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Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

Saker til behandling

PS 1/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløype 1-4 2013/1251

PS 2/14 Rune Olsen og Elin Monsen. Søknad om motorferdsel i 
utmark

2011/683

PS 3/14 NINA. Søknad om motorferdsel i utmark 5-6 2011/620

PS 4/14 Saltdal Røde Kors Hjelpekorps. Søknad om 
motorferdsel i utmark.

2012/214

PS 5/14 Søknad om deling av gnr. 17 bnr. 3 i Saltdal 2013/1224

Rognan, 08.01.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører 

Saker til behandling

PS 1/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløype

Rådmannens innstilling
Saltdal kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Saltdal 
kommune med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jfr. 
Kgl. Res. 11 desember 1992 nr. 1050. 
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Behandling:

Enstemmig innstilling:
Saltdal kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Saltdal 
kommune med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jfr. 
Kgl. Res. 11 desember 1992 nr. 1050. 

PS 2/14 Rune Olsen og Elin Monsen. Søknad om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Rune Olsen gis dispensasjon fra lov om motorferdsel etter §6, tillatelse til transport av åte fra 
bilvei etter fjellveien og videre til jervjakt bua.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Rune Olsen gis dispensasjon fra lov om motorferdsel etter §6, tillatelse til transport av åte fra 
bilvei etter fjellveien og videre til jervjakt bua.

PS 3/14 NINA. Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling

Saltdal kommune stiller seg positiv til at Norsk institutt for naturforskning skal foreta 
merkeprosjekt på gaupe i Saltdal kommune. Det gis dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark etter §6 til Norsk institutt for naturforskning innenfor perioden 15.2.2014 til 31.12.2016. 
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune stiller seg positiv til at Norsk institutt for naturforskning skal foreta 
merkeprosjekt på gaupe i Saltdal kommune. Det gis dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark etter §6 til Norsk institutt for naturforskning innenfor perioden 15.2.2014 til 
31.12.2016.   

PS 4/14 Saltdal Røde Kors Hjelpekorps. Søknad om motorferdsel i utmark.

Rådmannens innstilling:
Saltdal Røde Kors Hjelpekorps gis dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark etter §6 for 
kjøring etter følgende trase innen Det gis tillatelse til inntil 6. turer per år innen 1. mai for 
vintersesongene 2014 – 2018. dispensasjonen gjelder for inntil 5. snøscootere på samme tur.

Dispensasjon gis for kjøring etter følgende traseer:
Junkerdal Nasjonalpark: Storenga – Leipebakken – Tjårrisdalen – Skaiti – retur Rykkedalen – 
Sauvatnan – Storenga – Storengskaret – Balvatnet – Skaitikjeften - Skaitidalen – Argalad. 
Saltfjellet – Svartisen Nasjonalpark: Lønsdal – Kjemåvatn – Steindalen – Addjek –  
Familiedalen – Sørelva – og Lønsdal – Dypen – Viskisvatnan – Junkerdalen.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal Røde Kors Hjelpekorps gis dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark etter §6 for 
kjøring etter følgende trase innen Det gis tillatelse til inntil 6. turer per år innen 1. mai for 
vintersesongene 2014 – 2018. dispensasjonen gjelder for inntil 5. snøscootere på samme tur.

Dispensasjon gis for kjøring etter følgende traseer:



Junkerdal Nasjonalpark: Storenga – Leipebakken – Tjårrisdalen – Skaiti – retur Rykkedalen  
– Sauvatnan – Storenga – Storengskaret – Balvatnet – Skaitikjeften - Skaitidalen – Argalad. 
Saltfjellet – Svartisen Nasjonalpark: Lønsdal – Kjemåvatn – Steindalen – Addjek –  
Familiedalen – Sørelva – og Lønsdal – Dypen – Viskisvatnan – Junkerdalen.

PS 5/14 Søknad om deling av gnr. 17 bnr. 3 i Saltdal

Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling 
av tomt på inntil 3500m2 fra gnr. 17 bnr. 3 i Saltdal til boligformål. 

Av hensyn til vern av arealressursene, og de drifts- og miljømessige ulempene kan ikke 
fradeling tilrådes. Fradelingen kan heller ikke tillates av hensyn til bosetting i området.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Med bakgrunn i saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om 
fradeling av tomt på inntil 3500m2 fra gnr. 17 bnr. 3 i Saltdal til boligformål. 

Av hensyn til vern av arealressursene, og de drifts- og miljømessige ulempene kan ikke 
fradeling tilrådes. Fradelingen kan heller ikke tillates av hensyn til bosetting i området.
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