
Konsekvensutredning 
Under de forskjellige temaer er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av 

konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet opp hvilke tema Gildeskål 

kommune vurderer å være mindre relevante for tiltaket: 

 Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn), 

 Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 

flom og skred 

 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

 Barn og unges oppvekstsvilkår 

 Kriminalitetsforebygging 

 En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredning omfatte vurderinger av dette 

Skala for verdivurdering og konsekvensvurdering: 

-3: Store negative konsekvenser 

-2: Middels negative konsekvenser 

-1: Små negative konsekvenser 

0: Ingen konsekvenser 

+1: Små positive konsekvenser 

+2: Middels positive konsekvenser 

+3: Store positive konsekvenser 

Skutertrase Sundsfjordfjellet  

Eksisterende arealbruk: 
I kommuneplanens ligger traseen i LNF område 
og formålet Bruk og vern av sjø og vassdrag. I 
kommunens temakart er området avsatt som 
friluftsområde. 

Lengde: 
Ca. 17 km 

Foreslått formål: 
Snøskuterløype 

Forslagsstiller: 
Gildeskål kommune 

Beskrivelse: 
 

Kartutsnitt: 
Se vedlagte kart 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring Avbøtende tiltak Grunnlag 

Skredfare   Kommunen skal 
stenge løypa ved 
stor snøskredfare. 
Overvåking/ 
varsling, skilting, 
og/eller generelle 
advarsler. 

Skredatlas: 
Skredatlas.nve.no 



Teknisk 
infrastruktur, 
herunder 
vedlikeholdskost-
nader 

-1 Er det nok 
parkeringsplass ved 
garasjen? 
Kostnader for 
markering må tas 
med i kommunens 
økonomiplan. 

Parkeringskapasitet 
må vurderes. 

Gildeskål kommune 

Reindriftsnæringen 
(Saltfjellet 
Reinbeitedistrikt) 

-2 Området løypa går 
gjennom brukes 
som beite for rein 
gjennom alle 
årstider. Foreslåtte 
trase går gjennom 
1 trekklei og forbi 1 
anlegg. 

Kommunen skal 
stenge løypa 
dersom 
reinbeitedistriktet 
ber om dette av 
hensyn til 
reindrifta. 

http://www.nordlan
dsatlas.no/flexviewe
rs/reindrift/ 

Kulturminner og 
kulturmiljø inkl. 
samiske 

0 Ingen kjente 
kulturminner. 

 Askeladden: 
riksantikvaren.no 

Naturmangfold – 
arter/naturtyper 

-1 Ved Øvre 
Stigvannet, nord 
for Hellarfjellet og 
nord for Langvatnet 
er det mange 
plantearter som er 
registrert som 
rødlisteart av særlig 
stor nasjonal 
forvaltnings-
interesse. 

Dette er planter 
som er snødekt om 
vinteren. Løypa 
stenges hvis 
snødekket 
forsvinner. 

Fylkesmannen/ 
Naturbase - MD 

Inngrepsfrie områder 0 Løypa berører 
ingen av de 
inngrepsfrie 
naturområder. 

 Nordlandsatlas 

Næringsliv +1 Det vil være positiv 
for turistnæringen 
og Gildeskål jeger- 
og fiskeforening 
som har hytter i 
området. 

 Gildeskål kommune 

Verneområder/ 
randområder 

0 Ingen 
verneområder vil 
bli berørt. 

 Fylkesmannen/ 
Naturbase - MD 

Bolig-/hyttefelt 0 De nærmeste 
hytter ligger i 
Hellarfjellet (H56 i 
kommuneplan), 
Storvassfjellet 
(bebyggelsesplan) 
og sør for 
Langvatnet (H58). I 
tillegg står det en 

Nedsatt fartsgrense 
der løypa passerer 
hyttefeltene i (20 
km/t) 

Gildeskål kommune 



bygning på mindre 
enn 10 meter 
avstand fra traseen 
som samtidig 
brukes som vei i 
sommeren.  

Sikkerhet -1 Store deler av 
trasèen mangler 
mobildekning. 

 Gildeskål kommune 

Støy -2 Hytter i Hellarfjellet 
(H56 i 
kommuneplan), 
Storvassfjellet 
(bebyggelsesplan) 
og sør for 
Langvatnet (H58) 
vil bli berørt av 
støy.  

Nedsatt fartsgrense 
der løypa passerer 
hytter, 20 km/t 

Gildeskål kommune 

Samfunn 
(drikkevann) 

0 Løypa kommer 
ikke i konflikt med 
offentlig vannkilde. 

Det finnes 
hytteområder langs 
traseen som gjør at 
en kan ta kontakt 
med nærmeste 
hytteeier i tilfelle 
motorstopp osv. 
Kjøring er på eget 
ansvar. 

Gildeskål kommune 

Friluftsliv -1 Løypa går gjennom 
en viktig 
friluftsområde. Om 
vinteren brukes det 
av mange som går 
på ski til de 
eksisterende hytter 
og Lahko 
nasjonalpark. 

Løypeforslaget har 
i mange år blitt 
brukt som løype 
uten at det har 
skapt nevneverdige 
problemer for 
friluftslivet i 
området. 

 

 

Samlet vurdering: 
Løypa vil ha middels negative konsekvenser for reindriftsnæringen og støy. Avbøtende tiltak 
(Kommunen skal stenge løypa dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta; 
nedsatt fartsgrense der løypa passerer hytter, 20 km/t) vil være tilstrekkelig for gjennomføring av 
traseen. 
 
Løypa har små negative konsekvenser for teknisk infrastruktur, naturmangfold, sikkerhet og 
friluftsliv. Avbøtende tiltak vil være tilstrekkelig. Angående mobil dekning vil sikkerheten være at det 
finnes hytteområder langs traseen som gjør at en kan ta kontakt med nærmeste hytteeier i tilfelle 
motorstopp osv. Angående friluftsliv har løypa i mange år blitt brukt uten at det har skapt 
nevneverdige problemer for friluftslivet i området. 
 
Det vil være positiv for turistnæringen og Gildeskål jeger- og fiskeforening som har hytter i området 



å etablere en fast snøskuterløype. 
 

Konklusjon:  
Det anbefales å vedta ny forskrift til snøskuterløype som foreslått. Alternative traseer er vurdert og 
denne traseen er vurdert som mest hensiktsmessig i forhold til terreng og konsekvensene.  
 

Kommunestyrets vedtak: 
 

 


