MØTE NR.2/2018

HOVEDUTSKRIFT
Naturforvaltningsutvalget
Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus
Møtedato: 23.02.2018
Tid: Fra kl.: 12:00 til kl. 12:30
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Jan Arvid Johansen
Stig M. Pettersen
Bente Israelsen

Forfall Møtt for
FO

Nestleder Stig M. Pettersen er fungerende leder for organet i møtet.
Organet er vedtaksdyktig med 2 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):
Svein-Tore Kristoffersen, saksbehandler
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær
Kine Urbrott Svendsen, lærling
MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er
godkjent.

SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader til sakslisten. Sakslisten er
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 5/18 til og med sak 7/18

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.
5/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/159
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL NFU 26.01.2018

6/18

18/118
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ØYVIND DAHL,
SNØSCOOTER

7/18

18/122
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13
DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - VEGARD
SMÅBACH, SNØSCOOTER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
5/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/159
Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
23.02.2018

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL NFU 26.01.2018
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 26.01.2018 godkjennes.

Behandling:
Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra naturforvaltningsutvalgets møte den 26.01.2018 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen
Arkivsaksnr.: 18/118
Saksnr.:
6/18

Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13
Møtedato
23.02.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ØYVIND
DAHL, SNØSCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilrådning som sin innstilling.
VOTERING: leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 5 første ledd bokstav b og § 6 innvilger naturforvaltningsutvalget søknad
fra Øyvind Dahl om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med snøscooter
utenfor løypenettet i Kvalsund kommune. I tidsperioden 1. jan 2018 til og med 4. mai
2023.

Begrunnelse:

Ved en vurdering av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag § 5 bokstav b, søker har en varig funksjonshemming jf. legeerklæringen fra
2018.
Ved en vurdering av ferdselen mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å
redusere motorferdselen til et minimum, anses det som uheldig å tillate ferdsel i
områder utenfor løypenettet. Dette er av hensyn til naturinteresser og delvis uberørte
områder. Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for samisk kultur, jf. naturmangfoldloven.
Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12 og det vurderes at den samlede
belastningen på naturmangfoldet fortsatt vil være relativ liten. Omfanget av kjøringen
vil foregå på snødekt mark, og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet
langs eksisterende trasé.
Det er allikevel påvist at kjøring med snøscooter vil medføre forstyrrelser av dyrelivet,
jf. naturmangfoldloven § 8. Ifølge den nasjonale karttjenesten naturbase er det ikke
registrert viktige naturtyper i det omsøkte område. Derimot viser søk i artskart at det er
registrert nær truete, sårbare og sterk truete arter i omgivelsen av omsøkt kjøring.
Registrerte funn ligger ikke direkte på omsøkte trasé, men gjør området sårbart ovenfor
forstyrrelser.
Søker påviser et «særlig behov» som vanskelig kan dekkes på annen måte til å ferdes
med snøscooter utenfor det eksisterende løypenettet.
Omsøkt kjøring for kjøring fra egen hytte gnr. 3, bnr. 1, fnr. 45 Fossen til løype 5
Aisaroaivi 4,8 km med formål å komme seg ut i naturen. Etter Miljødepartementets
utsagn er et slikt formål med hjemmel i forskriftens § 5 første ledd bokstav b ikke å
anse som turkjøring i motorferdsellovens forstand. Det skal likevel ikke være fritt fram
for funksjonshemmede å kjøre hvor de vil når de vil. Et moment som kommer inn i den
sammenheng er at søker gjennom en rekke år tilbake har fått tillatelse til kjøring på
omsøkt trasé for å komme seg opp til scooterløype 5. Søker er varig funksjonshemmet
og har en spesiell tilknytning til gjeldende område. Det å kunne komme seg ut i naturen
betyr mye for søker. Det har en helsegevinst og bidrar betydelig til økt livskvalitet.
Uten den mulighet å kunne kjøre direkte fra egen hytte langs omsøkte trasé vil søker
vanskelig kunne benytte seg av det etablerte løypenettet, som igjen vil ha den
konsekvens at søker vanskelig vil kunne komme seg ut i naturen og nyte friluftslivet.
Vilkår:

- Dispensasjonen er personlig og er gyldig for Øyvind Dahl, jf. forskriftens § 5 b.
Vedkommende har også tillatelse til transport av nødvendig materialer og utstyr.
Alminnelig persontransport og/eller alminnelig transport av materialer og utstyr tillates
ikke.
-Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. privatrettslige 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.
-Eksisterende kjørespor/trasé skal benyttes. Kjøring fra egen hytte til scooterløype 5
skal foregå langs trasse i følge kart.
-Kjøringen skal kun foregå på snødekt fastmark/vinterføre.
-Kjøring på bar mark tillates ikke.
-Søker skal stille seg kritisk til formål og nødvendighet av hver enkel utmarkskjøring
som skal foretas. Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøringen skal begrenses til et
minimum.
-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 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 tillat i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi eller oppsyn.
-Kvalsund kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselsforbudet 5.
mai – 30. juni, jf. forskriftens § 9.
-Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldene lovverk og forskrifter.
-Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.

