MØTE NR. 2/2019

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested: møterom, Kvalsund rådhus
Møtedato: 19.02.2019
Tid: Fra kl.: 10:10 til kl. 10.50
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem

Navn
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen
Bente Israelsen
Terje Wikstrøm

Forfall Møtt for

AN
Bente Israelsen

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):

Enny Camilla Norvik, landbruksrådgiver
Charlotte Pedersen, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Landbruksrådgiver orienterte om spørsmål i sak 19/100. Hun
fikk utfyllende informasjon fra utvalget slik at hun kan gi et
mer grundig og godt opplyst svar tilbake.

MERKNADER:

Politisk sak 12/19 er feilmerket i innkallingen, og har derfor
fått feil saksnummer. Det er en referat sak, og merkes med
«Referatsak» i protokollen. Saken ble behandlet i telefonmøte
den 05.02.2019. Det fremkom ellers ingen merknader til
innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

SAKSLISTE:

Organet fremmet 2 tilleggssaker til sakslisten. Det fremkom
ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 10/19 til og med sak 16/19.

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.
10/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/66
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL NFU 21.01.2019

11/19

18/1104
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - SKAIDI XTREME, 4-HJULING

12/19

19/93
REFERATSAK
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - HAMMERFEST
MOTORSENTER, SNESCOOTER

13/19

19/79
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN

14/19

19/80
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN

15/19

19/115
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV
SPORTSKLUBB, SNESCOOTER

16/19

19/145
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV
BYGDELAG, SNESCOOTER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
10/19

Charlotte Pedersen
19/66
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
19.02.2019

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL NFU 21.01.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 21.01.2019 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 21.01.2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
11/19

Enny Camilla Nordvik
18/1104
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
19.02.2019

KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - SKAIDI XTREME, 4-HJULING
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.
Leder fremmet følgende nytt forslag som sin innstilling:
Skaidi xtreme sin klage tas til følge. Søker innvilges dispensasjon som omsøkt.
Tidsperiode 16. august – 15. september.
Tilleggsvilkår: Utbedrede skader bes dokumentert når utbedringer er utført.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Skaidi xtreme sin klage tas til følge. Søker innvilges dispensasjon som omsøkt.
Tidsperiode 16. august – 15. september.
Tilleggsvilkår: Utbedrede skader bes dokumentert når utbedringer er utført.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskriftens § 6.

Ved en vurdering av ferdselen mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å
redusere motorferdselen til et minimum er Kvalsund kommune kommet til at det
foreligger et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måte til kjøring under rittet,
samt kjøring før og etter rittet for å legge ut klopper. Skaidi Xtreme har positive
ringvirkninger for lokalsamfunnet.
Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Kjøring på barmark vil føre til
uopprettelige skader på terrenget, og skal begrenses til et minimum. Kjøringen skal
foregå på etablert kjørespor/ trasé. Det er ikke registrert såra eller trua arter eller
viktige naturtyper i området.
Vilkår:
-Dispensasjonen er kun gyldig dersom samtykke fra grunneier er innhentet.
-Det kan anvendes inntil 3 ATV.
-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.
-Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.
-Oppstående skader gjennom kjøring skal utbedres. Nødvendige revegiteringstiltak
skal gjennomføres med stedegent plantemateriale. Tiltakshaver 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.
-Dispensasjon 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.:
12/19

Enny Camilla Nordvik
19/93
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
19.02.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN HAMMERFEST MOTORSENTER, SNESCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

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

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler: Enny Camilla Nordvik
Arkivsaksnr.: 19/79
Saksnr.:
13/19

Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13
Møtedato
19.02.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN
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:
Saken er unntatt offentlighet jamfør offentleglova § 13.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler: Enny Camilla Nordvik
Arkivsaksnr.: 19/80
Saksnr.:
14/19

Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13
Møtedato
19.02.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN
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:
Saken er unntatt offentlighet jamfør offentleglova § 13.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
15/19

Enny Camilla Nordvik
19/115
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
19.02.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV
SPORTSKLUBB, SNESCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Jan Arvid Johansen stiller habilitetsspørsmål. Organet finner Jan Arvid Johansen inhabil.
Jan Arvid Johansen fratrer møtet, og nestleder Stig M. Pettersen overtar.
Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kokelv Sportsklubb innvilges dispensasjon til å kjøre med snøscooter uten for
løypenettet i Kvalsund kommune med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag § 6.
Det innvilges dispensasjon til å frakte utstyr til camp. Dispensasjonen er ikke til hindes
for en eventuell persontransport som utføres i forbindelse med transport av utsyr.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med inntil seks scootere.

