
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 06.09.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen 
 
 
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: 
Tema: Enhet skole 
 
Diverse orienteringer fra rådmannen. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2018 
Sak nr. Sakstittel  
030/18 Hauan lysløype - Stenges av sikkerhetsmessige årsaker  
 
 
 
Fauske, 31.08.18 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
Utvalgsleder 
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Hauan lysløype - Stenges av sikkerhetsmessige årsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering.  
 
Utrangert matriell demonteres og avhendes etter gjeldende miljøforskrifter. 
 
 

 
Sammendrag: 
Hauan lysløype er i dårlig teknisk forfatning. Særlig har fjorårets sterke orkaner påført anlegget store 
skader. Løypa bærer preg av vindfall og potensielt farlige områder å oppholde seg i.    
 
 
Saksopplysninger: 
Hauan lysløype består av 99 kreosotimpregnerte stolper med hql-baserte lyskilder. Anlegget eies av 
Fauske kommune og ble delvis finansiert med spillemidler.   
 
Det har vært foretatt befaring som anbefaler at hele lysløypa både på grunn av elde og naturskade bør 
demonteres. Kostnadsanslag: ca. 1 MNOK.   
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hauan lysløype må av sikkertsmessige hensyn stenges for allmenheten. Det har blitt satt opp skilt som 
informerer om stopp for all ferdsel . Avgjørelsen blir også gjort kjent i aviser og på andre sosiale medier. 
 
Administrasjonen anser det ikke som mulig å reparere anlegget slik det i dag framstår. Det må gjøres en 
helhetlig vurdering av kommunens tilbud for denne type ferdsel og hvorvidt behovet for en fortsatt 
lysløype i Hauan er tilstede.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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