MØTE NR. 8/2019

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 20.08.2019
Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 11:05.
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, landsbruksrådgiver
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Landbruksrådgiver, Enny Camilla Nordvik, orienterte om
følgende;
- ATV-kjøring på barmark
- Utfordringer knyttet til saker om brønnboring og
nedgraving av tank.

MERKNADER:

Organet vedtok enstemmig følgende standardvilkår for all
barmarkskjøring: «Skader som oppstår i terrenget eller
naturmiljøet i etterkant av kjøringen skal utbedres. Ansvarlig
for dette er utførende entreprenør». Administrasjonen tar dette
til følge. Det fremkom ellers ingen merknader til innkallingen.
Innkallingen ble godkjent.

SAKSLISTE:

Administrasjonen fremmet ettersendte saker 19/534, 19/650 og
18/986 for behandling i utvalget. Enstemmig vedtatt at sakene
tas inn på sakslisten som sak 55/19, 56/19 og 57/19. Det
fremkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 50/19 til og med sak 57/19.

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

50/19

19/727
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 16.07.2019

51/19

19/693
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ODD SIGURD
LØKKE, MINIGRAVER, MINIDUMPER GBNR: 4/1/106

52/19

19/581
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - RØRLEGGER
BERNTSEN AS, GRAVER/MINIDUMPER

53/19

19/532
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ARNE MAGNAR
HANSEN, BIL OG HENGER

54/19

19/722
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ELISABETH
PAULSEN

55/19

19/534
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - RØRLEGGER
BERNTSEN, BELTEGRAVER/MINIDUMPER GBNRT: 26/1/122

56/19

19/650
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - UNN WENCHE
SLETTVOLL, MINIGRAVER/MINIDUMPER

57/19

18/986
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV MASKIN
OG TRANSPORT AS, GRAVEMASKIN OG HJULLASTER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
50/19

Mari Stevning Bekken
19/727
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
20.08.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL NFU 16.07.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 16.juli 2019 godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte 16.juli 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
51/19

Enny Camilla Nordvik
19/693
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
20.08.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ODD
SIGURD LØKKE, MINIGRAVER, MINIDUMPER
GBNR: 4/1/106
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 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6 innvilges Odd Sigurd Løkke dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i
utmark jf. motorferdselloven § 3.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre fra vei til hytte med gnr.4, bnr. 1, fnr. 106 som
anvist på vedlagt kart.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre en tur/ retur med minigraver.
Det innvilges dispensasjon til kjøre inntil 15 tur/ retur med minidumper.

Det innvilges dispensasjon i perioden fra og med 20.08.2019 til og med 15.09.2019.
Begrunnelse:
Søker skal gjennomføre et arbeid for å forhindre skader på hytte. Dette vurderes til å
være et særlig behov.
Det vil ikke være mulig for søker å gjennomføre dette arbeidet uten å anvende
motoriserte fremkomstmidler.
Det er ikke registrert såra eller trua arter i området. Det er heller ikke registrert utvalgte
naturtyper i området.
Vurderingen er at søker har påvist et særlig behov som ikke lar seg dekke på annen
måte. Vilkårene etter forskriftens § 6 er vurdert til å være oppfylt.

Vilkår:
- Det skal brukes minigraver og minidumper til arbeidet.
- 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 etter annet lovverk og forskrifter.
- Alminnelig persontransport tillates ikke.
- Eksisterende sti skal anvendes, 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.
- Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet i etterkant av kjøringen skal
utbedres. Ansvarlig for dette er utførende entreprenør.
- Oppstående skader skal utbedres. Nødvendige revegiteringstiltak skal
gjennomføres med stedegnet plantemateriale.
- 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.:
52/19

Enny Camilla Nordvik
19/581
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
20.08.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN RØRLEGGER BERNTSEN AS, GRAVER/MINIDUMPER
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 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges Rørlegger Berntsen AS dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark
jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med en gravmaskin på 800 kg 2 tur/ retur.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre med en minidumper 2 tur/ retur.
Det innvilges dispensasjon fra og med 20.08.2019 til og med 1.10.2019.

