TELEFONMØTE NR 1/2019

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested: Kvalsund kommune
Møtedato: 04.09.2019
Tid: Fra kl.: 09:10 til kl. 09:25.
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen
Bente Israelsen

Forfall Møtt for

FO

Organet er vedtaksdyktig med 2 av 3 representanter.
Forfallskoder
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet

Fra adm. (evt. andre):

Enny Camilla Nordvik, landbruksrådgiver

SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Sak 59/19.

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører,
kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS,
media, servicekontoret, biblioteket og kommunens
hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no.

SAKSLISTE
Saksnr.
58/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/783
DISPENSASJON FRA MOTORFEDSELLOVEN - KVALSUND
IDRETTSLAG V/PÅL REIDAR FREDRIKSEN, PICKUP M/HENGER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
58/19

Enny Camilla Nordvik
19/783
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
04.09.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFEDSELLOVEN - KVALSUND
IDRETTSLAG V/PÅL REIDAR FREDRIKSEN, PICKUP
M/HENGER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6 innvilges Kvalsund Idrettslag ved Pål-Reidar Fredriksen dispensasjon fra forbudet
mot motorisert ferdsel i utmark.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre en tur/ retur med en Izuzu Pickup med henger fra
Rv94 til strand ved Kargeneset.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre 05.09.2019.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskriftens § 6. Saken er vurdert etter nml. § § 8 -12.
I følge nasjonale karttjenesten naturbase er det ikke registrert viktige eller utvalgte
naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte området.
Søker skal frakte store mengder søppel ca. 170 meter. Dette er arbeid det vil være
svært vanskelig å gjennomføre uten å anvende motoriserte fremkomstmidler. Søker har
påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måte. Det er viktig å få fjernet
søppelet fra strandkanten. Videre er terrenget hardt og steinete, faren for varige skader
er derfor begrenset. Det går en opparbeidet sti i traseen dette vil også være med på å
redusere skadene på terrenget.
I en samlet vurdering er Kvalsund kommune kommet til at søker påviser et særlig
behov som vanskelig kan dekkes på annen måte for å frakte bort søppel. Søker
oppfyller vilkårene etter forskriftens § 6.
Vilkår:
Det skal brukes en pickup Izuzu med tilhenger.
Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. privatrettslige forhold. Dette må søker
selv gjøre etter motorferdselloven § 10.
Tillatelsen gir ingen rettigheter i forhold til annet lovverk og forskrifter.
Alminnelig persontransport tillates ikke.
Eksisterende kjørespor/ trasé skal benyttes ig unødvendig kjøring skal unnlates.
Kjøringen skal begrenses til et minimum.
For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er bløt.
Det skal legges matter over våtsoner som bekkeleier og myrterreng.
Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.
Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres. Nødvendige revegiteringstiltak
skal gjennomføres med stedegent plantemateriale.
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt (lovens § 8).
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i
medhold av loven eller medvirker hertil, er strafferettslig ansvarlig etter lovens § 12.

Dispensasjonen og vedlagte kart som viser område kjøring er tillatt i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi eller oppsyn.

