MØTE NR. 6/2018

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested:

Kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 24.08.2018
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 11:00
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

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

Forfall Møtt for
AN
AN
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen

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

Leder Jan Arvid Johansen hadde på forhånd meldt forfall til møtet, og varamedlem Robert
Wilhelmsen møtte.
Nestleder Stig M. Pettersen meldte forfall til møtet, og varamedlem Terje Wikstrøm møtte..
Grunnet fravær av leder og nestleder, valgte organet varamedlem Robert Wilhelmsen som
leder. Enstemmig vedtatt. Organet er beslutningsdyktig med 3 av 3 representanter.

Fra adm. (evt. andre):

Enny Camilla Nordvik, landbrukskonsulent
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær
Charlotte Pedersen, formannskapssekretær

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er
godkjent.

ORIENTERING:

Enny Camilla Nordvik orienterte om tidligere fattet vedtak for
Kurt Einar Nilsen:
I møte med saksbehandler etterlyste han svar på sin
dispensasjonssøknad. Saksbehandler undersøkte og gikk inn i

saken. Det kom da frem at søker hadde søkt dispensasjon i
perioden 2.juli til og med 14.juli. Søker hadde ikke fått
gjennomført tiltaket som dispensasjonen skulle omfatte. Han
kom derfor med forespørsel om å utvide perioden for
dispensasjon fra og med 30. juli til og med 27.august 2018.
Saksbehandler fortalte søker at det ikke var planlagt et nytt
møte i NFU før 24.august 2018. Søker fortalte at han hadde
planer om å gjennomføre tiltaket fra og med uke 31.
Saksbehandler informerte da søker om at hun skulle ha en
samtale med medlemmene i NFU angående saken.
Etter møtet med søker ringte saksbehandler til Jan Arvid
Johansen, leder for NFU. Forklarte da situasjonen, han var da
tydelig på at det kunne innvilges en ny dispensasjon som skulle
gjelde fra og med 30. juli til og med 27.august 2018.
Hadde også en samtale med Stig Pettersen. I denne samtalen
ble sitasjonen forklart. Informerte han også om at Jan Arvid
Johansen hadde godtatt den nye søknaden. Han sa da at han var
i enig i dette.
Bente Israelsen ble forsøkt kontaktet per telefon, men svarte
ikke på telefonen. NFU styret er beslutningsdyktig med to
medlemmer. I møtet hvor denne saken først ble tatt opp, NFU
møte av 29. juni 2018 var det bare Jan Arvid Johansen og Stig
Pettersen som var tilstede.
SAKSLISTE:

Administrasjonen fremmet ettersendt sak 18/633, sak 18/702,
sak 18/703, sak 18/707 og sak 18/716 for behandling i
utvalget. Enstemmig vedtatt at sakene tas inn på sakslisten som
sak 33/18 til og med sak 37/18. Det fremkom ingen øvrige
merknader til sakslisten. Sakslisten er godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 30/18 til og med sak 37/18

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.
30/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/711
SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU
29.06.2018

31/18

18/474
SAKSPROTOKOLL - MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2.
HALVÅR 2018

32/18

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

33/18

18/633
SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - JOHAN ANDERS SOMBY,
MINIGRAVER

34/18

18/702
SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - AKVAPLAN NIVA,
LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER

35/18

18/703
SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - TORBJØRN BRATAAS, MINIGRAVER,
ATV MED TILHENGER

36/18

18/707
SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA MOTORFERSELLOVEN ALF-ROGER BENDIKSEN, VANNBORERIGG

37/18

18/716
SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA MOTORFEDSELLOVEN NILS SAMUELSEN BULJO, ATV

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
30/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/711
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING MØTEPROTOKOLL
NFU 29.06.2018
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 29.06.2018 godkjennes.

