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Sak nr.   Dato 
107/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.09.2018 
094/18 Kommunestyre 27.09.2018 

 
 
Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

* 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.09.2018: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak for 

Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange hytteeiere som får 
mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette pga løypas naturlige beliggenhet i 
et dalføre. Avlastningsløypa vil også være positiv for hytteeier ved Kjelvasskrysset 
som ligger rett ved løypa i rød støysone der all scootertrafikk som skal til Daja og 
Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller annet friluftsliv 
i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg positivt til løypa 
som avlastningsløype og mener den totalt sett vil bidra til å redusere støy. I tillegg 
vil løypa bidra positivt for friluftslivet for øvrig da den ikke kommer i konflikt med 
andre friluftsinteresser. En opprettholdelse av Rørgata og Kjelvassløypa som 
tilførselsløyper til Daja og Turistløypa  vil bidra til et totalt bedre miljø enn om 
løypene skulle blitt stengt. Dette med bakgrunn i at scooter og evt sluffe må 
transporteres på henger med bil til og fra Daja som vil være en større 
miljøbelastning enn å kjøre snøscooteren via Rørgata /Kjelvassløypa til Daja.  
 

1. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for å ta hensyn til 
nærliggende hytter. Erfaringer fra kontrollmyndigheter generelt er at det er 
mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. Kommunen skal 
informere om fartsgrensen i forskrift på hjemmesiden samt skilte løypenettet. Det 
er Politi og kontrollmyndigheter som har ansvar for å føre kontroller i løypenettet.  
 

1. Åpningstiden for Rørgata er begrenset til å gjelde mellom kl 08:00 og kl 22:00 for å 



ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt mellom kl 22:00 til 08:00. 
Forskrift og åpningstid er informert om på kommunens hjemmeside. Det er 
scooterførernes ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og politimyndighetens 
ansvar å kontrollere.  

 
Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift løypetrasèer, 
fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, friluftsliv og miljø for øvrig er 
ivaretatt og at det totalt sett blir den beste løsningen for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten 
av løypetrasèene og influensområdet.  

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 107/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klage fra Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen tas ikke til følge.   

Begrunnelse:  
1. Rørgata er vedtatt som en avlastningsløype og et avbøtende tiltak for 

Kjelvassløypa. 
Ved å bruke Rørgata som avlastningsløype vil det være mange hytteeiere som får 
mye mindre støy og nærhet til scootere. Dette pga løypas naturlige beliggenhet i 
et dalføre. Avlastningsløypa vil også være positiv for hytteeier ved Kjelvasskrysset 
som ligger rett ved løypa i rød støysone der all scootertrafikk som skal til Daja og 
Turistløypa går forbi. 
Rørgata er anlagt som scootertrasè . Det ferdes ikke skiløpere eller annet friluftsliv 
i denne trasèen.   
De aller nærmeste hytteeierne til Rørgatetrasèen har uttalt seg positivt til løypa 
som avlastningsløype og mener den totalt sett vil bidra til å redusere støy. I tillegg 
vil løypa bidra positivt for friluftslivet for øvrig da den ikke kommer i konflikt med 
andre friluftsinteresser. En opprettholdelse av Rørgata og Kjelvassløypa som 
tilførselsløyper til Daja og Turistløypa  vil bidra til et totalt bedre miljø enn om 
løypene skulle blitt stengt. Dette med bakgrunn i at scooter og evt sluffe må 
transporteres på henger med bil til og fra Daja som vil være en større 
miljøbelastning enn å kjøre snøscooteren via Rørgata /Kjelvassløypa til Daja.  
 

1. Fartsgrensen i Rørgata og hele Kjelvassløypa er satt til 20 km/t for å ta hensyn til 
nærliggende hytter. Erfaringer fra kontrollmyndigheter generelt er at det er 
mindre ulovlig kjøring etter at faste, regulerte løypenett er anlagt. Kommunen skal 
informere om fartsgrensen i forskrift på hjemmesiden samt skilte løypenettet. Det 
er Politi og kontrollmyndigheter som har ansvar for å føre kontroller i løypenettet.  
 

1. Åpningstiden for Rørgata er begrenset til å gjelde mellom kl 08:00 og kl 22:00 for å 
ta hensyn til nærliggende hytter. Rørgata er stengt mellom kl 22:00 til 08:00. 
Forskrift og åpningstid er informert om på kommunens hjemmeside. Det er 
scooterførernes ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og politimyndighetens 
ansvar å kontrollere.  

 
Med de avbøtende tiltak som er vedtatt både i Rørgata og Kjelvassløypa ift løypetrasèer, 



fartsgrenser og åpningstider, anser kommunestyret at hytteeiere, friluftsliv og miljø for øvrig er 
ivaretatt og at det totalt sett blir den beste løsningen for alle hytteeiere og friluftsliv i nærheten 
av løypetrasèene og influensområdet.  

 
Vedlegg: 
31.08.2018 Klage på forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter - Rørgata - Fauske 

kommune - vedtaket er opphevet 
1389486 

 
Sammendrag: 
Saken ble fremmet i møtet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Klage på  forskrift  for kommunalt løypenett for snøscooter -Rørgata -
Fauske kommune - vedtaket er opphevet

Fylkesmannen viser til mottatt klage over kommunestyret  sitt  vedtak i sak 115/17 om

endring av Forskrift for kommunalt løypenett for snøscooteer  —  Rørgata.

