MØTE NR. 4/2019

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested: møterom, Kvalsund rådhus
Møtedato: 12.04.2019
Tid: Fra kl.: 08:30 - til kl. 09:50
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen
Bente Israelsen

Forfall Møtt for

FU

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
Charlotte Pedersen, formannskapssekretær

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen
ble godkjent.

SAKSLISTE:

Organet besluttet å ta 2 tilleggssaker til behandling. Det
fremkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 17/19 til og med sak 26/19.

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.
17/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/256
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 19.02.2019

24/19

19/332
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 22.03.2019

18/19

19/153
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - TOVE
SCHJELDERUP, SNØSCOOTER

19/19

19/251
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - STIG RIIBE,
SNESCOOTER

20/19

19/101
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - GUNN HEIDI
HOLMGREN

21/19

19/172
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NUSSIR ASA,
KJØRING PÅ BARMARK/UTMARK/SNØ

22/19

19/156
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NORDRE
SEILAND FRILUFTSFORENING

23/19

19/245
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - HAMMERFEST
OG KVALSUND SNESCOOTERFORENING,
ISFISKEKONKURRANSE

25/19

19/304
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NRK NATUR,
SNØSCOOTER

26/19

19/360
DISPENSASJONSSØKNAD HAMMERFEST OG KVALSUND
SCOOTERFORENING

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
17/19

Mari Stevning Bekken
19/256
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
12.04.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 19.02.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 19.februar 2019 godkjennes.

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

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 19.februar 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
24/19

Charlotte Pedersen
19/332
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
12.04.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 22.03.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 22. mars 2019 godkjennes.

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

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 22. mars 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
18/19

Enny Camilla Nordvik
19/153
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
12.04.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - TOVE
SCHJELDERUP, SNØSCOOTER
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:
Per Harald Olsen innvilges ikke dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i
utmark jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Begrunnelse.
Avstanden fra vei til hytte er for kort til at det er nødvendig å anvende motoriserte
fremkomstmidler for å frakte bagasje og utstyr. Terrenget er ikke bratt. Det går vei
frem til hytten som kan anvendes på sommeren til å frakte tyngre utstyr og bagasje.
Kvalsund kommune vurderer det dithen at søker ikke har påvist et særlig behov som
ikke lar seg dekke på annen måte. Vilkårene etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag § 6 er derfor ikke oppfylt.

Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og det vurderes at den samlede
belastningen på naturmangfoldloven vil være forholdsvis liten. Det er observert arter
av nasjonal forvaltningsinteresse i området.

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

Enny Camilla Nordvik
19/251
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
12.04.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - STIG
RIIBE, SNESCOOTER
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:
Stig Riibe innvilges dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark jf. Lov
om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Det innvilges dispensasjon med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark
og på islagte vassdrag § 6.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med en snøscooter.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre inntil 50 turer.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre i perioden mellom fra og med 22.03.2019 til og
med 22.04.2019.
Begrunnelse:

Søker skal frakte tunge materialer. Terrenget fra vei til hytte er ulendt bratt det er
derfor vanskelig å frakte materialet ved å gå. Det går ikke vei frem til hytten det er
derfor vanskelig å frakte materialet inn om sommeren. Det er behov for å frakte
materialer til hytten for å begrense skader på hytten.
Kvalsund kommune har vurdert det dithen at søker påviser et særlig behov som ikke
lar seg dekke på annen måte.
Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
I følge nasjonale karttjenester naturbase er det ikke registrert viktige eller utvalgte
naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte området. Kvalsund kommune kan
likevel ikke se bort fra at dyre - og plantelivet kan bli forstyrret i forbindelse med
omsøkt ferdsel.
Vilkår:
-Det innvilges kun dispensasjon til å kjøre med snøscooter på snødekt mark.
-Kjøring på barmark tillates ikke.
-Søker skal stille seg kritisk til formål og nødvendighet av hver enkel utmarkskjøring
som skal foretas. Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøring skal begrenses til et
minimum.
-Alminnelig tur – og rekreasjonskjøring tillates ikke.
-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet under kjøring 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 tillatt i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi eller oppsyn.
-Kvalsund kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet fra og
med 5.mai til og med 30.juni, jf. forskriftens § 9.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
20/19

