MØTE NR.3/18

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested:

Kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 23.03.2018
Tid: Fra kl.:11:50 - til kl. 12:45
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen
Bente Israelsen

Forfall Møtt for

Organet er vedtaksdyktig med 3 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, landbrukskonsulent
Svein Tore Kristoffersen, saksbehandling
Kine Urbrott Svendsen, sekretær

MERKNADER:

Ved en inkurie fra administrasjonen var ikke innkallingen
sendt ut til korrekt tidspunkt. Det fremkom ellers ingen
merknader til innkallingen. Innkalling er godkjent.

SAKSLISTE

Administrasjon fremmet arkivsak 18/221 som ekstrasak.
Organer vedtok å ta saken opp inn som sak 14/18. Det
fremkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten er
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 8/18 til og med sak 14/18

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.
8/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/278
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL NFU 23.02.2018

9/18

18/175
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN LINDA SMÅBACH
HENRIKSEN - SNØSCOOTER M/FØLGESCOOTER

10/18

18/184
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - TOVE
SCHELDERUP - SNØSCOOTER

11/18

18/188
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL ISFISKEKONKURRANSE LILLE DOGGI

12/18

18/272
SØKNAD OM TREKKING AV SKISPOR - BJØRNLIA

13/18

18/164
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - SNØSCOOTER
JONNY REITE

14/18

18/221
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - LILLEFJORD
GRENDELAG OG HYTTEFORENING, SNESCOOTER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
8/18

Kine Urbrott Svendsen
18/278
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
23.03.2018

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL NFU 23.02.2018
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 23.02.2018 godkjennes.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
VOTERING, leder innstilling, enstemmig vedtatt

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 23.02.2018 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
9/18

Enny Camilla Nordvik
18/175
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
23.03.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN LINDA
SMÅBACH HENRIKSEN - SNØSCOOTER
M/FØLGESCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Leder fremmet rådmannens tilrådning som sin innstilling.
VOTERING: leders innstilling, enstemmig vedtatt

Vedtak:
Det gis ikke dispensasjon til Linda Småbach Henriksen for følgescooter jf. Forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.
Begrunnelse:
Det er mulig for søker å få hjelp til å hanskes med scooteren uten følgescooter. Det
foreligger ikke et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
10/18

Andreas Gamst
18/184
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
23.03.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - TOVE
SCHELDERUP - SNØSCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
Representant Stig Pettersen fremmet følgende endringsforslag til leders innstilling:
- Som rådmannens tilråding men endres til fire (4) turer
VOTERING, endringsforslag: Fremmet endringsforslag, to stemmer for, én stemme i mot.
Endringsforslaget er vedtatt.
VOTERING, sak: Leders innstilling med vedtatt endring, to stemmer for, én stemme imot.
Innstilling med endring er vedtatt

Vedtak:
Naturforvaltningsutvalget innvilger søknad fra Tove Schjelderup & Per Harald Olsen
om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøscooter utenfor løypenettet i
Kvalsund kommune.
Formål er transport av bagasje/utstyr og brensel fra parkeringsplass ved E6 til privat
hytte i forbindelse med påske, eiendommen gnr. 2, bnr. 1, fnr. 6 ved Okselv på
Sennalandet. En strekning på ca. 650 meter. Se avmerket på kart.

