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Sammendrag:
I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 9/97 i forbindelse med generelle retningslinjer for
leiekjøring med snøskuter, er det annonsert 10 ledige løyver for transport med snøskuter i
Fauske kommune. Det er 8 i Sulitjelma, 1 i Klungsetmarka og 1 i Valnesfjord vest.
Løyvene er lyst ledig fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag trer i kraft,
dog ikke lenger enn utgangen av 2013.

Løyvene har tidligere vært tildelt etter vilkår vedtatt i tilknytning til reguleringsplan med tema
motorferdsel i Fauske kommune. Her går det fram at intensjonene/rettledningen som er gitt i
rundskriv T-l/96
fra Miljøverndepartementet (MD) skal dane grunnlag for leiekjøringa.

Leiekjøring skal bl a benyttes til:

Transport mellom bilvei og hytte
Tilsyn med privat hytte etter oppdrag fra eieren
Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
Transport av funksjonshemmede
Transport av ved
Videre heter det at "Personer som har hatt slik tilatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør

normalt prioriteres fremfor nye søkere. Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det
næringsgrunnlag leielrøring kan gi. "

Saksopplysninger:
Ved søknadsfristens utløp - 30. november 2010 - var det kommet inn skriftig 3 søknader, 2 er i
Sulitjelma og 1 er på Klungset.
De 2 i Sulitjelma er:

Sulitjelma Turistsenter AS som søker om 6 løyver.
løyver.
Erland Lundli søker om 1 løyve på Klungset.
Løyvet i Valnesfjord vest er det ingen som har søkt på.
Byggetjenester v/Kjell Basse Lund som søker om 2

I 2009 har det vært fire løyveinnehavere som som har benytet løyvene sine.
Sulitjelma Turistsenter AS
Sulitjelma Adventure AS
Byggetjenester v/KB

L

Erland Lundli

4 løyver
2 løyver (gikk konkurs i 2010)
2 løyver
1 løyve

Alle har fulgt de retningslinjene for leiekjøring i Fauske kommune som er vedtatt av Plan- og
utviklingsutvalget under sak 76/05, 13.10.2005, unntatt Sulitjelma Adventure AS som ikke
leverte rapport fordi firma gikk konkurs.
Knut Forgren hadde 1 løyve, men benyttet det ikke.
Ang. rapporteringen for forrige år vises det til sak 071/10 i PLUT 16.1 1.2010 - Referatsaker i
perioden.
Saksbehandlers vurdering:

Det er uvisst når nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag trer i kraft. I brev fra
Kommunal- og regionaldepartementet heter det at forsøksordningen forlenges fram til ny lov trer
i kraft, og det er ikke satt noen eksakt dato.
Leiekjøringen har iflg. rapporten for forrige år gått betraktelig ned, men det kan skyldes
snøforholdene.
Det foreslås at alle 3 søkerne får tildelt det antall

løyver som de har søkt om.

INNSTILLING:
Følgende løyver for leiekjøring tildeles fram til nytt regelverk for motorisert ferdsel i
utmark trer i kraft, maksimalt fram til 31.12.2013 slik:

Sulitjelma:
Sulitjelma Turistsenter AS
Byggetjenester v/Kjell Basse Lund
Klungset:
Erland Lundli

6
2

løyver
løyver

1 løyve

Felles for løyvene:
Løyvene gis med grunnlag i vilkår for motorisert ferdsel i Fauske kommune og
bestemmelser for løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05.
Løyveinnehaver må selv sørge for dispensasjon for leiekjøring i Saltdal kommune, samt
event. søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark.

Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og
returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette er å
synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir.

Ragnar Pettersen

rådman
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LEIEKJØRING
Motorferdsel i utmark i Fauske kommune
I forbindelse med vedtatte rammebetingelser for leiekjøring med
snøskuter i Fauske kommune er det 10 løyver ledige f.o.m. 01.01.2011.
8 løyver i Sulitjelma, 1 løye på Klungset og 1 løyve i Valnesfjord vest.