På bakgrunn av sakens dokumenter og foreliggende opplysninger har Fylkesmannen

i  Trøndelag, som settefylkesmann  fattet  slikt

Vedtak:

Fauske kommunestyre  sitt  vedtak i 064/18 oppheves. Saken returneres kommunen

for ny behandling, jf. fvl. § 34.

Sakens bakgrunn:

Fauske kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017, under sak115/17, endringer  i

Forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter. Endringen innebar at Rørgata ble

åpnet for allmenn ferdsel med snøscooter. Endringene innebar at en kunne kjøre

med snøscooter  i  perioden 2. januar til 5. mai (underforutsetning av snødekt mark).

Likeså innebar endringen at  kjøring bare kunne skje mellom kl.08.00  -  22.00 og med

maksimal hastighet på 20 km/t  i  hele traseen. Bredden bie fastsatt til maks 6 m og

forbud mot resting og parkering i  traseen.

Melding om vedtaket bie sendt/ekspedert 5. januar. Klagen fra Henning Iversen og

Jan Helge Gjersvoll Iversen over vedtaket ble  mottatt  av kommunen i e-post 2.

februar.

Klagen er begrunnet med at belastningen med støy, trivsel og miljø vil bli større

dersom det åpnes for flere traseer  i  Kjeivassløypa. Likeså anføres at dersom
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fartsgrensen på 20 km/t faktisk skal overholdes må det være jevnlige tiltak som sikrer

overholdelse av fartsgrensen. Det vises også til at dagens kjøring med snøscooter

bærer preg av svært liten kontroll m.v. Dvs. at vedtatt fartsgrense ikke overholdes, og

kjøring over tillatt fartsgrense «foregår  i  stor stil». Avslutningsvis anføres at

kjøretiden, bare bør kunne skje  i  tidsrommet 08.00 — 21.00.

Klage ble behandlet av Fauske kommunestyre i møte 21.06.2018 under sak 064/18.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Fylkesmannens vurdering:

Fylkesmannens myndighet som klageinstans framgår av fvl.  §  34. Av 2. ledd følger at

dersom klagen tas under behandling kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken,

herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Dette innebærer at Fylkesmannen kan

prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette myndighet og

om det er blitt til på lovlig måte. Av 2. ledd 3. pkt. framgår at dersom klageinstansen

er statlig, «skal det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving

av det frie skjønn». Hensynet til kommunens handlingsrom, det frie skjønn og det

kommunale selvstyre er forsterket og kommunisert av dagens regjering.

Fylkesmannen har lagt til grunn at Henning Iversen og Jan Helge Gjersvoll Iversen er

klageberettiget, jf. fvl. § 28, jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i  utmark på islagte

vann, jf. forskriften  §  4a, siste ledd. Fra kommunen er det i e-post dat. 23.08.2018 til

Fylkesmannen bekreftet at klagerne sin fritidseiendom liggeri influensområdet for

Rørgata (fritidseiendommen ligger i luftlinje ca. 90 m fra traseen). Klagen kan synes

å være framsatt noen få dager etter klagefristens utløp. Fylkesmannen har likevel

funnet å ville behandle saken.

Fylkesmannen har registrert at kommunestyret sitt vedtak i sak 064/18 er helt uten

begrunnelse. Det samme gjelder Plan- og utviklingsutvalg sitt vedtak  i  sak 072/18,

som kommunestyret slutter seg til som grunnlag for ikke å ta klagen til følge.

Av fvl.  §  33 følger at for forberedelse av klagesaker gjelder lovens kap. IV og V

tilsvarende. Dvs. at når en klage blir tatt opp til realitetsbehandling av vedtaksorganet

(underinstansen) så gjelder lovens krav om at avslaget skal begrunnes, jf. fvl. § 24 jf.

§ 25. Fylkesmannen har konstatert at kommunestyrets vedtak i denne sak er helt

uten begrunnelse.

Fylkesmannen finner også å ville vise til at det følger av fvl. § 41 at dersom reglene

for behandlingsmåten etter loven ikke er overholdt ved behandlingen av en sak som

gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at

feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Forvaltningslovens krav

om at enkeltvedtak skal begrunnes, jf. lovens § 24, jf. § 25 er sentral  i

forvaltningsloven. Når kommunestyrets vedtak, som må vurderes som et
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enkeltvedtak, er helt uten begrunnelse er dette er klart brudd på reglene for

saksbehandling etter loven. Når vedtaket er uten begrunnelse vil ikke klageinstansen

ha noen reell mulighet til å vurdere hvilke hensyn som kommunen evt. har lagt vekt

på ved behandling av klagen. Alt. om det er lagt vekt på utenforliggende hensyn m.v.

Det forhold at kommunestyrets vedtak er uten begrunnelse vil, etter Fylkesmannen

sin vurdering, kunne ha virket inn på vedtakets innhold og derfor må vurderes som

ugyldig.  Fylkesmannen opphever således kommunen sitt vedtak og saken returneres

kommune for fornyet behandling, jf. fvl. § 34, 4. ledd.

Under henvisning til ovenstående finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å drøfte

realitetene  i  foreliggende klage.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen Alf Einar Fornes

(e.f.) seniorrådgiver

seksjonsleder Klima- og miljøavdelingen

Klima— og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk  godkjent  og har  derfor ingen underskrift

Kopi til:

Jan Helge Gjersvoll Iversen Prinsens gt 28  8003  BODØ

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ

Henning Iversen Humleveien 10 8027 BODØ
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