Møte nr. 11/2019

MØTEINNKALLING
Naturforvaltningsutvalget
Naturforvaltningsutvalget holder møte den 26.11.2019 klokka 14:00 på lille 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. 78 41 55 55, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens
hjemmesider.

Kvalsund 19.11.2019

Jan Arvid Johansen
Leder
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN
72/19

19/990
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 18.10.2019

73/19

19/1002
UTSETTING AV LØYPESTIKKER 2019-2020

Sak 73/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/990

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

72/19

26.11.2019

Naturforvaltningsutvalget

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 18.10.2019

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 18.oktober 2019 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll NFU 18.10.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokoll fra naturforvaltningsutvalgets møte 18.oktober 2019.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 18.oktober 2019 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 73/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:

Enny Camilla Nordvik

Arkivsaksnr.:

19/1002

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

73/19

26.11.2019

Naturforvaltningsutvalget

UTSETTING AV LØYPESTIKKER 2019-2020

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

Sak 73/19

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune gir i oppdrag til Klubbukt Bygde – og ungdomslag, Hammerfest
og Kvalsund scooterforenng og Kokelv Bygde – og ungdomslag å stikke løypenettet i
Kvalsund kommune.

Sak 73/19

SAKSVURDERING:
Det rettslige grunnlaget er Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 6.
Det følger av denne bestemmelsen 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 følger av forarbeider at det skal foreta en helhetsvurdering av kjøringen sett opp
mot de eventuelle skader som kan oppstå som følge av kjøringen. Det er formålet med
kjøringen som er avgjørende for om det kan innvilges dispensasjon.
Løypenettet i Kvalsund kommune er over 300 km langt. Det skal fraktes tunge
løypestikker. Dette vil ikke være mulig uten å anvende snøskuter. Kjøringen vil foregå
på snødekt mark, og vil derfor ikke føre til varige skader på terrenget.
Det vil ikke være mulig å plassere ut løypestikker uten å anvende motoriserte
fremkomstmidler. Det foreligger et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen måte
til å sett ut løypestikker i Kvalsund kommune. Vurderingen er om stikking av løyper
går inn under unntaket i forskriftens § 6.
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 belasntingen økosystemet er
eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap
om hvilke virkninger et tiltak kan h på naturmiljøet, skal føre – var – prinsippet legges
til grunn, jf. nml. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at 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 lokaliering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og
fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet.

Sak 73/19

Den omsøkte kjøringen vil kun gjennomføres i løypenettet i Kvalsund kommune. Dette
er et område hvor hensyn til sikkerhet, dyreliv med fler er vurdert. Dette er med på å
redusere skadene kjøringen vil føre til. Kjøring med snøskuter på snødekt mark vil ikke
føre til varige skader på terrenget. Det er ikke registrert arter av nasjonal
forvaltningsinteresse i traseen. Den omsøkte traseen er et område hvor det kjøres
ubegrenset med snøskuter. Den ytterligere forstyrrelsen som den omsøkte kjøringen vil
føre til er begrenset.

Rådmannens tilråding:
Med hjemmel i forskriftens § 6 innvilges Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening,
Kokelv Bygde- og ungdomslag og Klubbukt bygdelag dispensasjon til befaring og
merking av snøscooterløyper i Kvalsund kommune.
Det innvilges dispensasjon til å anvende et nødvendig antall snøscootere for arbeidet.
Tidsperiode:
Fra og med 29.11.2019 til og med 04.05.2024.
Trasé:
Det innvilges dispensasjon til å befare og merke det løypenettet som er vedtatt av
kommunestyret i Kvalsund kommune. Dispensasjon gjelder også for inntaking av
merker/sløypestikker i perioden.
Begrunnelse:
Det vil ikke være mulig å merke løypenettet i Kvalsund kommune uten å anvende
snøskuter i arbeidet. Det er påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen
måte.
Kjøring med snøskuter på snødekt mark vil ikke føre til varige skader på terrenget.
Det er søkt om å kjøre i et område hvor det er mye trafikk. Den ytterligere forstyrrelsen
kjøringen vil føre til er begrenset.
Vilkår:
-Kjøringen skal kun foregå på snødekt mark/ fastmark.
-Alminnelig tur og rekreasjonskjøring tillates ikke.

Sak 73/19

-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet som følge av 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.
Kvalsund kommune gjør oppmersom på det generelle mottorferdseforbudet fra og med
05.05. til og med 30.06. Dispensasjonen er ikke gyldig i denne perioden.

Gunnar Lillebo
rådmann