Antall turer: 4
Tidsperiode: 19.03.2018 – 02.04.2018.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6.
Saken er videre vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Ved en vurdering av
ferdselen mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere
motorferdselen til et minimum, anses det som uheldig å tillate ferdsel i områder utenfor
løypenettet. Dette er av hensyn til naturinteresser og delvis uberørte områder. Naturen
med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag
for samisk kultur, jf. naturmangfoldloven.
Ifølge nasjonale karttjenester naturbase og artskart er det ikke registrert viktige og/eller
utvalgte naturtyper eller trua og/eller sårbare arter i omsøkte område, men område er
registrert som art funksjonsområde. Det er påvist at kjøring med snøscooter medfører
forstyrrelser av dyrelivet, jf. naturmangfoldloven § 8.
Det søkes om motorisert ferdsel i utmark med snøscooter. Slik motorferdsel forutsetter
snøføre. Marken må være dekket av naturlig vintersnø. Det setter en naturlig ramme når
kjøring er tillatt. Kjøring på snø etterlater mindre varige skader på terreng og
vegetasjon enn barmarkskjøring. Derfor bør flest mulig nødvendig transport i utmark
legges på snøføre.
Omsøkt kjøring gjelder kjøring på vinterføre og kun for et begrenset antall turer i en
kort tidsperiode. Det vil begrense oppstående skader på naturmiljøet. Videre anses det
at kjøringen gjelder et akseptert nytteformål for å transportere nødvendig utstyr/bagasje
og brensel til egen hytte. Kjøringen gjelder ikke rekreasjonskjøring og bærer dermed
ikke preg av unødvendig kjøring. Søker påviser deretter et «særlig behov» som
vanskelig kan dekkes på annen måte, jf. motorferdsellovens § 6.
Vilkår:
-Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. privatrettslige forhold. Dette må søker
selv gjøre etter motorferdselloven § 10. Etter motorferdselloven § 10 innskrenker loven
ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller
begrense motorferdsel på egen eiendom.
-Eksisterende kjørespor/trasé skal benyttes.
-Kjøringen skal kun foregå på snødekt fastmark/vinterføre.
-Kjøring på bar mark tillates ikke.
-Søker skal stille seg kritisk til formål og nødvendighet av hver enkel utmarkskjøring.
Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøringen skal begrenses til et minimum.

-Alminnelig tur- og rekreasjonskjøring tillates ikke.
-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet under kjøringen skal rettes opp i
etterkant.
-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 tillat i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi eller oppsyn.
-Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldene lovverk og forskrifter.
-Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
11/18

Andreas Gamst
18/188
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
23.03.2018

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM
MOTORFERDSEL - ISFISKEKONKURRANSE LILLE DOGGI
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Leder fremmet rådmannens tilrådning til sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamerfest og Kvalsund snescooterforening innvilges dispensasjon for bruk av
snescooter i forbindelse med fiskekonkurranse på Lille Doggi.
Tidspunkt: Fra torsdag 29.03.2018 til og med fredag 30.03.2018 kl 21.00.
Trase: Fra løype 10 til Lille Doggi.
Begrunnelse:
Søker har påvist et særlig behov for dispensasjon, som ikke kan dekkes på annen måte.
Dispensasjonen gjelder for en kort periode, i et område som det allerede i dag er mye
scootertrafikk. Vurderingen er at forstyrrelsen for dyrelivet er begrenset.
Vilkår:

-Alminnelig persontransport tillates ikke.
-Alminnelig tur og rekreasjonskjøring tillates ikke.
-Det er kun tillatt å kjøre på angitt trase når løype 10 er åpen.
-Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til eventuelle privatrettslige forhold. Dett må
søker selv gjøre etter motorferdselloven § 10. Etter motorferdselloven § 10 innskrenker
loven ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler å forby eller
begrense motorferdsel på egen eiendom.
-Kjøringen skal kun foregå på snødekt fastmark/ vinterføre.
-Kjøring på barmark tillates ikke.
-Søker skal stille seg kritsk til formål og nødvendighet av hver enkel utmarkskjøring
som skal foretas. Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøringen skal begrenses til et
minimum.
-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet under kjøring skal rettes opp i
etterkant.
-Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt jf. Nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 1 annet ledd.
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt
i medhold av loven eller medvirker hertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 12.
-Dispensasjonen og vedlagte kart som viser området kjøring er tillatt i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi og oppsyn.
-Søker er forpliktet til å være kjent gjeldende lovverk og forskrifeter.
-Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.
Etter forvaltningsloven § 28 er det adgang til å påklage det fattede vedtak. Klagefristen
er 3 uker fra det tidspunkt de mottar underretning om vedtaket. Klagen fremsettes
skriftlig og må nevne det vedtak det klages over og hvilke endringer som ønskes.
Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
12/18

Enny Camilla Nordvik
18/272
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
23.03.2018

SØKNAD OM TREKKING AV SKISPOR - BJØRNLIA
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

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

Vedtak:
Hammerfest og Kvalsund innvilges dispensasjon til å kjøre utenfor løypenettet i
Kvalsund kommune med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 3 e).
Det innvilges dispensasjon til å lage skispor i trasè som vist i vedlagt kart.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre 15 turer perioden 23.03.2018 til 05.05.2018.
Begrunnelse:
Vilkårene etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
3 e) er oppfylt. Det er en skiløype som er åpen for alle, lagd av en forening.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
13/18

