MØTE NR. 9/2019

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 24.09.2019
Tid: Fra kl.: 14:00 til kl. 15:30
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen
Bente Israelsen

Forfall Møtt for

Forfallskoder:
AN= Annen deltager
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
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Leder, Jan Arvid Johansen, orienterte om;
- Befaringsrunde

MERKNADER:

Organet vedtok å flytte møtet 23.10.2019 til 18.10.2019. Det
fremkom ellers ingen merknader til innkallingen. Innkallingen
ble godkjent.

SAKSLISTE:

Administrasjonen fremmet ettersendt sak 19/398 for
behandling i utvalget. Enstemmig vedtatt at saken tas inn på
sakslisten som sak 67/19. Det fremkom ellers ingen merknad
til sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 59/19 til og med sak 67/19.

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.

Arkivsaksnr.
Tittel
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

59/19

19/830
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 20.08.2019

60/19

19/833
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU TELEFONMØTE
04.09.2019

61/19

19/530
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - RØRLEGGER
BERNTSEN BEATE JULIUSSEN

62/19

19/494
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I
UTMARK JONNY REITE

63/19

19/745
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN EVEN
JOHANNESSEN

64/19

19/823
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN THOMAS
HOLMGREN

65/19

19/693
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ODD SIGURD
LØKKE, MINIGRAVER, MINIDUMPER GBNR: 4/1/106

66/19

19/747
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN NATURHISTORISK MUSEUM V/SVEIN OLERUD

67/19

19/398
STJERNEFELT - NYE HAMMERFEST KOMMUNE

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
59/19

Mari Stevning Bekken
19/830
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
24.09.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 20.08.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 20.august 2019 godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 20.august 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
60/19

Mari Stevning Bekken
19/833
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
24.09.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU TELEFONMØTE
04.09.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets telefonmøte 4.september 2019
godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
Organet ba om redaksjonell endring i møteprotokollen. Administrasjonen tar dette til
følge.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets telefonmøte 4.september 2019
godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
61/19

Enny Camilla Nordvik
19/530
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.09.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN RØRLEGGER BERNTSEN
BEATE JULIUSSEN
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
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 Rørlegger Berntsen dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i
utmark for bruk av gravemaskin og minidumper.
Det innvilges dispensasjon frem til og med 31.10.2019.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med en gravemaskin på 8 tonn, og en
minidumper på ett tonn.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre to tur/ retur med gravemaskin på 8 tonn.

Det innvilges dispensasjon til å kjøre fem tur/ retur med minidumper på et tonn.
Begrunnelse:
Søker har fremskaffet de opplysningene som ble etterspurt i tidligere brev. Det vil ikke
være mulig å gjennomføre det omsøkte tiltaket uten å anvende motoriserte
fremkomstmidler.
Vilkår:
- Alminnelig persontransport tillates ikke.
-

Det er kun tillatt å kjøre på trase som anvist på vedlagt kart.

-

Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. Privatrettslige forhold. Dette
må søker selv gjøre etter motorferdselloven § 10.

-

Etter motorferdselloven § 10 innskrenker ikke loven den adgang grunneier og
bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på
egen eiendom.

-

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 kjøringen skal rettes opp
i etterkant. Ansvarlig for dette er utførende entreprenør.

-

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
tilregnelig § 12.

-

Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
62/19

Enny Camilla Nordvik
19/494
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.09.2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM
MOTORFERDSEL I UTMARK
JONNY REITE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

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

Vedtak:
Klagen fra Jonny Reite tas ikke til følge. Vilkårene etter Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 er ikke oppfylt. Saken oversendes
til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Begrunnelse:
Da det er mulig å frakte materialer og utstyr ved å anvende snøskuter og slede har ikke
søker påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måte. Lovgiver har lagt
opp til en svært høy terskel for å få innvilget dispensasjon etter denne bestemmelsen.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler: Enny Camilla Nordvik
Arkivsaksnr.: 19/745
Saksnr.:
63/19

Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13
Møtedato
24.09.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN
EVEN JOHANNESSEN
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
Representant Stig Pettersen stilte spørsmål om sin habilitet i saken. Organet erklærte
representant Stig Pettersen som habil og representanten deltok i behandlingen av
saken.
Representant Bente Israelsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av SV;
«Som rådmannens tilråding m følgende endring; Det gis en disp. fra motorf.forbudet i
1 år. Fra 24/09-19 t.o.m. 24/9-20.»
VOTERING: Endringsforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Naturforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Even Johannessen med hjemmel i
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 dispensasjon
fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark.

Det innvilges å kunne kjøre fra E6 og opp til hytte med gnr. 4, bnr, 1, fnr. 224. Det gis
en dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 1 år fra 24/9-19 t.o.m. 24/9-20 under
forutsetning at søker ennå er eier av hytten.
Begrunnelse:
Saken er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 13. Endelig begrunnelse unntas av den
grunn møteprotokollen.
Vurderingen er at søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen
måte.
Vilkår:
 Inntegnet trasé vist på vedlagt kart skal alltid anvendes
 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.
 Skader som oppstår i terrenget eller i naturmiljøet under kjøringen skal rettes
opp i ettertid.
 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.
 Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldende lovverk og forskrifter.
 Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler: Enny Camilla Nordvik
Arkivsaksnr.: 19/823
Saksnr.:
64/19

Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13
Møtedato
24.09.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN
THOMAS HOLMGREN
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
Representant Bente Israelsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av SV;
«som rådmannens tilråding; Det gis disp. fra motorf.forbudet i 1 år, fra 24/9-1923.9.20».
VOTERING: Endringsforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Naturforvaltningsutvalget innvilger søknaden fra Thomas Holmgren med hjemmel i
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 dispensasjon
fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark.
Det innvilges å kunne kjøre med ATV fra Russelvdalen og opp til egen hytte. Det gis
en dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 1 år fra 24/9-19-23.9.20 under forutsetning
at søker ennå er eier av hytten.

Begrunnelse
Saken er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 13. Endelig begrunnelse unntas av den
grunn møteprotokollen.
Vurderingen er at søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen
måte.
Vilkår:
 Inntegnet trasé vist på vedlagt kart skal alltid anvendes
 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.
 Skader som oppstår i terrenget eller i naturmiljøet under kjøringen skal rettes
opp i ettertid.
 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.
 Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldende lovverk og forskrifter.
 Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
65/19

Enny Camilla Nordvik
19/693
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.09.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ODD
SIGURD LØKKE, MINIGRAVER, MINIDUMPER
GBNR: 4/1/106
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
Organet ba om redaksjonell endring til «fra dags dato i vedtaket». Administrasjonen tar
dette til følge.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6 innvilges Odd Sigurd Løkke dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i
utmark jf. motorferdselloven § 3.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre fra vei til hytte med gnr.4, bnr. 1, fnr. 106 som
anvist på vedlagt kart.

Det innvilges dispensasjon til å kjøre en tur/ retur med minigraver.
Det innvilges dispensasjon til kjøre inntil 15 tur/ retur med minidumper.
Det innvilges dispensasjon fra 24.09.2019 til og med 31.10.2019.
Begrunnelse:
Søker skal gjennomføre et arbeid for å forhindre skader på hytte. Dette vurderes til å
være et særlig behov.
Det vil ikke være mulig for søker å gjennomføre dette arbeidet uten å anvende
motoriserte fremkomstmidler.
Det er ikke registrert såra eller trua arter i området. Det er heller ikke registrert utvalgte
naturtyper i området.
Vurderingen er at søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen
måte. Vilkårene etter forskriftens § 6 er vurdert til å være oppfylt.
Vilkår:
-

Det skal brukes minigraver og minidumper til arbeidet.

