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 Kommunestyre  

 
 
Anskaffelse av ny løypeprepareringsmaskin - Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune har ingen innsigelser mot at verdien av eksisterende løypemaskin inngår som 
delfinansiering av nytt utstyr høsten 2019. 
 
Fauske kommune inngår en avtale som regulerer forholdene beskrevet i saksutredningen.   

 
Vedlegg: 
03.09.2019 TIlbud på ny løypeprepareringsmaskin fra Owren 1419636 

03.09.2019 Bekreftelse på innbyttesum fra firma Owren på eksisterende løypemaskin 1419635 

03.09.2019 Tilsagn fra Samfunnsløftet, SNN Nord-Norge 1419632 

03.09.2019 Partnerskapsavtale med firma Fjellfarer for brøyting av løyper i Sulitjelma 1419634 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt anmodning fra IL MALM/Kobberløpet om at eksisterende tråkkemaskin, 
som for en stor del eies av kommunen, kan brukes som en del av finansieringen ved kjøp av ny 
tråkkemaskin.  
 
Saksopplysninger: 
Det ble i Formannskapets sak 28/10 gjort vedtak om at Fauske kommune skulle kjøpe tråkkemaskin med 
en kostnadsramme på inntil kr. 1.500.000,-.  
Behovet for en ny og sterkere maskin er nå tilstede. IL MALM/Kobberløpet planlegger å gå til anskaffelse 
høsten 2019.  Eksisterende maskin har i perioden vært i hyppig bruk. Med tanke på den positive 
utviklingen som Kobbeløpet har og det generelle behovet for et fungerende løypenett, vil en 
nyanskaffelse nå være på et gunstig tidspunkt. 
 
IL MALM/Kobberløpet har bestilt ny maskin med en kostnadsramme på Euro 220.780.- eks.mva.  = ca. 
2.25 MNOK. 
 
Finansiering:   
Bidrag fra Samfunnsløftet, SNN Nordnorge                    kr. 1.4 MNOK 
Verdi/innbytte          av eksisterende maskin                    «  0,45 MNOK (eksl. mva) 
Resterende finansieres vha låneopptak/andre sponsorer . 
 
Det foreligger også partnerskapsavtale med firma Fjellfarer, Sulitjelma om å forestå 
brøyting/preparering av løypenettet etter nærmere beskrevet hyppighet og behov. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune bes her om å avstå restverdien av eksisterende maskin, verdsatt av leverandør til kr. 



450.000.-. Det bes ikke om nye, friske penger til ny maskin, men om å prolongere støtten som ble gitt 
ved forrige kjøp. 
 
Rådmannen ser behovet for nytt og bedre utstyr som kan bibeholde en god standard på løypenettet i 
Sulitjelma, særlig også med tanke på den meget positive utviklingen som Kobberløpet har for stedet og 
kommunen for øvrig. 
 
I forlengelsen av et evt. politisk vedtak må det utarbeides et utvidet avtaleverk i forhold til det som 
ligger i dag. Dette avtaleverket må inneholde og regulerer kommunens eierforhold i den nye maskinen, 
og hvilke forpliktelser Malm IL/Kobberløpet har i forhold til finansieringen. Samt evt. plikter kommunen 
skal stå inne for. Avtalene må også regulerer hvordan kommunes del av eierforholdet ivaretas ved en 
evt. avvikling av Malm IL/Kobberløpet i maskinens levetid.   
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Postadresse

OWREN AS

' Besøksadresse:

Paul A Owrens veg 30, Vingrom
DMRE".  na Telefon: 61 26 22 00

Bankgiro:  2000 05 03372
Fnr: NO 998 415 500 MVA
Email: post@owren no

Kobberløpet AS,
Froskedamsveien 7,

8230 SULITJELMA

Att: Mona  Lill  Mosti

Deres ref.: Vår ref.:  1289-5382/Ingunn  Sk Oppdatert dato 26. juni 2019

Vedr.:  Tilbud  på ny Prinoth  Husky 2019 steg 5
Vi viser til hyggelig forespørsel og har gleden av  å  sende Dem tilbud på nye

M  Husky og nå med siste generasjon miljømotor T5— og markedets mest
solgte maskin de  siste 4  år.
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Vårløypemaskin  PRINOTH Husky var  først  ute med  å  ta steget inn ifremtiden både med
hensyn til miljø og fremkommelighet, førermiljø og brukervennlighet «En  Husky med enda mer
kraft i frasparket  men  fortsatt  smidig og lett på  foten», -  et imponerende førermiljø og et  unikt
sporsetterutstyr  som kan sette optimale  spor også  på lite  snø.
Nærmere produktbeskrivelse  følger  vedlagt ieget  skriv.