Det innvilges dispensasjon til at følgende personer kan kjøre snøscooterne:
Jan Arvid Johansen, Karl Nikodemussen, Mette Iversen, Sten Nikodemussen, Simen
Hansen, Siri Nikodemussen, Nikolai Johansen, Johannes Nikodemussen, Jan Edvard
Nilsen, Camilla Nilsen, Morten Sætrum, Fredrik Snellman, Axel Nikodemussen.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre en av de følgende helger:
23 – 24 mars
30 – 21 mars
13 – 14 april
4- 5 mai
Begrunnlse:
Søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måten, og som ikke
er å anse for å være turkjøring. Vilkårene etter Forskrift for bruk av motorkjøretøy i
utmark og på islagte vassdrag § 6 er oppfylt.
Kjøringen i forbindelse med arrangementet ansees ikke for å være turkjøring, da den
har et akseptert nytteformål. Det vil ikke være mulig å frakte utstyret til camp uten å
anvende motoriserte fremkomstmidler.
Saken er vurdert etter nml. §§ 8 -12 det er ikke registrert såra arter i området. Det er
observert oter som er en trua art. Kjøringen skjer over to dager, dette gjør at
forstyrrelsen på dyrelivet blir begrenset. Kjøringen skal foregå på snødekt mark, den
vil derfor ikke føre til varige skader på terrenget.
Vilkår:
- Det skal anvendes snøscooter.
- Kjøringen skal foregå på snødekt fastmark.
- Kvalsund kommune har ikke tatt stillling 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. Det er adgang til å frakte personer
dersom denne kjøringen ikke vil føre til ytterligere kjøring.
- Kjøringen skal begrenses til et minimum.
- Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres.
- Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt (lovens §
8). Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler ller vilkår
fastsatt i medhold av loven eller medvirker hertil, er strafferettslig amsvarlig
etter lovens § 12.
- Dispensasjonen og vedlagte kart som viser området kjøring er tillatt i
forbindelsemed gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av
politi og oppsyn.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
16/19

Enny Camilla Nordvik
19/145
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
19.02.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV
BYGDELAG, SNESCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

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

Vedtak:
Kokelv Bygdelag får innvilget sin søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorisert
ferdsel i utmark jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3 i ht vedlagte kart.
Det innvilges dispensasjon med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag § 6.
Tidsperiode:
Fra og med 19.02.2019 til og med 05.05.2024.
Kjøretøy:
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med inntil to snøscootere.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 6.
Etter å ha vurdert søknaden er Kvalsund kommune kommet til at søker har påvist et
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring som ikke kan dekkes på annen måte.
Det vil ikke være mulig å tråkke spor uten å anvende motoriserte fremkomstmidler.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med to snøscootere for å kunne ivareta
sikkerheten.
Saken er vurdert etter nml. §§ 8 – 12, og det vurderes at den samlede belastningen på
naturmangfoldet vil være liten. Det er ikke trua eller sårbare arter i område som kan bli
forstyrret av den omsøkte kjøringen. Det er heller ikke observrt utvalgte eller vikitge
naturtyper.
Vilkår:
Det gis ikke dispensasjon for alminnelig persontransport.
Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. privarrettlisge 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.
Kjøringen skal kun foregå på snødekt mark/ fastmark.
Søker skal stille seg kritisk til formål og nødvendighet av her enkel utmarkskjøring
som skal foretas. Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøringen skal begrenses til et
minimum.
Alminnelig tur – og rekreasjonskjøring tillates ikke.
Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet under kjøringen skal rettes opp i
etterkant.
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt ( lovens § 8).
Den som foresettlig 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 eller oppsyn.

Kvalsund kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselforbudet mellom
5. mai – 30. juni jf. forskriftens § 9.