-

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 etter annet lovverk og forskrifter.

-

Alminnelig persontransport tillates ikke.

-

Eksisterende sti skal anvendes, 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 skal utbedres. Nødvendige revegiteringstiltak skal
gjennomføres med stedegnet 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.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
66/19

Enny Camilla Nordvik
19/747
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.09.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN NATURHISTORISK MUSEUM V/SVEIN OLERUD
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
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 Naturhistorisk Museum ved Svein Olerud dispensasjon fra forbudet mot
motorisert ferdsel i utmark.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre en tur/ retur med Toyota Hilux som anvist på
vedlagt kart.
Det innvilges dispensasjon i perioden fra og med 25.09.2019 til og med 31.10.2019.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6.
Det vil ikke være mulig å frakte stein på 120 kg en distanse på 1,2 km uten å anvende
motoriserte fremkomstmidler. Det vil ikke være mulig å gjennomføre tiltaket ved hjelp
av snøskuter da steinene om vinteren vil være dekket av snø og frosset fast i bakken.
Saken er vurdert etter nml. §§ 8 – 12 og det er ikke registrert sårbare eller trua arter
eller utvalgte naturtyper i den traseen som er tegnet inn på kartet. Kjøringen skal foregå
på etablert kjøresport og skadene på terrenget blir derfor begrenset.
Vurderingen er at søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen
måte. Vilkårene etter forskriftens § 6 er oppfylt.
Vilkår:
- Det skal brukes Toyota Hilux.
-

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.
Kjøring skal begrenses til et minimum.

-

For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er
bløt.

-

Dersom det oppstår skader skal søker foreta umiddelbar opprydding etter at
tiltaket opphører.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
67/19

Enny Camilla Nordvik
19/398
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K4
Møtedato
24.09.2019

STJERNEFELT - NYE HAMMERFEST KOMMUNE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
Representant Stig Pettersen fremmet følgende fellesforslag;
«Dagens ordning med stjernefelt er historiske rettigheter for jaktlag i nåværende
Kvalsund kommune.
Ordningen med antall jaktfelt, stjernefelt og størrelse på jaktfelt er basert på dagens
situasjon. Ved kommunesammenslåing endres premissene for tildeling. FeFo sier at
prinsippet med stjernefelt vil bli ikke-eksisterende i det nye kommunen om dagens
ordning opprettholdes etter sammenslåingen til nye Hammerfest kommune.
Elgbestanden er i økning i hele forvaltningsområdet. I neste bestandsplansperiode som
revideres i 2023, må en vurdere elgbestanden, størrelse på jaktfelt og om disse må
reguleres til flere og mindre jaktfelt. Ved økning av antall jaktfelt og økning i
elgbestanden vil det gi adgang for nye jaktlag og flere stjernefelt i den nye kommunen.
Inntil dette er vurdert må dagens praksis fortsette som en overgangsordning.»
VOTERING: Fellesforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtatt uttalelse:
Dagens ordning med stjernefelt er historiske rettigheter for jaktlag i nåværende
Kvalsund kommune.
Ordningen med antall jaktfelt, stjernefelt og størrelse på jaktfelt er basert på dagens
situasjon. Ved kommunesammenslåing endres premissene for tildeling. FeFo sier at
prinsippet med stjernefelt vil bli ikke-eksisterende i det nye kommunen om dagens
ordning opprettholdes etter sammenslåingen til nye Hammerfest kommune.
Elgbestanden er i økning i hele forvaltningsområdet. I neste bestandsplansperiode som
revideres i 2023, må en vurdere elgbestanden, størrelse på jaktfelt og om disse må
reguleres til flere og mindre jaktfelt. Ved økning av antall jaktfelt og økning i
elgbestanden vil det gi adgang for nye jaktlag og flere stjernefelt i den nye kommunen.
Inntil dette er vurdert må dagens praksis fortsette som en overgangsordning

