Møte nr. 6/2018

MØTEINNKALLING
Naturforvaltningsutvalget
Naturforvaltningsutvalget holder møte den 24.08.2018 klokka 10:00 på møterom,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Jan Arvid Johansen

Nestleder

Stig M. Pettersen

Medlem

Bente Israelsen

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.

Kvalsund 17.08.2018
Jan Arvid Johansen
varaordfører
sign.

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

30/18

Arkivsaksnr.
Tittel

18/711
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 29.06.2018

31/18

18/474
MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2018

32/18

18/635
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NIVA
REGION SØR, HELIKOPTER

Sak 30/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/711

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

30/18

24.08.2018

Naturforvaltningsutvalget

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 29.06.2018

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 29.06.2018 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll naturforvaltningsutvalget 29.06.2018.

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 29.06.2018.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 29.06.2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 31/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/474

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

11/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

15/18

Formannskapet

11.06.2018

16/18

Utviklingsutvalget

14.06.2018

27/18

Kommunestyret

21.06.2018

31/18

Naturforvaltningsutvalget

24.08.2018

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2018

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

SAKSVURDERING:
Møteplanen for 2. halvår 2018 skal følge normen med møteinnkalling syv dager i
forkant av det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser, bør organer som
har innstillings-/uttalelsesrett til andre organer legge møtene sine minimum syv dager
før det neste møtet i organet.
Møter i formannskapet, omsorg- og oppvekstutvalget, utviklingsutvalget og rådet for
eldre og funksjonshemmede skal altså legges til minimum syv dager i forkant av neste
kommunestyremøte.
Det anbefales at ordningen fra 2. halvår 2017, med fast ukedag for hvert organ
videreføres for 1. halvår 2018. 2. halvår 2017 hadde OO sine møter på mandager, FSK
sine møter på tirsdager, REF sine møter på onsdager, UU sine møter på torsdager, KST
sine møter på torsdager, og NFU sine møter på fredager.

Sak 31/18

Videre er det en stor grad av møtevirksomhet for både politikere og administrasjon,
knyttet til kommunereformen. Det anbefales derfor at man forsøker å begrense antall
møter i hvert utvalg.
Forslag til møteplan 2. halvår 2018:
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

Naturforvaltningsutvalget

24.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.
12.

6.
30.

24.

5.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Hvert enkelt organ vedtar egen møteplan, mens FSK innstiller møtetidspunkter for
kommunestyret. Utvalg og styrer/råd tilpasser sine møtetidspunkter til KST/FSK.

Rådmannens tilråding:
Møteplan for 2. halvår 2018, politiske organer Kvalsund kommune
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

6.
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Naturforvaltningsutvalget

24.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.
12.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Gunnar Lillebo
rådmann

30.
24.

5.

Sak 32/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:

Enny Camilla Nordvik

Arkivsaksnr.:

18/635

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

32/18

24.08.2018

Naturforvaltningsutvalget

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - NIVA
REGION SØR, HELIKOPTER

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har fremmet søknad på vegne av
Miljødirektoratet om dispensasjon fra motorferdselloven for landing med helikopter/
lavtflyging med pontong. Bakgrunnen for søknaden er prøvetaking av vannprøver fra
tre ulike vann. Prøvene vil bli tatt fra luften ved hjelp av pontongar eller ved at
helikopteret lander på vannet.
De tre vannene som det skal tas prøver av har følgende koordinater:
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NIVA innsjøkode

Innsjønavn

2017-2-45

NVE –
vann nr.

UTM Nord

UTM Øst

UTM Zone

Guhkesluoppal 56023

77973700

604718

34

2017-1-55

HOH 243

59351

7837296

401260

35

2017-1-3

HOH 610

59613

7812047

391827

35

De tre vannene er avmerket i hvert enkelt kart som medfølger saksfremlegget.
Det søkes om dispensasjon i perioden 1.september – 1.desember 2018.