Løyvene gis for en tidsramme på 3 år under forutsetning at nyt
regelverk ikke trer i kraft i løpet av perioden.
løyvene fås ved
henvendelse til Wigdis Pettersen, tlf. 75 600600.
Opplysninger om betingelser i tilknytning til

Søknadsfrist: 30. november 2010.
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BESTEMMELSER/KRITERIER
FOR LØYVEINNEHAVERE FOR LEIEKJØRING MED SNØSKUTER

1. Løyveinnehavere plikter å sette seg nøye inn i og etterkomme de bestemmelser
som nasjonal

lov og forskrift vedrørende motorferdsel i utmark angir for

leiekjøring.
Om intensjonene/rettledningen som er gitt i rundskriv 1-1/96 fra

Miljøverndepartementet skal danne grunnlag for leiekjøringen.
Eventuelle endringer i nevnte bestemmelser skal straks angis av kommunen og
løyveinnehaveren plikter så snart vedkommende er orientert å følge disse.

2. Den som gis løyve for leiekjøring plikter å annonsere sitt tilbud 2 ganger i året, ved
sesongstart(november) og i januar måned.
3. Kommunen og grunneier(e) bestemmer grensene for leiekjøringsområdene.

4. Løyve for leiekjøring gis for maksimal tidsramme på 3 år.

5. Områder som kommunen har definert som leiekjøringsområde skal

lyses ledig i

våre 2 lokalaviser når eksisterende løyver utgår.
6. Gitt løyve kan inndras med øyeblikkelig virkning hvis dette misligholdes.

7. Løyveinnehaveren plikter å være tilgjengelig over mobiltelefon eller på annen måte

for publikum. Dette må informeres i hht pkt 2.
Alle løyvene må være operativ i forbindelse med helger, høytidsdager og
vinterferie m.v.

8. Løyveinnehaveren plikter å ha forsikring som dekker eventuelle uhell/skader på

passasjer og gods i forbindelse med oppdrag/kjøring.
Løyveinnehaveren må forholde seg til gjeldende regler angående moms, skatt m.v.
9. Leiekjøring kan også foregå 1. påskedag.

10. All kjøring skal dokumenteres på utarbeidede skjema "Rapportering for
ervervskjøring med snøskuter i Fauske kommune" som i utfylt stand skal returneres

Fauske kommune innen 20. mai ..............

11. Sammen med ovennevnte skjema skal dokumentasjon for annonsering, jfr. pkt. 2,
oversendes Fauske kommune innen 20. mai ........

12. Dispensasjon for kjøring med snøskuter i Saltdal kommune, samt dispensasjon fra

vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark må innhentes av løyveinnehaver.

13. Fauske kommune ber om skriftlig bekreftelse på at løyveinnehaver aksepterer de
nye rapporteringsrutinene. Svarfrist er 10. februar ...........

Vedtatt i Plan- og utviklingsutvalget under sak 76/05 den 13.10.2005
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RETURNERES FAUSKE KOMMUNE INNEN 20. MAI 2011
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RAPPORTERING FOR ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER I FAUSKE KOMMUNE 2010/11
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Søknad på løyver for leiekjøring med snøskuter
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Sulitjelma turistsenter als søker på 6 løyver for snøskuter som er lyst
ledig i avisa nordland den 16/1 i -20 1 O.

Sulitjelma turistsenter har hatt løyver på leiekjøring siden oppstarten
av bedriften i 1985, og dette er en stor del av bedriftens omsetning i
vintersesongen.
Sulitjelma turistsenter har tidligere hatt samtlige 8 løyver men har
gjennom årene fått disse reduseii for at forskjellige andre bedrifter
skule få "flere ben å stå på" nå er en av disse bedriftene borte og vi
ønsker at deres 2 løyver samt de 4 vi har hatt tilfaller oss for neste
periode, da vi føler at disse ble fratatt oss urettmessig ved tidligere
tildeling.

Mvh.
Sulitjelma turistsenter als
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Sulitjelma, 28. november 2010

SØKNAD OM LEDIGE LØYVER FOR LEIEKJØRING I SULlTJElMAOMRÄDET

Viser til utlyste løyver for leiekjøring med snøscooter i Sulitjelmaområdet.

Siden 2001 har Byggtjenester drevet leiekjøring, både i Fauske og i Saltdal kommuner. De
første årene hadde firmaet 1 løyve og siden 2007 har vi hatt 2 løyver.
Gjennom disse årene har firmaet bygd opp et pålitelig, seriøst tilbud som brukerne har vist å
sette pris på og med 2 løyver er vi omtrent alltid tilgjengelig. Vi erfarer også at kontinuiteten i
vårt tilbud gjør at brukerne er godt kjent med oss.

Vi tilater oss å søke om fortsatt 2 løyver for leiekjøring for de neste tre årene.
Håper på en positiv behandling.

Med vennlig hilsen
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