Markedslederen
Den nye Huskyen ble  forsiktig innført i  2014 med kun en mindre prøveserie for salg og
demonstrasjonskjøring. Både Vasaloppet, Birkebeinerrennet var med som pilotkunder  i
testfasen. Lillehammer Olympiapark som arrangør av Worldcup i  nordiske grener samt
Ungdoms OL 2016. Maskinen fremstår som  driftssikker, svært førervennlig, smidig og med økt
fremkommelighet og skyvekapasitet, i tillegg til  å  sette enda mer perfekte  spor også  på  lite
snø. linnevaerende sesong er det  solgt  rekordmange nye Huskyer, og den befester dermed
sin  stilling som den mest solgte maskinen  i  sin klasse. Dags dato har vi om lag 70 maskiner
ute  i  det norske markedet.
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Solide referanser.
Gjennom 35 år i markedet har vi opparbeidet oss solide referanser hos både små og store
ski- og iøypedestinasjoner hvor de  4  største er disse;
.  Skiforeningen i Oslo med hele 8 PRINOTH Husky-maskiner hvor nå  4  av dem er av den

nye typen med T4f motor.
.  Sjusjøen/ Ringsakfjellet drift, 7 PRINOTH maskiner, hvor av 1 av dem er Husky
.  Lillehammer Olympiapark AS, 4 PRINOTH maskiner, hvor av 2 av dem er Husky
.  Oslo kommune som arrangerer World Cuper og Holmenkollrennet har  i  dag flere

PRlNOTH maskiner, hvor  4  av dem av nye typen PRINOTH Husky T4F.
Og nå under VM i Seefeld var det flere PRINOTH Husky maskiner i  aksjon.

Da har vi gleden av å tilby dem vår

Nye %  Husky T5, 2019 modell.
Utstyrt med 4-sylindret 231 hk Mercedes—Benz turbodieselmotor med intercooler.
Aluminiumsbelter 3,1 meter..
12—vegs hydraulisk frontskjær 3,1 m med hurtigkobling. Frontskjæret har parallell løft.
Fres i 2,8 meter versjon med min/maks bredde ytterst på sidefinisher 3.53—4,68).
Svingbar fres med hurtigkobling og trinnløs regulering av turtall. Samt Oppløft og nedpress.
2 stk. uavhengig løftbare sporsetter (Nordic liner type). Sporfres driftes med separate pumper.
Spakstyring.
12V  uttak  for mobillader, DAB+ radio med Bluetooth. Signalhorn fremover med egen knapp.
Motorvarmer og hydraulikoljevarmer, Brannslukkingsaparat

Ekstraulst  r  som her er inkluded:
Hydrauliske sidevinger på fres. Oppløft og nedpress.
Hydraulisk forskyvning av høyre sporsetter lsporfres.
Helgummiert kompakthjul i front.
Ekstra rivtenner under skjaer
2 stk. Nordic liner sporfreser med separat drift.
Oppvarmet vindusvisker, LED lyspakke, Komfort førersete
Flyt på frontskjær.
Kvistavvisere rundt førerhus:
Ryggekamera
Passasjerset i stedet for benk
Tilpasning av høyde til høyde 2,64m fra 2,77 (
Evt. nye ekstra blitzlamper blir  tillegg i pris  men montering er inkludert.

Deres totale tilbudspris  Euro 220 780  ekskl  mva

Deres innbyttemaskin:

Prinoth Husky 2010  modell, beltebredde 2,8m, 2,5 m fres. Fres utstyrt med 2 stk
sporsetter og 2  stk sporfreser. Timetall om lag 2500.

En tilsvarende 2010 modell var  akkurat  her priset i innbytte til kr 450 000 ekskl. mva og
kan gi dere en liten pekepinn på hvor prisleie ligger. Her må vi ta en nærmere
besiktigelse for å gi dere eksakt pris.

Uten innbytte kan vi innrømme Euro 3000,- eks mva i ekstra  rabatt.

Betingelser
Levering :  Maskinene tilbys fritt levert Deres bestemmelsessted

inklusiv nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold.
Levering etter deres ønske til sesongen 2019/20

Garanti  :  2 år-Se egetvedlegg.
Betaling : Betaling ved levering
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Tusen takk Mona og for tilliten så langt.
Ja vi bekrefter at vi setter maskinen  i  bestilling som beskrevet  i  tilbudet for
levering til sesong okt/nov under forbehold om godkjenning på innbytte av
gammel maskin fra Fauske kommune som avklares  i  Sept.
Samtidig bekrefter vi her at vi kan tilby Dere kr 450 000  +  mva for innbytte
av deres 2010 modell Husky med timetall 2640 og etter tilsendt
bildemateriell.

Jeg kan også sette opp kontrakt vi begge kan signere under disse
forutsetningene som dere kan bruke til søknader til f. eks skiforbundets
utstyrsportal.

Da ønsker jeg dere en god ferie i mellomtiden.

Med vennlig hilsen

lngunn Skuggevik
Marked- /  Salgsansvarlig
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OWREN AS
Paul A. Owrens veg 30
Postboks 25
N-2621 Vingrom

Tlf: +47 61 26 22 00
Tlf dir +47 61 26 74 82
Mob; +47 48 89 34 O1
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Videresendt melding:

Fra:  snn@s onsor ortalen.s arebank1  .no

Emne:  Søknad  om støtte fra Samfunnsløftet

Dato:  25. juni  2019  kl.  11:40:36 CEST

Til:  mona@kobber{o etno

Svar  til:  samfunnsutb tte@snn.no

Heia!
Det nordnorske samfunnet er den største eieren av SpareBank 1 Nord-
Norge, og får dermed den største delen av utbyttet. Tusen takk for at dere
vil bli med på Samfunnsløftet, strategien som Vi og landsdelen har skrevet
i lag, for åbruke samfunnsutbyttet slik at Vi utvikler Nord-Norge.
Etter  søknad  802830  om støtte til Tråkkemaskin  i  Sulisfjellet er
prosjektet en del av Samfunnsløftet, som Vil bidra med kr. 1 400

000  kroner.