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

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 29.06.2018 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
31/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/474
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2.
HALVÅR 2018
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Leder Robert Wilhelmsen fremmet følgende nytt forslag som sin innstilling:
Saken utsettes
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
32/18

Enny Camilla Nordvik
18/635
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - NIVA REGION SØR,
HELIKOPTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Representant Robert Wilhelmsen, fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP:
Nytt punkt i vilkår. –Flyvningen må avklares med berørte reinbeitedistrikt.
VOTERING: Tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Leder fremmet rådmannens tilråding med tilleggsforslag som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
- Flyvningen må avklares med berørte reinbeitedistrikt.
-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.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
33/18

Enny Camilla Nordvik
18/633
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - JOHAN ANDERS SOMBY,
MINIGRAVER
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:
Med hjemmel i forskriftens § 6 innvilges Johan Anders Somby og Lise Marja Skum
Somby søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark med
minigraver fra opparbeidet veg til hytte gnr. 3, bnr. 1, fnr. 24. En strekning på 100
meter.
Formål grøfting rundt hytten.
Tidsperiode:
24.08.2018 til og med 24.09.2018.
Antall turer:
1 tur/retur

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter nml. §§
8-12.
I følge nasjonale karttjenester er det ikke registrert viktige eller utvalgte naturtyper, og
trua eller sårbare arter i det omsøkte området.
Søker ønsker å benytte minigraver til å grave grøft rundt hytte. Kjøring med minigraver
i utmark vil føre til et større terrenginngrep i naturmiljøet. Oppstående skader gjennom
kjøring på barmark vil være nærmest irreversible.
I en samlet vurdering kommer Kvalsund kommune til at søker påviser et særlig behov
som vanskelig kan dekkes på annen måte for graving av grøft rundt hytte. Søker
oppfyller kravene etter motorferdselloven § 6. Det settes strenge vilkår til tillatelsen.
Vilkår:
Det skal brukes minigraver.
Tiltaket skal være godkjent av teknisk etat. Dette er en forutsetning for gyldigheten av
dispensasjonen.
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 i forhold til annet lovverk.
Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldende lovverk og forskrifter.
Alminnelig persontransport tillates ikke.
Kjøringen skal begrenses til et minimum.
For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er bløt.
Det skal legges matter over våtsoner som bekkeleier og myrterreng.
Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.
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 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.:
34/18

Enny Camilla Nordvik
18/702
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - AKVAPLAN NIVA,
LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Representant Robert Wilhelmsen, fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP:
Nytt punkt i vilkår. –Flyvningen må avklares med berørte reinbeitedistrikt.
VOTERING: Tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Leder fremmet rådmannens tilråding med tilleggsforslag som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag, innvilges Akvaplan Niva og NIVA søknad om dispensasjon fra
motorferdselloven for landing med helikopter ved Russelvvatn.
Formål: Vannprøvetaking.
Tidsperiode: Uke 35

Antall landinger: En landing.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter nml. §§
8- 12.
I følge nasjonale karttjenester er det ikke registrert trua eller sårbare arter i området.
Søker ønsker å benytte helikopter til å lande ved Russelvvatn for å ta vannprøver.
Dette vil føre til forbigående støyforurensing. Det vil ikke etterlate varige skader på
naturmiljøet.
I en samlet vurdering kommer Kvalsund kommune til at søker påviser et særlig behov
som vanskelig kan dekkes på annen måte for vannprøvetaking. Søker oppfyller
kravene etter motorferdselloven § 6.
Vilkår:
Det skal anvendes helikopter.
Flyvningen må avklares med berørte reinbeitedistrikt.

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.
Oppstår det skader som følge av det omsøkte tiltaket skal dette 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.
Dispensasjonen og vedlagte kart som viser området hvor landingen er tillatt skal
medbringes og forvises på forlangende av politi og oppsyn.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
35/18

Enny Camilla Nordvik
18/703
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERDSELLOVEN - TORBJØRN BRATAAS,
MINIGRAVER, ATV MED TILHENGER
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:
Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag, innvilges Torbjørn Brataas søknad om dispensasjon fra
motorferdselloven for kjøring i utmark med minigraver og ATV med tilhenger fra
parkeringsplass til hytte med gnr. 24, bnr.1, fnr. 101, samt fra hytta til lokaliseringen
for grovvannutslipp. En strekning på ca 86 meter.
Formål er etablering av grovvannsutslipp.
Tidsperiode: 30.08.2018 til og med 30.09.2018.
Antall turer:
-1 tur/retur med minigraver.