-I Finnmark er motorisert ferdsel i utmark og i snøskuterløypene ikke tillatt i
tidsrommet f.o.m. 5. mai t.o.m. 30. juni, jf. forskriftens § 9.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalget
Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen
Arkivsaksnr.: 18/122
Saksnr.:
7/18

Utvalg
Naturforvaltningsutvalget

Arkiv: K01
Unntatt offentlig ofl §13
Ofl §13
Møtedato
23.02.2018

DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - VEGARD
SMÅBACH, SNØSCOOTER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 2 av 3 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilrådning som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 5 første ledd bokstav b og § 6 innvilger naturforvaltningsutvalget søknad
fra Vegard Småbach om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring med
snøscooter utenfor løypenettet i Kvalsund kommune.

Begrunnelse:
Ved en vurdering av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag § 5 bokstav b, søker har en varig funksjonshemming jf. legeerklæringen fra
2017.

Ved en vurdering av ferdselen mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å
redusere motorferdselen til et minimum, anses det som uheldig å tillate ferdsel i
områder utenfor løypenettet. Dette er av hensyn til naturinteresser og delvis uberørte
områder. Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for samisk kultur, jf. naturmangfoldloven.
Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12 og det vurderes at den samlede
belastningen på naturmangfoldet fortsatt vil være relativ liten. Omfanget av kjøringen
vil foregå på snødekt mark, og har isolert sett liten negativ effekt på naturmangfoldet
langs eksisterende trasé.
Det er allikevel påvist at kjøring med snøscooter vil medføre forstyrrelser av dyrelivet,
jf. naturmangfoldloven § 8. Ifølge den nasjonale karttjenesten naturbase er det ikke
registrert viktige naturtyper i det omsøkte område. Derimot viser søk i artskart at det er
registrert nær truete, sårbare og sterk truete arter i omgivelsen av omsøkt kjøring.
Registrerte funn ligger ikke direkte på omsøkte trasé, men gjør området sårbart ovenfor
forstyrrelser.
Søker påviser et «særlig behov» som vanskelig kan dekkes på annen måte til å ferdes
med snøscooter utenfor det eksisterende løypenettet.
Omsøkt kjøring for kjøring fra egen hytte gnr. 4, bnr. 1, fnr. 97 over Bjørnskog,
Doggivann til løype 10 ca. 8 km med formål å komme seg ut i naturen. Etter
Miljødepartementets utsagn er et slikt formål med hjemmel i forskriftens § 5 første
ledd bokstav b ikke å anse som turkjøring i motorferdsellovens forstand. Det skal
likevel ikke være fritt fram for funksjonshemmede å kjøre hvor de vil når de vil. Et
moment som kommer inn i den sammenheng er at søker gjennom en rekke år tilbake
har fått tillatelse til kjøring på omsøkt trasé for å komme seg opp til scooterløype 10.
Søker er varig funksjonshemmet og har en spesiell tilknytning til gjeldende område.
Det å kunne komme seg ut i naturen betyr mye for søker. Det har en helsegevinst og
bidrar betydelig til økt livskvalitet. Uten den mulighet å kunne kjøre direkte fra egen
hytte langs omsøkte trasé vil søker vanskelig kunne benytte seg av det etablerte
løypenettet, som igjen vil ha den konsekvens at søker vanskelig vil kunne komme seg
ut i naturen og nyte friluftslivet.
Vilkår:
- Dispensasjonen er personlig og er gyldig for Sten Halvor Monsen, jf. forskriftens § 5
b. Vedkommende har også tillatelse til transport av nødvendig materialer og utstyr.

Alminnelig persontransport og/eller alminnelig transport av materialer og utstyr tillates
ikke.
-Kvalsund kommune har ikke tatt stilling til evtl. privatrettslige 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.
-Eksisterende kjørespor/trasé skal benyttes. Kjøring fra egen hytte til scooterløype 10
skal foregå langs trasse i følge kart.
-Kjøringen skal kun foregå på snødekt fastmark/vinterføre.
-Kjøring på bar mark tillates ikke.
-Søker skal stille seg kritisk til formål og nødvendighet av hver enkel utmarkskjøring
som skal foretas. Unødvendig kjøring skal unnlates. Kjøringen skal begrenses til et
minimum.
-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 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 tillat i forbindelse med
gitt dispensasjon skal medbringes og forvises på forlangende av politi eller oppsyn.
-Kvalsund kommune gjør oppmerksom på det generelle motorferdselsforbudet 5.
mai – 30. juni, jf. forskriftens § 9.
-Søker er forpliktet til å være kjent med gjeldene lovverk og forskrifter.
-Tillatelsen gir for øvrig ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.

-I Finnmark er motorisert ferdsel i utmark og i snøskuterløypene ikke tillatt i
tidsrommet f.o.m. 5. mai t.o.m. 30. juni, jf. forskriftens § 9.