SAKSVURDERING:
Hovedregelen etter motorferdselloven § 3 er at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke
er tillatt med mindre noe annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.
Det følger av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
at «I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - §
5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som
ikke kan dekkes på annen måte».
Det må foreligge et særlig behov. Det skal foretas en konkret skjønnsmessig vurdering
hvor formålet med kjøringen er avgjørende.
I denne saken skal det tas vannprøver fra vann inne på fjellet. Det skal anvendes
pontongar for å kunne ta vannprøver fra midten av vannet. Det vil være svært vanskelig
å ta en slik vannprøve uten å anvende helikopter. Behovet kan derfor ikke dekkes på en
annen måte.
Det følger av søknaden at bakgrunnen for hvorfor det skal tas slike vannprøver er for å
undersøke effekten av forurenset luft og nedbør på vannressursene. Dette er et viktig
arbeid som kommer til å bli gjennomført i vann over hele landet.
Selve tiltaket vil bli gjennomført raskt. Det skal kun tas en vannprøve i hvert vann.
Landing på islagte vann og lavtflyging over vann over en kort periode er et lite
inngripende tiltak. Fare for varig skade og ulemper på naturmiljøet er begrenset.
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Det skal fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig myndighet
hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er vurdert jf. nml. § 7 i loven. I
nml.
§ 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet.
Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet er
eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap
om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre – var – prinsippet legges
til grunn jf. nml. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det
treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter § 11 er det tiltakshaver
av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter. I tillegg skal det etter § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker
og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet.
Etter å ha undersøkt Nibio Kilden og Nordatlas er det klart at det ikke er registrert
utvalgte naturyper, rødlistede arter eller kulturminner i det aktuelle området. Det
omsøkte tiltaket er lite inngripende da det varer i en kort periode, og faren for varig
skade på naturmiljøet er liten. Dette er med på å begrense forstyrrelsen på naturmiljøet.
På grunn av at det omsøkte tiltaket må ansees for å være lite inngripende samt at
aktuelle databaser er undersøkt er vurderingen at føre – var prinsippet ikke kommer til
anvendelse i denne saken.
Det omsøkte tiltaket vil ha en kort varighet. Kvalsund kommune anser det ikke som
sannsynlig at det vil komme inn flere lignende søknader som følge av at denne
søknaden blir innvilget. Vurderingen er at den samlede belastningen som økosystemet
blir utsatt for som følge av at det omsøkte tiltaket blir gjennomført ikke er for stor.
I denne saken skal det anvendes helikopter for å gjennomføre tiltaket. Heliloptrene vil
enten lande på innsjøen eller fly lavt og ta vannprøve fra luften. Sannsynligheten for
varig skade på naturmiljøet er svært liten. Helikopter er den mest miljøforsvarlige
teknikken som kan anvendes for gjennomføre dette tiltaket.

Rådmannens tilråding:
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NFU innvilger med hjemmel i § 6 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag, NIVA sin søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for å lande med
helikopter og / eller fly lavt over de avmerkede vannene med pontonger for å ta
vannprøver.
Formål: vannprøvetaking.
Tidsperiode: 1. september – 1. desember 2018
Antall turer:
Inntil 1 landinger og/ eller nedslipp pontogar i hver enkelt innsjø.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter
nml. §§ 8 – 12.
I følge nasjonale karttjenester Nibio Kilden og Nordatlas er det ikke registrert viktige
eller utvalgte natutryper eller rødlistede arter i det omsøkte området. Kvalsund
kommune kan allikevel ikke se bort fra at dyre – og plantelivet kan bli forstyrret i
forbindelse med omsøkt ferdsel.
Søker ønsker å benytte helikopter for å ta vannprøver. Det omsøkte tiltaket vil foregå
over en kort tidsperiode Sannsynligheten for skade på naturmiljøet er begrenset.
I en samlet vurdering er Kvalsund kommune kommet til at søker påviser et særlig
behov som vanskelig kan dekkes på annen måte for taking av vannprøver. Søker
oppfyller dermed kravene etter motorferdselloven § 6. Det settes strenge vilkår for
tillatelsen.
Vilkår:
-Det skal brukes helikopter.
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-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.
-Flyvningen skal begrenses til et minimum.
-Oppstående skader som eventuelt oppstår som følge av gjennomføringen av det
omsøkte tiltaket skal utbedres.
-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.

Gunnar Lillebo
rådmann

