MØTE NR. 10/2019

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 18.10.2019
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 10:55.
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
Organet var beslutningsdyktig med 3 av 3 representanter

Fra adm. (evt. andre):

Enny Camilla Nordvik, landbruksrådgiver
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Nærings- og teknisksjef, Odd-Charles Karlsen, orienterte om:
- Kjørespor etter prøveboring Nussir
- Kjørespor etter fjerning av gammelt pumpehus
Klubbukt
- Ikke-godkjent veg fra lysløype på Skaidi
- Kjørespor Trollvannet
Landbruksrådgiver, Enny Camilla Nordvik, orienterte om:
- Fylkesmannens beslutning om klage
Formannskapssekretær, Mari Stevning Bekken, orienterte om:
- Valg av medlemmer til hovedutvalg for næring, miljø
og utvikling i nye Hammerfest
- Valg av medlemmer til arbeidsutvalg for behandling
etter motorferdselloven.

MERKNADER:

Organet bemerket at ut fra informasjon fra media har det blitt
felt elg ulovlig i kommunen. Dette ble ikke meldt inn til

organet, som er viltnemd. Organet bemerket at all ulovlig
felling eller oppdagelse av skadede dyr skal varsles til
viltnemda, det vi si Naturforvaltningsutvalget.
Administrasjonen tar dette til etterretning. Det fremkom ellers
ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.
SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 68/19 til og med sak 71/19.

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

68/19

19/926
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 24.09.2019

69/19

19/839
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KRISTIN
HILDEGUNN KRISTIANSEN, LITEN BORERIGG GBNR: 21/1/40

70/19

19/848
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - T.JOHANSEN
DRIFT AS, LASTEBIL, GRAVEMASKIN, BIL M/HENGER GBNR:
2/1/9

71/19

19/865
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - GEONORD

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
68/19

Mari Stevning Bekken
19/926
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
18.10.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 24.09.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 24.september 2019 godkjennes.

Behandling:

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

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 24.september 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
69/19

Enny Camilla Nordvik
19/839
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
18.10.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KRISTIN
HILDEGUNN KRISTIANSEN, LITEN BORERIGG
GBNR: 21/1/40
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 Kristin Hildegunn Kristiansen dispensasjon fra forbudet mot motorisert
ferdsel i utmark.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre en tur/ retur med borerigg.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre fra vei 889 til gnr. 21, bnr. 1, fnr. 40 i
Russelvdalen som anvist på vedlagt trasé.

Det innvilges dispensasjon til å kjøre i perioden fra og med 25.oktober 2019 til og med
1.januar 2020.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6.
Det vil ikke være mulig for søker å bore etter vann uten å anvende en borerigg. Etter å
ha studert flyfoto over området er det klart at det går et kjørespor i den omsøkte
traseen. Det er søkt om å kjøre i en periode hvor det er frost i bakken. Dette vil være
med på å redusere skadene ved kjøringen. Vurderingen er at søker har påvist et særlig
behov som ikke lar seg dekke på annen måte.
Saken er vurdert etter nml. §§ 8- 12. Tiltaket ansees for å være lite inngripende det skal
gjennomføres en tur, i en begrenset periode. Det er ikke registrert arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, eller utvalgte naturtyper i området.
Vilkår:
- 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 etter 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.
- Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.
- Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres. Nødvendig revegiteringstiltak
skal gjennomføres med stedegnet plantemateriale.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
70/19

Enny Camilla Nordvik
19/848
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
18.10.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN T.JOHANSEN DRIFT AS, LASTEBIL, GRAVEMASKIN, BIL
M/HENGER
GBNR: 2/1/9
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
Leder Jan Arvid Johansen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av KrF:
«- Vegen skal fysisk sperres straks bygging er utført.
- Tiltaket skal følges opp av ny administrasjon»
Leder fremmet rådmannens tilråding med tilleggsforslag som sin innstilling.
VOTERING: Tilleggsforslag, enstemmig vedtatt,
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges T. Johansen Drift AS dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark jf.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre fra vei til hytte med gnr. 2, bnr. 1, fnr. 9 ved Okselva,
trasé som er tegnet inn på vedlagt kart.

Det innvilges dispensasjon til å:
- Kjøre med personbil med henger i f m byggeperioden.
-

kjøre 25 tur/ retur med lastebil.

-

kjøre 15 tur/ retur med gravemaskin på 8 tonn.

Det innvilges dispensasjon i perioden fra og med 18.10.2019 til og med 30.09.2020.
Begrunnelse:
Det følger av forskriftens § 3 bokstav d en direkte hjemmel for kjøring i samsvar med
byggetillatelse for frakt av materialer og utstyr på snødekt mark. I denne saken går den
omsøkte traseen hvor der er en meget godt opparbeidet vei. Det vil være mulig å kjøre på
denne veien med en vanlig personbil. Etter en konkret skjønnsmessig vurdering innvilges T.
Johansen Drift AS dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Saken er vurdert
etter nml. §§ 8 – 12, og det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller
utvalgte naturtyper i området.
Vilkår:
-

-

-

Tiltaket skal være godkjent av tekniske 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.
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.
Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres umiddelbart etter at tiltaket
opphører. Nødvendige revegiteringstiltak skal gjennomføres med stedegent
plantemateriale. Tiltakshaver skal gi beskjed til kommunen når skadene er utbedret.
Kjøringen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker jf. Motorferdselloven § 8.
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.
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt. 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.
Vegen skal fysisk sperres straks bygging er utført.
Tiltaket skal følges opp av ny administrasjon

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
71/19

Enny Camilla Nordvik
19/865
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
18.10.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - GEONORD
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter i organet.
Leder Jan Arvid Johansen fremmet følgende nytt forslag på vegne av KrF:
«Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges GeoNord AS dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, som
omsøkt.
Kjøring skal foregå langs eksisterende kjørespor.»
VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges GeoNord AS dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, som
omsøkt.
Kjøring skal foregå langs eksisterende kjørespor.

