MØTE NR. 8/2018

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested: møterom, Kvalsund rådhus
Møtedato: 06.12.2018
Tid: Fra kl.: 08:00 til kl. 08:48
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):

Terje Wikstrøm, ordfører
Enny Camilla Norvik, landbruksrådgiver
Charlotte Pedersen, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Landbruksrådgiver orienterer om behandling av klage i politisk
sak 41/18. Denne saken ble sendt til Fylkesmannen for endelig
behandling. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

SAKER FRA ORGANET:

Organet ber om en utredning vedrørende brønnboring på
vinterstid.
Sommeren 2019 skal organet gjennomføre tilfeldige kontroller
vedrørende innvilgede dispensasjoner fra motorferdselloven.
Dette gjelder opprydding i naturen etter gjennomførte tiltak.

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er
godkjent.

SAKSLISTE:

Administrasjonen fremmet ettersendt sak 18/986, saksfremlegg
nummer 2. Enstemmig vedtatt at saken tas inn på sakslisten
som sak 51/18. Det fremkom ingen øvrige merknader til
sakslisten. Sakslisten er godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Referatsak 1/18 og 2/18. Samt fra og med sak 46/18 til og med
sak 51/18.

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

SAKSLISTE
Saksnr.
1/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/757
REFERATSAK
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - HARRY
PETTERSEN, TRAKTOR

2/18

18/986
REFERATSAK
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV MASKIN
OG TRANSPORT AS, GRAVEMASKIN OG HJULLASTER

46/18

18/999
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 28.09.2018

47/18

18/921
MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1.HALVÅR 2019

48/18

18/944
SØKNAD OM AVHOLDELSE AV JAKTPRØVER OG FRITAK FRA
BÅNDTVANGBESTEMMELSENE

49/18

18/961
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - LINN TØRSETH
NILSEN, BELTEGÅENDE BORERIGG

50/18

18/1067
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - MULTICONSULT,
BORERIGG, SEKSHJULING

51/18

18/986
Saksfremlegg nummer 2.
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV MASKIN
OG TRANSPORT AS, GRAVEMASKIN OG HJULLASTER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
1/18

Enny Camilla Nordvik
18/757
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
06.12.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - HARRY
PETTERSEN, TRAKTOR
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken refereres naturforvaltningsutvalget. Organet tar saken til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
2/18

Enny Camilla Nordvik
18/986
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
06.12.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV
MASKIN OG TRANSPORT AS, GRAVEMASKIN OG
HJULLASTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken refereres naturforvaltningsutvalget. Organet tar saken til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
46/18

Mari Stevning Bekken
18/999
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
06.12.2018

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 28.09.2018
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 28.september 2018 godkjennes.

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

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 28.september 2018 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
47/18

Mari Stevning Bekken
18/921
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
06.12.2018

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1.HALVÅR 2019
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.
Leder fremmet nytt forslag som sin innstilling:
21 januar,19 februar, 20 april, 14 juni.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteplan for 1.halvår 2019, politiske organer Kvalsund kommune

Naturforvaltningsutvalget

Jan

Feb

21.

19.

Mars

April
20.

Mai

Juni
14.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
48/18

Enny Camilla Nordvik
18/944
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K44
Møtedato
06.12.2018

SØKNAD OM AVHOLDELSE AV JAKTPRØVER OG FRITAK
FRA BÅNDTVANGBESTEMMELSENE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

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

Vedtak:
Kvalsund kommune har etter en nærmere vurdering kommet til at vilkårene etter
hundeloven § 9 bokstav e, og Forskrift om hundehold, Kvalsund kommune, Finnmark
§ 4 er annet ledd oppfylt, innvilges Vest – Finnmark Fuglehundklubb dispensasjon fra
hundeloven. Det er en forutsetning for dispensasjonen at det tas hensyn til
reindriftsnæringen.
Begrunnelse:
Avholdelse av jaktprøver vurderes til å falle inn under ordlyden jakthundtrening i
Forskrift om hundehold, Kvalsund kommune, Finnmark § 4. Avholdelse av
jaktprøvene vil ikke føre til skade på terrenget. Prøvene vil foregå over en begrenset
tidsperiode. Dette gjør at forstyrrelsen på naturmiljøet vil være begrenset.

Vilkår:
-En forutsetning for dispensasjonen er at Vest - Finnmark Fuglehundklubb tar hensyn
til reindriftsnæringen.
-Eventuelle etterlatenskaper i skal ryddes opp umiddelbart etter at arrangementet er
avsluttet.
-Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. privatrettslige forhold.
-Tillatelsen gir ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.
-Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldende lovverk og forskrifter.
-Oppstående skader i forbindelse med arrangementet skal utbedres.
-Dispensasjonen og vedlagte kart som viser området hvor det er gitt dispensasjon for
skal medbringes og forvises på forlangende av politi eller oppsyn.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
49/18

