøre i. Det fører til store forstyrrelser for reinen, spesielt simler og kalver som er svært 
sårbare i denne perioden. 
 
 



 
 
 
Mvh Kristine Blind Helland 
Balvatn reinbeitedistrikt 
 
 
 
 

30. apr. 2018 kl. 11:09 skrev Lise Gunn Hansen 
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>: 
 
Hei! 

mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no


Oversender 2 saker til dere til uttalelse: 
  

1)      Norske redningshunder :  Trening av redningshunder 
2)      Robin Alstad m/flere:  Søknad om kjøring til naust i Muorki 

  
Disse sakene skal behandles den 22. mai 2018 i Planutvalget.  Vi har skrivefrist den 8. 
mai.  Kan dere være så snill å se på sakene og gi meg tilbakemelding så snart som mulig? 
  
  
  
// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
  
<Robin Alstad - Soknad om dispensasjo n for bruk av motorkjøretøy i....pdf><E-
post (82955).pdf><Norske Redningshunder Bodo lag - Sok nad om dispensasjon 
for bruk ....pdf><Kart Jakobsbakken (78514).pdf><Re Soknad om dispensasjon til 
bruk a v snøskuter i forbindelse med....docx> 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12237     
 Arkiv sakID.: 18/1427 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
100/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Fauske Rør AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad fra Fauske Rør as om en generell dispensasjon for transport med beltemotorsykkel i 
forbindelse med installasjon av vann- og sanitæranlegg i hytter/fritidshus, avslås. 
 
Begrunnelse for vedtaket er at søknader etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag (unntaksparagrafen) skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra om det foreligger 
et særskilt behov for transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan løses på annen 
måte. 
 
Når det gjelder hytter i Sulitjelmafjellet, er det 8 leiekjøringsløyver som kan brukes i forbindelse 
med slik transport.                                         

 
Vedlegg: 
04.05.2018 Fauske Rør AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1380466 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Fauske Rør as om generell dispensasjon for kjøring med 
snøskuter ved oppdrag ifbm vann- og sanitærinstallasjoner i hytter/fritidsboliger.  
 
Saksopplysninger: 
Dette gjelder en generell tillatelse til transport av utstyr og komponenter i forbindelse med vann- og 
sanitærinstallasjoner i hytter/fritidsboliger.  Transporten er tenkt fra vei til den enkelte 
byggherres/oppdragsgivers hytte/fritidshus. 
 
Slik transport er ikke hjemlet i lov om motorferdsel i utmark eller forskrift.  
Saken må dermed behandles etter § 6 i forskrift for bruk av kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.  
Saken må vurderes hvorvidt dette er nyttekjøring, om det foreligger et særlig behov for transport og om 
transport kan løses på annen måte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Generelle tillatelser er vanskelig å gi etter § 6 i nasjonal forskrift.  I forbindelse med saksbehandling av 
slike saker skal det vurderes hvorvidt det foreligger et særlig behov for ferdsel som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  Før eventuelle tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å reduserre motorferdselen til et 
minimum. 
 
Dette tilsier at det er vanskelig å vurdere en generell tillatelse til transport, det må eventuelt søkes om i 
hvert tilfelle og bli vurdert ut fra den konkrete søknad som foreligger. 



 
I de tilfeller det er gitt byggetillatelse for nybygg inngår kjøring med snøskuter i forbindelse med  
etablering av vann- og sanitærinstallasjoner i en periode på inntil 3 år fra byggetillatelse blir gitt.  Slik 
transport er hjemlet direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, § 3 1. 
ledd bokstav d. 
 
Dersom det skal etableres vann- og sanitæranlegg i hytter som ligger over 2,5 km fra nærmeste brøyta 
vei, har vanligvis byggherren (hytteeier) dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til hytta og denne 
kan dermed brukes for frakting av utstyr/materialer som skal brukes til arbeidet. 
 
I Sulitjelma-området, hvor kommunens største hyttefelt ligger, er det tildelt 8 leiekjøringsløyver til 
Sulitjelma Turistsenter.  Disse kan benyttes i forbindelse med slike arbeider. 
På bakgrunn av dette velger Rådmannen å innstille på avslag på en generell tillatelse etter § 6 i 
forskriften.   
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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