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Saltdalshytta NORD AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i
utmark- helikoptertransport
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Saltdalshytta NORD as, på vegne av hytteeier i
Sulitjelma, tillatelse til transport av byggesett til hytte med helikopter fra parkeringsplassen
v/Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/1/467, beliggende nord for Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.
· Det kan benyttes inntil 40 turer t/r tilsammen
· Flygingen må skje i tidsrommet i uke 40/18 (1. til og med 5. oktober 2018)
I tillegg gis det tillatelse til frakting av kjøkkeninnredning ol.inntil 5 turer t/r i
november/desember 2018.
Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00
Vedlegg:

20.09.2018
20.09.2018
20.09.2018
20.09.2018

Søknad om dispensasjon - helikopter

1391734

Tilleggsopplysninger

1391733

Oversikt over lagring- og dropsone

1391735

Kartutsnitt - Helikoptertransport til 119-1-467

1391736

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Saltdalshytta NORD as, på vegne av hytteeier i Sulitjelma,om
tillatelse til frakting av hyttematerialer med helikopter fra parkeringsplassen ved Balvassveien til
hyttetomt, gnr 119/1/467, beliggende nord for Skihytta.
Saksopplysninger:
Det søkes om inntil 40 turer helikoptertransport av byggesett i forbindelse med oppføring av ny hytte.
Startpunkt er på parkeringsplassen ved Balvassveien. Byggesettet skal fraktes til hyttetomt på
gnr.119/1/467, jfr. kartutsnitt. Det søkes om inntil 40 turer i uke 40/18 (1. til og med 5. oktober 2018),
fraktingen skal skje på 1 dag, samt at det søkes om transport av vedovn, kjøkkeninnredning og parkett,
inntil 5 turer ila november/desember 2018.
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.
Byggetillatelse er innvilget. Frakt av byggematerialer kan skje med hjemmel direkte i forskrift for bruk

av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 på vinterføre med snøskuter i inntil 3 år fra
byggetillatelse blir gitt.
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.
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse
innvilges. Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra
helikopteret ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene.

Geir Mikkelsen
rådmann

Fauske Kommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks 93, 8201 Fauske
postmottak@fauske.kommune.no

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK
Navn og adresse
Saltdalshytta NORD AS

Tlf.

E-post
41685860

daniel@saltdalshytta.no

Tidsr om for dispensasjon
Hel sesong

Særskilt tidsrom (dato start/slutt) 27.09.2018

For mål
Løyvekjøring
Funksjonshemmede
Bagasje og utstyr til egen hytte
Utmarksnæring for fastboende
Transport av ved
x Særskilt behov (unntaksparagrafen)

J fr . for skriftene
§ 5a
§ 5b
§ 5c
§ 5d
§ 5e
§6

Beskr iv for målet for br uk i henhold til anfør te §
Frakt av byggesett fra vei til hyttetomt.
Det er estimert et tidsbruk på ca 2-4 timer.

Navn på hytteeier , gnr /bnr evt. fnr
Kjærsti Helland, Gnr: 119 Bnr: 1 Festenr: 467

Beskr ivelse av tr asé, eller legg ved kar t, for å kjør e til hytte
Vedlagt kartutsnitt som viser lasteplass og dropsone.
Det blir ikke landing av helikopter på tomten.

Sted/dato
Tromsø 19.09.2018

Under skr ift

Flerårig (maks 5 år)
Evt. mer knader
Oppgi område
Krav til legeerklæring
Gjelder egen hytte + nær familie
Utleiehytter og lignende
Hoggs tillatelse av grunneier
Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Søknaden sendes til:
Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske
postmottak@fauske.kommune.no
Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli r etur ner t.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Daniel Kristiansen <daniel@saltdalshytta.no>
torsdag 20. september 2018 12.42
Lise Gunn Hansen
Stian Lande
Helikopter, Sulitjelma.

Det er snakk om ca. 40 løft i uke 40 (alt på en dag.), og løft for kjøkken, vedovn og parkett ila. november/
desember måned.

Med vennlig hilsen
Daniel Eidem Kristiansen
Prosjektleder
Telefon: 41 68 58 60
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