Svein Tore Kristoffersen
18/164
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
23.03.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN SNØSCOOTER
JONNY REITE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Leder fremmer rådmannens tilrådning som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i lov 10. juni 1977 nr. 82 (sist endret 19. juni 2015 nr. 2015) for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (motorferdselloven), innvilges
Jonny Reite dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av 1 stk gravemaskin til hytte
og ATV til frakt av byggemateriell 7 turer til eiendommen gnr. 3, bnr. 1, fnr. 38 i
Fossen hyttefelt, Kvalsund kommune. Se avmerket trasé i vedlagte kart. En strekning
på rundt 190 meter.
Formål er transport av byggemateriale og utstyr i forbindelse med bygging av hytte.
I henhold til lov om motorferdselloven forskrift § 9 settes tidspunkt til 01.07.2018 –
31.10.2018.
Antall turer: 1 tur/retur med gravemaskin og 7 turer med ATV
Begrunnelse:

Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdsellovens § 6.
Saken er videre vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Ifølge nasjonale
karttjenester naturbase og artskart er det ikke registrert viktige eller utvalgte naturtyper
eller trua eller sårbare arter i det omsøkte område. Kvalsund kommune kan allikevel
ikke se bort fra at dyre- og plantelivet vil bli forstyrret i forbindelse med omsøkt
ferdsel. Kjøring på barmark vil etterlate varige spor i terrenget.
De resulterende skader gjennom omsøkt motorferdsel på barmark anses å være
omfattende og langvarige. Den naturlige revegeteringskapasiteten er meget begrenset
under de klimatiske forhold.
Kvalsund kommune anser denne søknaden som særlig grunner som ikke finnes
hjemmel av denne lov. Denne dispensasjonen må behandles etter lov om
motorferdselloven § 6 for frakt av matreiell og gravemaskin til søkers hytte 3/1-38.

Hva gjelder gravemaskin påviser søker etter en helhetlig vurdering et særlig behov som
vanskelig kan dekkes på annen måte og oppfyller dermed kravene i motorferdsellovens
§ 6.
Tidsperiode det søkes om dispensasjon ligger delvis innenfor det alminnelige
motorferdselforbudet. I Finnmark er motorisert ferdsel i utmark og i snøskuterløypene
ikke tillatt i tidsrommet f.o.m. 5. mai t.o.m. 30. juni, jf. forskriftens § 9. Dette av
hensyn til yngle- og hekketiden for dyr og fugler og i sentrale områder for kalving og
flytting av rein, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet gjelder
ikke motorisert ferdsel tillatt etter lovens § 4 første ledd. Fylkesmannen kan gjøre
unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. Slik søknad må bli fremmet fra kommunen.
Vilkår:
-Det skal foreligge tillatelse til bygging av hytte, samt godkjent gravemelding.
-Det skal brukes minigraver med belter.
-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.
-Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldene lovverk og forskrifter.
- Alminnelig persontransport tillates ikke.
-Eksisterende kjørespor/trasé skal benyttes og unødvendig kjøring skal unnlates.
-Kjøringen skal begrenses til et minimum.
-For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er bløt.
-Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.

-Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres. Nødvendige revegeteringstiltak
skal gjennomføres med stedegent plantemateriale. Tiltakshaver skal gi beskjed til
kommunen når skadene er utbedret.
-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 tillat i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi eller oppsyn.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
14/18

Andreas Gamst
18/221
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
23.03.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN LILLEFJORD GRENDELAG OG HYTTEFORENING,
SNESCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Leder fremmer rådmannens tilrådning som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lillefjord grendelag og hytteforening innvilges ikke dispensasjon for bruk av
snøscooter i midlertidig løype i tidsrommet 14.04.18 fra klokken 10:00 – 18:00.
Begrunnelse:
Det vurderes dit at det ut fra en samlet vurdering av opplysningene i søknaden ikke
foreligger et særlig behov etter lovens § 6 da behovet kan løses gjennom å ta i bruk
eksisterende løypenett. Det finnes en godkjent skuterløype i Måsøy kommune til
omsøkt vann. Derfor foreligger det ikke grunnlag for å innvilge etter
motorferdselloven dispensasjon.