Enny Camilla Nordvik
18/961
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
06.12.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - LINN
TØRSETH NILSEN, BELTEGÅENDE BORERIGG
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
Organet ber administrasjonen gjøre en redaksjonell endring i rådmannens tilråding – vedtaket
gjelder fra og med 01.12.2018 til og med 01.02.2019.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemme i motorferdselloven § 6 innvilges søknad fra Linn Tørseth Nilsen søknad
om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, for kjøring med
beltegående bærerigg. Fra eiendom gnr. 24, bnr. 1, fnr. 39 frem til hvor brønnen er
plassert, Hofsethøgda.
Formål er etablering av brønn.
Tidsperiode: Fra og med 01.12.2018 til og med 01.02.2019.
Antall turer:
1 tur/ retur med beltegående bærerigg.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter nml. §§
8 – 12.
Det følger av nasjonale karttjenester at det ikke er registrert sårbare eller trua dyrearter
i området. Det er heller ikke registrert utvalgte eller viktige naturtyper i området. Det
vil ikke være mulig å bore etter vann uten å anvende en bærerigg. Vilkåret om at
behovet vanskelig kan dekkes på annen måte er oppfylt. Søker oppfyller dermed
kravene etter motorferdselloven § 6. Det settes strenge vilkår for tillatelsen.
Søker ønsker å benytte beltegående bærerigg for etablering av brønn. Omsøkt kjøring
vil foregå over en begrenset tidsperiode, samt begrenset antall turer. Til tross for at det
kun skal kjøres en tur/ retur med bærerigg vil det føre til store inngrep på
naturterrenget.
I en samlet vurdering kommer Kvalsund kommune til at søker påviser et særlig behov
som vanskelig lar seg dekke på annen måte.
Vilkår:
-Det skal anvendes beltegående bærerigg.
-Tiltaket skal være godkjent av teknisk etat. Dette er en forutsetning for gyldigheten av
dispensasjonen.
-Det skal foreligge godkjent gravemelding for tiltaket.
-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.
-Unødvendig kjøring skal unnlates og at 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 som følge av kjøringen skal utbedres. Nødvendige
revegiteringstiltak skal gjennomføres med stedegnet plantemateriale. Tiltakshaver skal
gi beskjed til kommunen når skadene er utbedret.

-Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå uaktsomt 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 og oppsyn.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
50/18

Enny Camilla Nordvik
18/1067
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
06.12.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN MULTICONSULT, BORERIGG, SEKSHJULING
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

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

Vedtak:
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 innvilges ENI Norge AS søknad om
dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark med borerigg og sekshjuling i
avmerket trasé på vedlagte kart, i Storbukt og Markoppnes.
Formål er grunnundersøkelser.
Tidsperiode fra og med 26.11.18 til og med 21.12.18.
Antall turer:
Inntil 10 turer med borerigg.
Inntil 10 turer med sekshjuling.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
I følge nasjonale karttjenester er det ikke registrert trua eller sårbare arter i området i
det omsøkte tidsrommet. Det er heller ikke registrert viktige eller utvalgte naturtyper.
Søker ønsker å benytte borerigg og sekshjuling for å gjennomføre grunnundersøkelser.
Omsøkt kjøring vil foregå over en begrenset tidsperiode. Det skal gjennomføres
grunnundersøkelser. Det vil ikke være mulig å gjennomføre det omsøkte tiltaket uten å
anvende borerigg og sekshjuling. Vurderingen er at det foreligger et særlig behov som
vanskelig lar seg dekke på annen måte. Kjøringen vil føre til store skader i terrenget.
I en samlet vurdering kommer Kvalsund kommune til at søker påviser et særlig behov
som vanskelig kan dekkes på annen måte for gjennomføring av grunnundersøkelser.
Søker oppfyller dermed kravene etter motorferdselloven § 6. Det settes strenge vilkår
for tillatelsen.
Vilkår:
-Det skal anvendes borerigg, og sekshjuling.
-Tiltaket skal være godkjent av teknisk etat. Dette er en forutsetning for gyldigheten av
dispensasjonen.
-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 og 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 stedegnet plantemateriale. Tiltaket skal gi beskjed til
kommunen npr skaden er utbedret.

-Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt ( lovens § 8).
Den gjennomføres 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.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
51/18

Enny Camilla Nordvik
18/986
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
06.12.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV
MASKIN OG TRANSPORT AS, GRAVEMASKIN OG
HJULLASTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

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

Vedtak:
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 innvilges Kokelv Transport og Maskin AS
søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark med gravemaskin
og hjullaster, langs avmerket trasé som anvist på vedlagt kart, på Grøtnes.
Formål: Isolering av vannledning.
Tidsperiode: Fra og med 01.01.2019 til og med 28.02.2019.
Antall turer:
4 tur/ retur med gravemaskin.
10 tur/ retur med hjullaster.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
I følge kart, Nibio Kilden og Artskartet er det ikke registrert viktige eller utvalgte
naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte området.
Søker ønsker å benytte gravemaskin og hjullaster til å isolere vannledning. Omsøkt
kjøring vil foregå i en begrenset tidsperiode. Det store antall turer det søkes om vil føre
til et større inngrep på naturmiljøet. Dette til tross for at kjøringen skal foregå på en
eksisterende trasé.
Kvalsund kommune anser fire tur/ retur med gravemaskin for å være uforholdsmessig
mange turer sett ut i fra det arbeidet som skal utføres. Lovgiver har gitt føringer på at
kjøring i utmark og da spesielt på barmark skal begrenses til et minimum.
I en samlet vurdering er Kvalsund kommune kommet til at søker påviser et særlig
behov som vanskelig kan dekkes på annen måte for isolering av vannledning. Søker
oppfyller kravene etter motorferdselloven § 6. Det settes strenge vilkår for tillatelsen.

Vilkår:
-Det skal brukes gravemaskin og hjullaster.
-Det skal kjøres på snødekt/ frossen mark.
-Tiltaket skal være godkjent av teknisk etat. Dette er en forutsetning for gyldigheten av
dispensasjonen.
-Det skal foreligge godkjent gravemelding for tiltaket.
-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.
-For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er bløt.

-Det skal legges ut 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 stedegnet plantemateriale. Tiltakshaver skal gi beskjed til
kommunen når skadene er utbedret.

