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Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark tilrettelegging av gangvei i Daja
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett, om tillatelse til bruk av
gravemaskin og dumper i forbindelse med opparbeiding av løype for gang/sykling/skigåing ol ved
Sulitjelma Fjellandsby, fra alpinbakken til gapahuken ved Dajavatnet. Løypen er ihht til godkjent
reguleringsplan for området, se vedlegg.
Det settes følgende vilkår:
* Tillatelsen gjelder for tidsrommet 3. oktober 2018 og ut året 2018
* Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager
* Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, samt informere de nærmeste hytteeierne om
arbeidet/ferdselen.
* Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt
* Eksiterende masse som flyttes må legges tilbake slik at grøft og skråninger plastrer med den
stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon raskest mulig. Høyere
skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det ikke kan oppstå erosjon og ras.
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø og mennesker.

Vedlegg:

02.10.2018
02.10.2018
02.10.2018
02.10.2018

Søknad om tilrettelegging i lysløypetrase Daja

1392740

Uttalelse fra Statskog - tilrettelegging i lysløypetrase Daja

1392739

Sulitjelma opplevelsespark - reguleringsplankart

1392741

Kartutsnitt trase løype Sulitjelma fjellandsby

1392743

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett om bruk av
gravemaskiner o.l. i forbindelse med tilrettelegging av gangvei/løype i Daja, Sulitjelma.
Saksopplysninger:
Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Sulitjelma opplevelsespark – endring - ble vedtatt i
Fauske kommunestyre den 25.06.2007. Det søkes nå om opparbeidelse av gang/sykkelvei/skiløype i
trase som er i tråd med reguleringsplanen for Sulitjelma Fjellandby. Traseen går fra gapahuk
v/Dajavatnet til alpinbakken. Fauske videregående skole, anleggsfag, vil stå for for opparbeiding av
traseene ved å bruke gravemaskin for å planere og legge ut veiduk og dumper/hjullaster for å frakte

masser til løypen. Arbeidet skal foregå fra 2. oktober til ca 1.november 2018, muligens lenger, dersom
det ikke kommer snø som umuliggjør arbeidet.
Sulitjelma Fjellandsby opplyser i sin tilleggssøknad at veien/løypa fra gapahuken ved Dajavatn til
alpinbakken vil bli ca 3 m bred og ha et toppdekke av tunnelmasser. Den følger eksisterende
langrennsløypa som ble skoget i 6 meters bredde for 5 år siden. Avstanden er på ca 550 m.
Det skal benyttes dumper på ca 8 tonn og gravemaskin på 14 tonn.
Terrenget er blandet skog og noe myrlendt.
Sulitjelma Fjellandsby har hatt møte med grunneier Statskog hvor det ble konkludert med at de ikke har
noen innvendinger mot at løypetrase for gående/syklende med universell standard blir etablert i hht
reguleringsplanen. Denne løypa skal gå fra gapahuken ved Dajavatnet til alpinbakken. I tillegg har de
gitt tillatelse til opparbeidelse av sti/sykkelstil fra gapahuken til skytebaneveien med fres og litt grus i en
bredde på ca 50-100 cm. Statskog har svart på henvendelse fra Plan/utvikling vedr opparbeidelse av
løypene/stiene.
Her er de som grunneiere positiv til at Fjellandsbyen og velforenngen tar et initiativ for mer
tilrettelegging all den tid det skjer i tråd med godkjente planer og nødvendige tillatelser forligger.
Da det i hht reguleringsplanen er lagt til rette for skiløyper og at disse skal kunne prepareres med
tråkkemaskin, må bredden på løypa fra gapahuken til alpinbakken være ca 3-4 meter bred.
Det må i denne traseen foretas enkle terrenginngrep fordi deler av traseen er i skrått terreng.
Statskog forventer at eksisterende masse som flyttes legges tilbake slik at grøft og skråninger plastrer
med den stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon raskest mulig.
Høyere skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det ikke kan oppstå erosjon og ras.
Saken må behandles av Planutvalget etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag, da dette gjelder ferdsel på bar mark.
Saksbehandlers vurdering:
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på bar mark.
Denne saken gjelder tilrettelegging/opparbeiding av trase for gående/syklende/skiløype i hht til
reguleringsplan vedtatt av Fauske kommunestyre.
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
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Omsøkte opparbeiding/tilrettelegging skal skje
etter trase som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan for området. Opparbeidingen skal skje i blandet
skog- og myrterreng. Søker skal benytte dumper og gravemaskin. Grunneier forventer at eksiterende
masse som flyttes legges tilbake slik at grøft og skråninger plastrer med den stedegne massen best mulig
og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon raskest mulig. Høyere skråninger/skjæringer må slakkes
ut slik at det ikke kan oppstå erosjon og ras. Traseen er i ca 550m.
Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Dette gjelder opparbeiding/tilrettelegging av
løype i terrenget og ferdselen vil sette spor i terrenget utover selve løypa, men terrenget rundt skal på