I søknaden har dere oppgitt kontonummer 47505291766. Sjekk at dette er
riktig, for pengene Vil bli overført hit innen to år fra dagens  dato  under
forutsetning av at:

-  prosjektet  gjennomføres slik dere beskriver det i søknaden. Som

hovedregel betaler Vi ut st&osla slutte etter at prosjektet er
gjennomført og kostnadene kan bekreftes. Ved vesentlige endringer i

prosj ektet, må Vi få orientering om det så raskt som mulig per epost
til  samfunnsutb  tte gsnnno.

.  vi mottar sluttrapport på samme epost-adresse etter at dere er
ferdige med prosjektet.  m  kan du laste ned sluttrapport.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at tildelingen kan falle  bort  eller
kreves tilbakebetalt dersom prosjektet ikke gjennomføres etter søknaden,
eller Vi ikke mottar sluttrapport i etterkant.
I tillegg håperVi dere både i lokalpressen og i sosiale medier har lyst til å
Vise at  hvordan prosj ektet bidrar til å løfte la ndsdelen, og at Vi får ting til å
skje i lag her i Nord-Norge. Bruk #fornordnorge i sosiale medier, og send
bilder eller annen dokumentasjon til saml'unnsutb ftte  a  snn.no  underveis
og når dere er ferdige.

Lykke til!

Med vennlig, hilsen

SPAREBANK  l  NORD-NORGE



Geir  Terje  Hansen

banksjef
Vi gin! nppmørkxnm på at xmumfm  Samfunmluflet kummerfm mbyltetjm rien mm/unmem  delen av Spureflunk
I  N(Inl—Narga Pmsfeklel er Wam upp mul xi" ullmennylle, ag tildelingrn mim  lleljur ingen krav um
kummmielle gjenytelaerjør xpmnnnk 1  Nnrd—Nørgn.
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Partnerskapsavtale om leiekjøring — løypeprepafering l  ;

Sulitjelma /
Det inngås avtale mellom Fauske kommune og Fjellfarer AS om leiekjøring/løypepreparering
i  Sulisfjellet. Avtalen gjelder fra 05.01.16-31.12.16. Prolongeres om ikke annet er avtalt.

Fauske kommune stiller tråkkemaskin til disposisjon for  å  få preparert følgende skiløyper  i
Sulisfjellet:

Balvassveien etter stenging
Lysløype Skihytta  -  Vurderes av Fjellfarer

Diamanten  -  (ifbm påske) kun med scooter etter nærmere avtale
Tilførselsløype Jakobsbakken  -  (itbm påske) kun med scooter etter nærmere avtale.
Jakobsbakken  — Sagmoen (før Balvassveien) kun med snøscooter etter nærmere
avtale.
Fauske Konunune stiller med scooter og sporkalv.

DUDE:

Fjellfarer stiller med mannskap med kompetanse til å kjøre tråkkemaskin etter følgende
forusetninger:

L] Løypekjøring fra snøfall høst til sesongen er over våren 2016.
—  Før nyttår:

0 Det stilles krav om preparering i  helgene etter følgende kriterier:

-  Preparering fredager gjennomføres mellom kl 15:00-17:00

"  Lørdag og søndag før kl 09:00, eventuelt også ettermiddager ved
behov  -  etter vurdering fra Fjellfaxer.

'  Fjellfarer kan kjøre etter forespørsel fTa  eksteme.  F jellfarer
fakturerer da bestiller.

-  Etter nyttår:
0 Det stilles krav om preparering etter følgende kriterier:

-  Preparering fredager .ennomføres mellom kl 15:00-17:00

-  Lørdager og søndager før kl 10:00, eventuelt også ettermiddager
ved behov -etter vurdering fra Fjellfarer.

'  Fjellfarer kan kjøre etter forespørsel fra eksterne. F jellfarer
fakturerer da bestiller.

'  Det stilles krav om et særlig fokus på preparering rundt påskeutfart,
samt offentlige fridager/høytidsdager. Preparering i  forbindelse
med høytidsdager skal være gjort før kl 10:00.

All leiekjøring for F auske kommune skal loggføres gjennom skisporetno.
F auske kommune kan ta ut rapporter på kjøretldspunkter.
Ved kjøring av andre traseer må Fjellfarer ta kontakt før andre gangs kjøring, slik at traseene
blir lagt inn i skisporemo's database.

Tråkkemaskinen skal etterses av fører før og' etter bruk, spesielt  i  forhold til oljelekkasjer.
FDV-skjenmel som følger maskinen skal benyttes til dette.
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