Enny Camilla Nordvik
19/101
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
12.04.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - GUNN
HEIDI HOLMGREN
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:
Gunn Heidi Holmgren innvilges ikke dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i
utmark jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter
naturmangfoldloven §§ 8 -12.
Søker skal frakte utstyr og folk fra vei til tomt. Kvalsund kommune har vurdert det
dithen at dette ikke er et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måte. Det vil
være mulig å kjøre utstyret og folk frem til tomt på vei på sommerstid. Avstanden er
160 meter fra nærmeste brøytet vei til hytten på vinterstid. Dette er en distanse som det
er mulig å gå.

I følge den nasjonale karttjeneste naturbase er det ikke registrert viktige eller utvalgte
naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte område. Kvalsund kommune kan
allikevel ikke se bort fra at dyre – og plantelivet kan bli forstyrret i forbindelse med
omsøkt ferdsel.
I en samlet vurdering kommer Kvalsund kommune til at søker ikke påviser et særlig
behov som ikke lar seg dekke på annen måte til frakt av utstyr. Søker oppfyller ikke
vilkårene etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
21/19

Enny Camilla Nordvik
19/172
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
12.04.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NUSSIR
ASA, KJØRING PÅ BARMARK/UTMARK/SNØ
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding med følgende tilleggsforslag som sin innstilling:
Tilleggsvilkår: Skader på opparbeidede ski og snøscooter løyper skal uten opphold utbedres
umiddelbart.
Øvrige vilkår: se vedlegg
Søker bes sende kopi av transportplanen til kommunen ved saksbehandler.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nussir ASA innvilges dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark jf. Lov
om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med ATV/ snøscooter, kjøretøy med
gummibelter, borerigger og bandvogn med gummibelter og containerbrakke som anvist
på vedlagt kart.
Tidsperiode:

Det innvilges dispensasjon til å kjøre til og med 31.12.2019. Kvalsund kommune vil
presisere at det ikke ert tillatt med motorisert ferdsel i utmark i perioden fra og med
05.05.til og med 30.06. Dispensasjonen gjelder derfor ikke for kjøring i denne
perioden.
Begrunnelse:
Nussir ASA skal gjennomføre arbeid det ikke vil være mulig å gjennomføre uten at det
blir anvendt motoriserte fremkomstmidler. Noe av kjøringen skal foregå på etablert
trasé, og i åpne scooterløyper. Dette vil minske skadene på terrenget.
Kvalsund kommune har vurdert at det slik at Nussir ASA har påvist et særlig behov
som ikke lar seg dekkes på annen måte. Vilkårene etter Forskrift forbruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 er oppfylt.
Saken er vurdert etter nml. § § 8 – 12. Etter å ha undersøkt naturbase er det klart at det
er registrert arter av stor forvaltningsinteresse i området. Tiltak i dette området er nøye
vurdert, av blant annet regjeringen. De har kommet til at det skal gis tillatelse til å
bedrive gruvedrift i området. Dette er et mye større inngrep enn det omsøkte inngrepet
denne saken omhandler.
Vilkår:
Det skal brukes ATV/ snøscooter, kjøretøy med gummibelter, borerigger og bandvogn
med gummibelter og containerbrakke som anvist på vedlagt kart.
Dispensasjonens gyldighet forutsetter at nødvendige tillatelser for arbeidet er
innhentet.
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 gjeldende lovverk og forskrifter.
Alminnelig persontransport tillates ikke.
Eksisterende kjørespor/ trasé skal benyttes og unødvendig kjøring skal unnlates.
Kjøringen skal begrenses til et minimum.
Det skal legges ut matter over våtmark.
Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.

Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres. Nødvendig revegiteringstiltak
skal gjennomføres med stedegnet plantemateriale. Tiltaket 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 området kjøring er tillatt i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi og oppsyn.
Vilkår:
-Tillatelsen gir ingen rettigheter i forhold til annet lovverk (mineralloven,
forurensingsloven, mm.). Søker er forpliktet til å ha innhentet alle øvrige tillatelser i
forbindelse med de geologiske undersøkelsene i Repparfjordfeltet.
-Lovens virkeområde for luftfartøy gjelder landing og start med luftfartøy i utmark og
vassdrag. Loven gjelder ikke for selve flygningen, som etter omstendighetene kan være
forbudt etter andre bestemmelser. Lufttrafikken er regulert ved luftfartsloven med
tilhørende forskrifter.
-Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til eventuelle 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.
-Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldene lovverk og forskrifter.
- Mest mulig transport skal legges på vinterføre. Barmarkskjøring skal minimaliseres
til et minimum.
-Eksisterende kjørespor/trasé skal benyttes.
-For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er bløt.
-I sårbare områder som blant annet myke fuktige partier hvor maskinene vil synke ned
i marka og lage kjørespor skal opptreden være spesielt skånsom og «føre-var». Disse
partiene skal avmerkes slik at flest mulig sårbare områder unngås ved planlegging av
kjøringen.
-Kjørematter skal benyttes hvor traséen krysser elveleier med særlig bløt mark og i
myrterreng.
-Oppsamlingskar for drivstoff, smøremidler og kjemikalier skal benyttes.

-Søker skal stille seg kritisk til formål og nødvendighet av hver enkel utmarkskjøring
som skal foretas. Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøringen skal begrenses til et
minimum.
-Alminnelig tur- og rekreasjonskjøring tillates ikke.
-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.
-Søker er forpliktet til å følge transportplan for boreaktiviteter – Nussir ASA.
Transportplanen inneholder blant annet krav om sikring av veitraséer, utbedring av
eventuelle skader, terrengrehabilitering av trasé og boreplasser, forholdet til
reindriftsnæringen, avfallshåndtering og avsetning til opprydding.
-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet under kjøringen skal rettes opp i
etterkant. Nødvendige revegeteringstiltak skal gjennomføres med stedegent
plantemateriale. Tiltakshaver skal gi beskjed til kommunen når skadene er utbedret.
-Søker skal varsle Kvalsund kommune umiddelbart ved uforutsette hendelser og ved
hendelser som har betydning for naturmiljøet.
-Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få dirkete betydning for
dem, jf. Konsesjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater artikkel 6.
Reinbeitedistrikt 22 skal informeres om ferdselen knyttet til boringen.
-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.:
22/19

Enny Camilla Nordvik
19/156
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
12.04.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NORDRE
SEILAND FRILUFTSFORENING
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:
Søknad fra Nordre Seiland frilufts forening v/ Oddmund Pedersen avslås. Det
innvilges ikke dispensasjon for omsøkt formål fra forbudet mot motorisert ferdsel i
utmark, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Begrunnelse:
Nordre Seiland frilufts forening har ikke påvist et behov som ikke lar seg dekke på
annen måte. Vilkårene etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6 er ikke oppfylt. Det er mulig å arrangere fiskekonkurranse og
gudstjeneste uten å kjøre utenfor løypenettet. Det er flere fiskevann som ligger langs
løypen.

Det er søkt om dispensasjon for at et ukjent antall personer kan kjøre et ukjent antall
turer. Å innvilge dispensasjon som omsøkt vil ikke være i tråd med lovgivers ønske om
å redusere motorferdsel i utmark til et minimum.
Vedtaket er vurdert etter nml. § 8 -12. I følge nasjonale karttjenester naturbase er det
ikke registrert viktige eller utvalgte naturtyper eller sårbare arter i det omsøkte
området. Det kan allikevel ikke sees bort fra dyre - og plantelivet kan bli forstyrret i
forbindelse med omsøkt ferdsel.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
23/19

Enny Camilla Nordvik
19/245
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
12.04.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN HAMMERFEST OG KVALSUND SNESCOOTERFORENING,
ISFISKEKONKURRANSE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
Representant Stig M. Pettersen fremmet følgende nytt forslag:
Hammerfest og Kvalsund snescooterforening innvilges dispensasjon fra forbudet motorisert
ferdsel i utmark. Jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Begrunnelse:
Søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måte, og som ikke knytter seg til
turkjøring.
Standard vilkår.
VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hammerfest og Kvalsund snescooterforening innvilges dispensasjon fra forbudet motorisert
ferdsel i utmark. Jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Begrunnelse:
Søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måte, og som ikke knytter seg til
turkjøring.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
25/19