best mulig måte stilles tilbake til det opprinnelige.
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er tiltaket av
en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Det er her søkt om ferdsel på bar mark for å til rettelegge for løype til bruk skigåing, sykling ol.
Terrenget rundt skal på best mulig måte stilles tilbake til det opprinnelige.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding/sette
terrenget rundt tilbake til opprinnelig stand og at det kan gro til igjen med vegetasjon raskest mulig.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.
Vurdering i hht § 6 i forskriften:
Søker påviser et særskilt behov for bruk av motorkjøretøy i utmark.Tiltaket er ikke å betrakte som
turkjøring og det kan ikke løses på annen måten enn bruk av motorkjøretøy, da det er snakk om
opparbeiding/tilrettelegging av løype.
Rådmannen innstiller på at dispensasjon innvilges. Det settes vilkår i dispensasjonen som søker må
oppfylle.

Geir Mikkelsen
rådmann

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
tirsdag 2. oktober 2018 11.18
Lise Gunn Hansen
SV: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Sulitjelma opplevelsespark - endring.pdf; Gangsti.png

Hei Lise Gunn,
1. Stien vil bli 3m bred og ha et toppdekke av tunnelmasser. Den følger den eksisterende
langrennsløypen som ble skoget ut i 6m bredde for 5 år siden. Avstanden fra start til gapahuken
er på 550m. Gangveien skal gjøre tilkomst til gapahuken og dajavannet tilgjengelig for både
gående og syklende hele sommerhalvåret,
2. Dumper er 8 tonn 2,5 m bredde, Gravemaskin er 14 tonn og 2,5m bredde
3. Terrenget går gjennom blandet skog og litt myrlendt terreng og ender opp på steinfyllingen hvor
gapahuken står
4. Vedlagt finner du både bilde fra norgeskart og reguleringsplanen langrennstraseen ble skoget ut
fra.
Fra: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Sendt: tirsdag 2. oktober 2018 10.13
Til: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Kopi: 'hru@statskog.no' <hru@statskog.no>; Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>
Emne: SV: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei!
Viser til din søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark i forbindelse med tilrettelegging av
gangvei i Daja.
Før saken kan behandles , må jeg ha noen flere opplysninger:
1) Bredde og standard på tursti fra gapahuken til alpinbakken, samt lengde på stiene.
2) Hvilke maskiner skal benyttes - gravemaskiner, dumpere?? Tyngde og bredde på disse
maskinene?
3) Beskrivelse av terrenget hvor stiene skal ligge – myr, fjell?
4) Kart over området med stiene inntegnet.

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE
+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Sendt: tirsdag 2. oktober 2018 09.04
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Kopi: 'Kathrine Moan Larsen' <kathrine@nordlandtaxi.no>
Emne: VS: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei,
Viser til saksgang under i forhold til tilrettelegging av gangvei i Daja.
Vi søker herved dispensasjon for motorferdsel i utmark i sammenheng med opparbeidelse av
gang/sykkelveg i ferdig regulerte løyper fra Sulitjelma fjellandsby og ned til Dajavannet.
Fauske VGS anleggsfag vil stå for opparbeidelse av traseene ved å bruke gravemaskin for å planere og
legge ut veiduk og dumper/hjullaster for å frakte masser til løypene.
Anleggsperioden vil være fra 02.10.18 til ca. 01.11.18 mulig noe lengre om vinteren lar vente på seg.
Mvh
Endre Grønnslett
Sulitjelma Fjellandsby AS
Tlf: 94388181

Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Sendt: mandag 1. oktober 2018 12.59
Til: 'Arn Kyrre Jakobsen' <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>; 'Janne Bjørnbakk'
<Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>; 'Turid Johansen Willumstad' <turid.willumstad@sbnett.no>
Kopi: 'Lise Gunn Hansen' <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>; 'kjetil@sorbotten.com'
<kjetil@sorbotten.com>; 'Kathrine Moan Larsen' <kathrine@nordlandtaxi.no>;
'harald.rundhaug@statskog.no' <harald.rundhaug@statskog.no>
Emne: SV: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei Arn Kyrre,
Vi leverte denne saken til dere den 10.september, og har hele tiden spurt om det har vært behov for en
byggesak eller annen søknad i denne prosessen. Signalene fra dere har hele tiden vært at dere ikke
trengte annet enn en beskrivelse av prosjektet. Jeg har ringt ved flere anledninger og sendt mail om
saken uten at en søknad som dette har blitt nevnt på noe tidspunkt.
I mail fra meg datert 17.09.18, spør jeg spesifikt om dere trenger noe mer enn informasjon enn den fra
grunneier datert 10.09.18 og at forventet oppstart var uken etter.
Fredag og lørdag 28-29.09.18 har vi fått tilkjørt ca 450m3 med masser som skal brukes i prosjektet. Dette
ligger nå på vår største parkeringsplass. Vi stoppet bevist tilkjøringen på denne mengden pga risikoen for
frost og snø som vil gjøre prosjektet umulig å gjennomføre med tanke på datoen for oppstart. 02.10.18
Akkurat nå er 4stk anleggsmaskiner på vei oppover til Sulitjelma og dette er det eneste vinduet vi har for
å få gjort denne jobben.
En forsinkelse av prosjektet vil medføre at vi må leie inn folk for å returnere massene. Slik de ligger nå vil
de ta vekk ca 1/3 av vårt parkeringsareal.
Grunneier har fra første stund gitt sitt samtykke, og samtlige hytteeiere i området er informert pr.tlf. av
undertegnede.

Gjør oppmerksom på at dette er et prosjekt på vegne av Sulitjelma Fjellandsby Velforening. Prosjektet
med sykkel/gangsti er til et felles gode for alle som bruker dajaområdet og var regulert inn som en del av
Sulitjelma Opplevelsespark fra begynnelsen.
Håper dere kan opprettholde deres signaler om at dette bare er en sak til underretning, eller at det kan
gjøres en rask beslutning på at Fauske VGS får starte jobben på dispensasjon inntil endelig behandling.
Med vennlig hilsen
Endre Grønnslett
Sulitjelma Fjellandsby AS
Tlf:94388181

Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>
Sendt: mandag 1. oktober 2018 12.00
Til: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>; Janne Bjørnbakk
<Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>
Kopi: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Emne: SV: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei.
Vi har diskutert saken her på enheten og kommet frem til følgende:
Det må søkes dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark for tiltaket kan iverksettes.
Søknaden behandles i planutvalget 24 Oktober dersom søknaden kommer inn raskt.
Nabovarsel sendes til berørte hytte eiere.
Dette betyr at Fauske Vgs. ikke kan starte på arbeidene før etter eventuelt positivt vedtak i planutvalget.

// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE
+47 75 60 40 63
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Sendt: 27. september 2018 10:43
Til: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>
Kopi: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>
Emne: VS: tilrettelegging i lysløypetrase Daja

Fra: Rundhaug Harald <hru@statskog.no>
Sendt: mandag 10. september 2018 12.58
Til: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Kopi: Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no
Emne: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei!
Viser til møtet her i dag.
1- Opparbeidelse av løypetrase for gående/syklende med unviersell standard(grus m.m.)
strekningen alpinbakke – gapahuk på østsiden av Dajavatn (vedlegg – rød strek)
2- Opparbeidelse av sti/sykkelsti fra gapahuk til skytebaneveien med fres og litt grus i ca 50-100 cm
bredde (vedlegg – gul strek)
Statskog ser ingen problemer med at den løypetraseen som er allerede godkjent i gjeldende
reguleringsplan opparbeides og tilrettelegges bedre. Øvrige godkjenninger/tillatelser må imidlertid
avklares med planmyndigheten – Fauske kommune.
Berørte hytteeiere bør også kontaktes for informasjon om arbeidet.
Terje Johansen Skaugvold
Bjørn Woie
Lill Marit Kampli-Hansen
Terje Petterson, Skellefteå

Med vennlig hilsen
Harald Rundhaug

Seniorkonsulent | 90748885

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Rundhaug Harald <hru@statskog.no>
tirsdag 2. oktober 2018 11.35
Lise Gunn Hansen
Endre Grønnslett
SV: tilrettelegging i lysløypetrase Daja

