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Reguleringsplan for Lysløype i Olderdalen til høring/offentlig ettersyn 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg: 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse 
Planbestemmelser 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 17.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Reguleringsplan for lysløype i Olderdalen, Dálusvággi, Talosvankka legges ut til 

høring/offentlig ettersyn fra 17. November 2017 til 3. Januar 2018. 
 
 
 
 
Plankart 

Rådmannens innstilling: 
1. Reguleringsplan for lysløype i Olderdalen, Dálusvággi, Talosvankka legges ut til 

høring/offentlig ettersyn fra 17. November 2017 til 3. Januar 2018. 
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Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune skal erstatte tapt ski-/lysløype som faller bort i forbindelse med skredsikring. 
En ny lysløypetrase for Olderdalen/ Dálusvággi/Talosvankka krever reguleringsplan. 
 
Planprogram med melding om oppstart ble behandlet i Kåfjord formannskap den 22. mai 2017, sak 
2017/103 og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6/7-17 til 16/8-2017.  
 
Melding om oppstart/planprogram ble annonsert i Framtid i nord, Nordlys, Avvir, og på 
kommunens hjemmeside. Berørte grunneiere og sektormyndigheter ble tilskrevet direkte.  
Innen fristens utløp var det innkommet 5 merknader.  
 
Merknadene er tatt hensyn til men har ikke ført til vesentlig endring av planprogrammet.  
Planprogrammet ble fastsatt 15.9.2017 og danner grunnlaget for utarbeidelse av 
reguleringsplanen. 
 
Reguleringsplanen består av tre dokumenter. Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-
analyse, planbestemmelser og plankart. 
 
OIK (Olderdalen idrettsklubb) eier dagens lysløype. Kåfjord kommune står for 
reguleringsarbeidet til ny lysløypedel og prosjektering av ny bru mens OIK prosjekterer 
lysløypetraseen.  
Reguleringsplanforslaget tar utgangspunkt i en trase OIK har forslått.  
 

Vurdering: 
En ny lysløypetrase for Olderdalen/ Dálusvággi/Talosvankka ønskes regulert da nåværende 
lysløype mister 1,5 km, pga. ny skredvoll i området. 
 
Den foreslåtte lysløypetraseen gjør at man kan oppnå flere fordeler hvor eksisterende 
turstier/løyper på sørsiden av elva kan knyttes tettere sammen med stier og løyper på nordsiden 
av dalen. Traseen vil åpne langt flere muligheter for ferdsel i naturen både sommer og vinter. 
Dette vil være til glede og nytte både for lokalbefolkningen, tilreisende og noe reiselivsnæringa 
vil kunne benytte seg av. Verdien av en slik løsning som foreslått av OIK bør derfor sees i et 
langt videre perspektiv enn kun en lysløype for lokale skiløpere. 
 
 