Enny Camilla Nordvik
19/304
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
12.04.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NRK
NATUR, SNØSCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:
Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
Leder fremmet følgende nytt forslag som sin innstilling:
Nrk innvilges dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark jf. Lov om motorferdsel i
utmark § 3.
Begrunnelse:

Kvalsund kommune har vurdert at NRK har påvist et særlig behov. Det er søkt om å
filme snøugler som er en svært truet art. Dersom det ikke blir innvilget dispensasjon vil
det få konsekvenser for forskningsprosjektet.
Snøugle er en svært truet art. Kjøring vil kunne føre til skader og ulemper i naturen.
Nasjonale myndigheters sterke ønske om å redusere motorferdselen til et minimum
trekker klart i retning av å ikke innvilge dispensasjon. Et av argumentene for at det er
bestemt at det skal være motorferdselforbud for kjøring i utmark er for å beskytte
rødlistede arter fra forstyrrelser.
Maksimalt antall snøscootere: 4.
SNO gis fullmakt til å regulere antall snøscootere, inntil 4.
SNO gis fullmakt til å regulere området det kjøres i.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
NRK innvilges dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark jf. Lov om
motorferdsel i utmark § 3.
Kvalsund kommune har vurdert at NRK har påvist et særlig behov. Det er søkt om å
filme snøugler som er en svært truet art. Dersom det ikke blir innvilget dispensasjon vil
det få konsekvenser for forskningsprosjektet.
Snøugle er en svært truet art. Kjøring vil kunne føre til skader og ulemper i naturen.
Nasjonale myndigheters sterke ønske om å redusere motorferdselen til et minimum
trekker klart i retning av å ikke innvilge dispensasjon. Et av argumentene for at det er
bestemt at det skal være motorferdselforbud for kjøring i utmark er for å beskytte
rødlistede arter fra forstyrrelser.
Maksimalt antall snøscootere: 4.
SNO gis fullmakt til å regulere antall snøscootere, inntil 4.
SNO gis fullmakt til å regulere området det kjøres i.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
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DISPENSASJONSSØKNAD HAMMERFEST OG KVALSUND
SCOOTERFORENING
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:
Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening innvilges dispensasjon til å kjøre
snøscooter utenfor løypenettet i Kvalsund som anvist på vedlagt kart med hjemmel i
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.
Det innvilges dispensasjon til å tråkke spor som anvist på vedlagt kart.
Det innvilges dispensasjon til Tom Roger Larsen og Harald Knudsen.
Tidsperiode:
Fra og med 12.04.2019 til og med 04.05.2019.
Begrunnelse:
Hammerfest og Kvalsund scooterforening har påvist et særlig behov som ikke knytter
seg til turkjøring og som ikke lar seg dekke på annen måte.

Det er ikke mulig å tråkke spor uten å anvende motoriserte fremkomstmidler.
Den omsøkte kjøringen skal foregå over en kortere periode, og forstyrrelsen på naturen
anees derfor for å bli begrenset.
I følge nasjonale karttjenester naturbase er det ikke registrert viktige eller utvalgte
naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte område. Kvalsund kommune kan
allikevel ikke se bort fra at dyre – og plantelivet kan bli forstyrret i forbindelse med
omsøkt ferdsel.
Vilkår:
Alminnelig persontransport tillates ikke.
Alminnelig tur og rekreasjonskjøring tillates ikke.
Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evt. Privatrettslige forhold. Dette må søker
selv gjøre etter motorferdselloven § 10. Etter motorferdselloven § 10 innskrenke loven
ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller
begrense motorferdsel på egen eiendom.
Kjøring skal foregå på snødekt fastmark/ vinterføre.
Kjøring på barmark tillates ikke.
Søker skal stille seg kritisk 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 (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.
Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldende lovverk og forskrifter.