Hei!
Vi ble kontaktet av fjellandsbyen i begynnelsen av september, og svarte pr epost 10.09 på deres
planer(kopi ble da sendt kommunen). Det at Fjellandsbyen og velforeningen tar et initiativ for å gjøre
noe mer tilrettelegging anser vi som grunneier positivt – all den tid dette skjer i tråd med godkjente
planer og nødvendige tillatelser foreligger.
Det ble allerede i 1998 utarbeidet en rapport av Norges skiforbund om «Daja skisenter», hvor det ble
laget forslag til løypetraseer i samme området.Vi har tidligere diskutert med Fauske kommune spørsmål
om satsing på skiløyper i dette området som en del av turismesatsingen i Sulis, men det ble den gang satt
på vent fordi man heller satset på Klungsetmarka.
I gjeldende reguleringsplan er det tegnet inn skiløyper/turstier mellom alpinbakken og skytebanen.
Det er ikke angitt en eksakt bredde på disse i planbestemmelsene, men slik de er tegnet inn i kartet er
nok bredden tiltenkt at de skal kunne prepareres med en tråkkemaskin. Det tilser vel en bredde på 3-4
m. Så vidt vi har oppfattet er det traseen mellom fjellandsbyen og gapahuken ved Dajavatn som man i
første omgang ønsker å utbedre vesentlig. Resterende trase skal bare enkelt gruses i terrenget for
gående/syklende. Det er dette vi har kommentert i vår epost av 10.09.
Vi tenker da at det må foretas enkelte terrenginngrep fordi deler av traseen er i skrått land. Dette
gjelder vel særlig fra fjellandsbyen og nedover mot hytte til Bjørn Woie (119/453). Gapahuken står
allerede på en eksisterende steinfylling fra etableringen av Daja kraftverk slik at i det området er behovet
for oppfylling betydelig mindre. Vekt på maskiner som benyttes er vanskeligere å ta stilling til, men
dersom vi legger til grunn at det skal opparbeides en trase på 3-4 m bredde med stein bør bæreevnen bli
så vidt god at det kan brukes relativt store maskiner.
Statskog forventer også at eksiterende masse som flyttes legges tilbake slik at grøft og skråninger
plastrer med den stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon raskest
mulig. Høyere skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det ikke kan oppstå erosjon og ras.
Håper dette er oppklarende i forhold til deres spørsmål.

Med vennlig hilsen
Harald Rundhaug

Seniorkonsulent | 90748885

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 2. oktober 2018 09:49
Til: Rundhaug Harald
Kopi: Nilsen Jan; 'endre@sulitjelma-fjellandsby.no'; Rune Reisænen
Emne: VS: tilrettelegging i lysløypetrase Daja

Hei!
Fikk denne søknaden i dag fra Endre i Sulitjelma Fjellandsby. Jeg ble gjort kjent med saken i går, jfr.
epost under.
Det er Planutvalget som skal behandle saker når det gjelder ferdsel i utmark på barmark.
Ser at det skal benyttes dumpere/hjullastere for å frakte masser til løypene. Standarden på den ene
løypa har Statskog sagt noe om i epost av 10. september (fra gapahuk til skytebanen), men den andre er
ikke oppgitt bredde og standard.
Vi ber om en tilbakemelding fra dere som grunneiere om standard på veien fra gapahuken til
alpinbakken, samt til hvordan dette skal utføres og størrelse på de maskiner som skal kunne benyttes.

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE
+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Sendt: tirsdag 2. oktober 2018 09.04
Til: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Kopi: 'Kathrine Moan Larsen' <kathrine@nordlandtaxi.no>
Emne: VS: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei,
Viser til saksgang under i forhold til tilrettelegging av gangvei i Daja.

Vi søker herved dispensasjon for motorferdsel i utmark i sammenheng med opparbeidelse av
gang/sykkelveg i ferdig regulerte løyper fra Sulitjelma fjellandsby og ned til Dajavannet.
Fauske VGS anleggsfag vil stå for opparbeidelse av traseene ved å bruke gravemaskin for å planere og
legge ut veiduk og dumper/hjullaster for å frakte masser til løypene.
Anleggsperioden vil være fra 02.10.18 til ca. 01.11.18 mulig noe lengre om vinteren lar vente på seg.
Mvh
Endre Grønnslett
Sulitjelma Fjellandsby AS
Tlf: 94388181

Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Sendt: mandag 1. oktober 2018 12.59
Til: 'Arn Kyrre Jakobsen' <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>; 'Janne Bjørnbakk'
<Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>; 'Turid Johansen Willumstad' <turid.willumstad@sbnett.no>
Kopi: 'Lise Gunn Hansen' <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>; 'kjetil@sorbotten.com'
<kjetil@sorbotten.com>; 'Kathrine Moan Larsen' <kathrine@nordlandtaxi.no>;
'harald.rundhaug@statskog.no' <harald.rundhaug@statskog.no>
Emne: SV: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei Arn Kyrre,
Vi leverte denne saken til dere den 10.september, og har hele tiden spurt om det har vært behov for en
byggesak eller annen søknad i denne prosessen. Signalene fra dere har hele tiden vært at dere ikke
trengte annet enn en beskrivelse av prosjektet. Jeg har ringt ved flere anledninger og sendt mail om
saken uten at en søknad som dette har blitt nevnt på noe tidspunkt.
I mail fra meg datert 17.09.18, spør jeg spesifikt om dere trenger noe mer enn informasjon enn den fra
grunneier datert 10.09.18 og at forventet oppstart var uken etter.
Fredag og lørdag 28-29.09.18 har vi fått tilkjørt ca 450m3 med masser som skal brukes i prosjektet. Dette
ligger nå på vår største parkeringsplass. Vi stoppet bevist tilkjøringen på denne mengden pga risikoen for
frost og snø som vil gjøre prosjektet umulig å gjennomføre med tanke på datoen for oppstart. 02.10.18
Akkurat nå er 4stk anleggsmaskiner på vei oppover til Sulitjelma og dette er det eneste vinduet vi har for
å få gjort denne jobben.
En forsinkelse av prosjektet vil medføre at vi må leie inn folk for å returnere massene. Slik de ligger nå vil
de ta vekk ca 1/3 av vårt parkeringsareal.
Grunneier har fra første stund gitt sitt samtykke, og samtlige hytteeiere i området er informert pr.tlf. av
undertegnede.
Gjør oppmerksom på at dette er et prosjekt på vegne av Sulitjelma Fjellandsby Velforening. Prosjektet
med sykkel/gangsti er til et felles gode for alle som bruker dajaområdet og var regulert inn som en del av
Sulitjelma Opplevelsespark fra begynnelsen.
Håper dere kan opprettholde deres signaler om at dette bare er en sak til underretning, eller at det kan
gjøres en rask beslutning på at Fauske VGS får starte jobben på dispensasjon inntil endelig behandling.
Med vennlig hilsen

Endre Grønnslett
Sulitjelma Fjellandsby AS
Tlf:94388181

Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>
Sendt: mandag 1. oktober 2018 12.00
Til: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>; Janne Bjørnbakk
<Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>
Kopi: Lise Gunn Hansen <Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>
Emne: SV: tilrettelegging i lysløypetrase Daja
Hei.
Vi har diskutert saken her på enheten og kommet frem til følgende:
Det må søkes dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark for tiltaket kan iverksettes.
Søknaden behandles i planutvalget 24 Oktober dersom søknaden kommer inn raskt.
Nabovarsel sendes til berørte hytte eiere.
Dette betyr at Fauske Vgs. ikke kan starte på arbeidene før etter eventuelt positivt vedtak i planutvalget.

// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE
+47 75 60 40 63
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Sendt: 27. september 2018 10:43
Til: Janne Bjørnbakk <Janne.Bjornbakk@fauske.kommune.no>
Kopi: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>
Emne: VS: tilrettelegging i lysløypetrase Daja

Fra: Rundhaug Harald <hru@statskog.no>
Sendt: mandag 10. september 2018 12.58
Til: Endre Grønnslett <endre@sulitjelma-fjellandsby.no>
Kopi: Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no
Emne: tilrettelegging i lysløypetrase Daja

Hei!
Viser til møtet her i dag.
1- Opparbeidelse av løypetrase for gående/syklende med unviersell standard(grus m.m.)
strekningen alpinbakke – gapahuk på østsiden av Dajavatn (vedlegg – rød strek)
2- Opparbeidelse av sti/sykkelsti fra gapahuk til skytebaneveien med fres og litt grus i ca 50-100 cm
bredde (vedlegg – gul strek)
Statskog ser ingen problemer med at den løypetraseen som er allerede godkjent i gjeldende
reguleringsplan opparbeides og tilrettelegges bedre. Øvrige godkjenninger/tillatelser må imidlertid
avklares med planmyndigheten – Fauske kommune.
Berørte hytteeiere bør også kontaktes for informasjon om arbeidet.
Terje Johansen Skaugvold
Bjørn Woie
Lill Marit Kampli-Hansen
Terje Petterson, Skellefteå

Med vennlig hilsen
Harald Rundhaug
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