Begrunnelse:
Søker har i klagen gjort rede for flere tiltak som vil sørge for at skadene på terrenget vil bli
begrenset.
Vilkår:
-Alminnelig persontransport tillates ikke.
-Eksisterende sti skal anvendes.
-Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. privatrettslige forhold.
-Søker skal stille seg kritisk til formål og nødvendigheten av hver enkelt utmarkskjøring
som skal foretas. Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøringen skal begrenses til et
minimum.
-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet i etterkant av kjøringen skal utbedres.
Ansvarlig for dette er utførende entreprenør.
-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.
-Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldende lovverk og forskrifter.
-Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
53/19

Enny Camilla Nordvik
19/532
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
20.08.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ARNE
MAGNAR HANSEN, BIL OG HENGER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.
Leder Jan Arvid Johnsen fremmet følgende nytt forslag på vegne av KrF:
«Søknad avslås pga. grunnforhold. Tiltaket kan løses på andre måter, f.eks. snøskuter med
slede til material transport, pumpebil til løsmasser, etc.»
VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknad avslås pga. grunnforhold. Tiltaket kan løses på andre måter, f.eks. snøskuter med
slede til material transport, pumpebil til løsmasser, etc.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
54/19

Enny Camilla Nordvik
19/722
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
20.08.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN ELISABETH PAULSEN
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 innstiling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 innvilges søknaden fra Elisabeth Paulsen om
dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark jf. motorferdselloven § 3, for
kjøring med gravemaskin og minidumper i utmark, gnr. 4, bnr. 1, fnr. 139, Nedre
Trangedalen i Repparfjorden.
Formål er etablering av gråvannshåndtering.
Tidsperiode:
Fra og med 30.08.2019 til og med 15.11.2019.

Antall turer:
En tur/ retur med en gravemaskin.
Inntil 10 tur/ retur med minidumper.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er nml. §§ 8- 12.
I følge nasjonal karttjenester naturbase og artskart er det ikke registrert viktige eller
utvalgte naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte området. Kvalsund kommune
kan ikke se bort fra at dyre – og plantelivet kan bli forstyrret i forbindelse i det omsøkt
ferdsel.
Søker ønsker å benytte gravemaskin for graving og nedlegging av gråvannsrenseanlegg.
Omsøkt kjøring vil foregå over en begrenset tidsperiode. Kjøringen vil føre til store
terrengskader. Dette til tross for at store deler av kjøringen vil foregå på allerede
eksisterende trasé. Oppstående skader gjennom kjøring på barmark vil være nærmest
irreversible.
I en samlet vurdering er Kvalsund kommune kommet til at søker har et særlig behov som
vanskelig lar seg dekke på annen måte for graving og nedlegging av gråvannsrenseanlegg.
Søker oppfyller vilkårene etter motorferdselloven § 6. Det settes strenge vilkår for
tillatelsen.
Vilkår:
-Det skal brukes gravemaskin til arbeidet.
-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 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.

-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet i etterkant av kjøringen skal utbedres.
Ansvarlig for dette er utførende entreprenør.
- 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. Nødvendige 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 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.:
55/19

Enny Camilla Nordvik
19/534
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
20.08.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN RØRLEGGER BERNTSEN, BELTEGRAVER/MINIDUMPER
GBNRT: 26/1/122
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.
Leder Jan Arvid Johansen fremmet følgende nytt forslag på vegne av KrF:
- «Det innvilges dispensasjon til å kjøre med en gravemaskin på inntil 800 kg
2 tur/retur
- 6 tur/retur med minidumper.
- Periode 20.08.19 – 31.10.19»
VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
-

Det innvilges dispensasjon til å kjøre med en gravemaskin på inntil 800 kg
2 tur/retur.
6 tur/retur med minidumper.
Periode 20.08.19 – 31.10.19.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
56/19

Enny Camilla Nordvik
19/650
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
20.08.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - UNN
WENCHE SLETTVOLL, MINIGRAVER/MINIDUMPER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.
Representant Bente Israelsen fremmet følgende tilleggforslag på vegne av SV:
«Søker skal anvende vei frem til hytte 24/1/63 og derfra til omsøkt trasé»
Leder fremmet rådmannens tilråding med tilleggsforslag som sin innstilling.
VOTERING: Tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING: Leders innstilling med tillegg, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6 innvilges Unn Wenche Slettvoll dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i
utmark.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre på oppmerket trasé som er tegnet inn på vedlagt
kart.