-15 tur/retur med ATV med tilhenger.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskriftens § 6. Saken er vurdert etter nml. §§ 8 – 12.
I følge nasjonale karttjenester naturbase og artskarter det ikke registrert viktige eller
utvalgte naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte området.
Søker ønsker å benytte minigraver og ATV med tilhenger for etablering av
grovvannutslipp. Omsøkt kjøring vil foregå over en begrenset tidsperiode. Det store
antall turer det søkes om vil føre til et større inngrep på naturmiljøet. Dette til tross for
at det for det meste skal kjøres på eksisterende kjerrevei.
I en samlet vurdering kommer Kvalsund kommune til at søker påviser et særlig behov
som vanskelig kan dekkes på annen måte for etablering av grovvansutslipp til hytte.
Søker oppfyller vilkårene etter forskriftens § 6.
Vilkår:
Det skal brukes minigraver og ATV med tilhenger.
Tiltaket skal være godkjent av teknisk etat. Dette er en forutsetning for gyldigheten av
dispensasjonen.
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 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.
Det skal legges matter over våtsoner som bekkeleier og myrterreng.
Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.

Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres. Nødvendig revegiteringstiltak
skal gjennomføres med stedegnet 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 thertil, 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.:
36/18

Enny Camilla Nordvik
18/707
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFERSELLOVEN - ALF-ROGER BENDIKSEN,
VANNBORERIGG
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Representant Robert Wilhelmsen, fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP:
Nytt punkt i vilkår. Tiltaket skal være godkjent av teknisk etat. Dette er en forutsetning for
gyldigheten av dispensasjonen.
VOTERING: Tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Leder fremmet rådmannens tilråding med tilleggsforslag som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i lov av 10.juni 1977 nr. 8, sist endret 19.juni 2015 nr. 2015 for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, innvilges Alf – Roger
Bendiksen søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark med
borerigg med belter, fra parkeringsplass på E6 til hytte gnr. 26, bnr. 1, fnr. 132. En
strekning på ca 80 meter.

Formål: Boring etter grunnvann.
Tidsperiode: 18.08.2018 til og med 30.09.2018.
Antall turer:
2 turer/retur med borerigg med belter.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter
nml. §§ 8 – 12.
Det er ikke registrert viktige eller utvalgte naturtyper og trua eller sårbare 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.
Omsøkt kjøring vil foregå over en begrenset tidsperiode. Det er søkt om et fåtall antall
turer. Da det tidligere er kjørt gravemaskin i den samme traseen vil skadene som
oppstår i forbindelse med kjøringen bli begrenset.
I en samlet vurdering er Kvalsund kommune kommet til at søker påviser et særlig
behov som vanskelig kan dekkes på annen måte for boring etter vann. Søker oppfyller
kravene etter motorferdselloven § 6.
Vilkår:
Det skal anvendes borerigg med belter.
Det skal foreligge godkjent gravemelding for tiltaket.
Tiltaket skal være godkjent av teknisk 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 og forskrifter.
Alminnelig persontransport tillates ikke.
Eksisterende kjørespor/ trasé skal benyttes og unødvendig kjøring unnlates.
Kjøringen skal begrenses til et minimum.
For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er bløt.
Det skal legges matter over våtsoner som bekkeleier og myrterreng.

Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.
Oppstående skader gjennom kjøringen 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 eller oppsyn.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
37/18

Enny Camilla Nordvik
18/716
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
24.08.2018

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJON FRA
MOTORFEDSELLOVEN - NILS SAMUELSEN BULJO, ATV
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter
Representant Robert Wilhelmsen, fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP:
Tillegg i siste setning: med tilhenger.
VOTERING: Tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Leder fremmet rådmannens tilråding med tilleggsforslag som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i motorfersdelloven innvilges delvis søknaden fra Nils Samuelsen Buljo,
om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark med ATV langs trasé som
anvist på vedlagt kart. En strekning på ca 7,3 km.
Formål: Frakt av utsyr til camp i forbindelse med elgjakt.
Tidsperiode:

24.09.2018 til og med 4.11.2018.
Antall turer:
1 tur/retur med inntil to kjøretøyer med tilhenger.