Det innvilges dispensasjon til å kjøre en tur/ retur med minigraver.
Det innvilges dispensasjon til å kjøre inntil ti tur/ retur med minidumper.
Det innvilges dispensasjon i perioden fra og med 30.08.2019 til og med 30.09.2019.
Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
I følge den nasjonale karttjenesten naturbase er det ikke registrert såra eller trua arter i
det omsøkte området. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper. Kvalsund
kommune kan likevel ikke se bort fra at dyre – og plantelivet kan bli forstyrret i
forbindelse med omsøkt ferdsel.
Søker ønsker å benytte minigraver og minidumper for å drenere rundt hytten. Det skal
kjøres et begrenset antall turer, over en begrenset tidsperiode. Eksisterende sti skal
benyttes. Dette vil være med på å redusere skadene på terrenget som følge av
kjøringen.
Dersom søker ikke drenerer rundt hytten vil dette kunne føre til skader på hytten. Det
vil ikke være mulig for søker å gjennomføre dette arbeidet uten å anvende minigraver
og minidumper.
I en samlet vurdering er Kvalsund kommune kommet til at søker har påvist et særlig
behov som ikke lar seg dekke på annen måte. Søker oppfyller vilkårene etter
forskriftens § 6.
Vilkår:
-Det skal anvendes minigraver og minidumper.
-Tiltaket skal være godkjent av teknisk etat. Dette er en forutsetning før 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.
-For å unngå terrengskader skal barmarkskjøring ikke foregå dersom marka er bløt.
-Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører. Nødvendige
revegiteringstiltak skal gjennomføres med stedegnet plantemateriale. Ansvarlig for
dette er utførende entreprenør.
-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 av politi eller oppsyn.
-Søker skal anvende vei frem til hytte 24/1/63 og derfra til omsøkt trasé.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
57/19

Enny Camilla Nordvik
18/986
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Møtedato
20.08.2019

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - KOKELV
MASKIN OG TRANSPORT AS, GRAVEMASKIN OG
HJULLASTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 3 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling, enstemmig vedtatt.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 innvilges Kokelv Transport og Maskin AS søknad
om forlengelse av dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark med
gravemaskin og hjullaster, langs avmerket trasé som anvist på vedlagt kart, på Grøtnes.
Tidsrom: 23/8 – 30/11 2019.
Formål: Isolering av vannledning.
Antall turer:
- 4 tur/ retur med gravemaskin.

-

10 tur/ retur med hjullaster.

Begrunnelse:
Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdselloven § 6. Saken er vurdert etter
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
I følge kart, Nibio Kilden og Artskartet er det ikke registrert viktige eller utvalgte
naturtyper og trua eller sårbare arter i det omsøkte området.
Søker ønsker å benytte gravemaskin og hjullaster til å isolere vannledning. Omsøkt
kjøring vil foregå i en begrenset tidsperiode. Det store antall turer det søkes om vil føre til
et større inngrep på naturmiljøet. Dette til tross for at kjøringen skal foregå på en
eksisterende trasé.
Kvalsund kommune anser fire tur/ retur med gravemaskin for å være uforholdsmessig
mange turer sett ut i fra det arbeidet som skal utføres. Lovgiver har gitt føringer på at
kjøring i utmark og da spesielt på barmark skal begrenses til et minimum.
I en samlet vurdering er Kvalsund kommune kommet til at søker påviser et særlig behov
som vanskelig kan dekkes på annen måte for isolering av vannledning. Søker oppfyller
kravene etter motorferdselloven § 6. Det settes strenge vilkår for tillatelsen.

Vilkår:
-Det skal brukes gravemaskin og hjullaster.
-Det skal kjøres på snødekt/ frossen mark.
-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.

-Skader som oppstår i terrenget eller naturmiljøet i etterkant av kjøringen skal utbedres.
Ansvarlig for dette er utførende entreprenør.
-Det skal legges ut matter over våtsoner som bekkeleier og myrterreng.
-Søker skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører.
-Oppstående skader gjennom kjøringen skal utbedres. Nødvendige revegiteringstiltak skal
gjennomføres med stedegnet plantemateriale. Tiltakshaver skal gi beskjed til kommunen
når skadene er utbedret.

