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PS 2009/20 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82 og nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 356, § 
6, innvilges søknaden til Magnar Stensvik.

Det tillates bruk av 1 traktor eller 1 ATV i tidsrommet 01.07.2009 – 30.09.2009 for transport av 
materialer og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytta ved Kisgangvannet. Det tillates inntil 
3 turer totalt.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

• Transport skal kun skje etter den gamle kjerreveien og langs eksisterende kjørespor fra 
Kjækan til hytta ved Kisgangvannet.

• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82 og nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 356, § 
6, innvilges søknaden til Magnar Stensvik.

Det tillates bruk av 1 traktor eller 1 ATV i tidsrommet 01.07.2009 – 30.09.2009 for transport av 
materialer og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytta ved Kisgangvannet. Det tillates inntil 
3 turer totalt.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

• Transport skal kun skje etter den gamle kjerreveien og langs eksisterende kjørespor fra 
Kjækan til hytta ved Kisgangvannet.

• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.



PS 2009/21 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark § 6

1 Søknad.PDF

Rådmannens innstilling
Sigbjørn Johnsen gis med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og islagte vassdrag av 15. mai 1988, tillatelse til;

Bruk av 2 motorkjøretøyer av typen ATV i tidsrommet 15.07.09 til 01.09.09 for transport av 
mannskap og utstyr til og fra mutingsområdet i Nabar i forbindelse med utvidede undersøkelser 
og prøveinnsamlinger i kommunen, begrenset til inntil 2 turer pr ATV.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår;

• Transport skal så langt som mulig følge eksisterende vei og kjørespor etter trase angitt i 
kartvedlegg fra reinbeitedistrikt 33 Spalca, mellom Badderen og leirplass i 
mutingsområdet.

• Det forutsettes at selve feltarbeidet i mutingsområdet evt andre prøveområder utføres 
uten bruk av motorisert ferdsel.

• Søker skal så tidlig som mulig informere reindriftsforvaltningen om når kjøringen skal 
gjennomføres.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sigbjørn Johnsen gis med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og islagte vassdrag av 15. mai 1988, tillatelse til;

Bruk av 2 motorkjøretøyer av typen ATV i tidsrommet 15.07.09 til 01.09.09 for transport av 
mannskap og utstyr til og fra mutingsområdet i Nabar i forbindelse med utvidede undersøkelser 
og prøveinnsamlinger i kommunen, begrenset til inntil 2 turer pr ATV.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår;

• Transport skal så langt som mulig følge eksisterende vei og kjørespor etter trase angitt i 
kartvedlegg fra reinbeitedistrikt 33 Spalca, mellom Badderen og leirplass i 
mutingsområdet.

• Det forutsettes at selve feltarbeidet i mutingsområdet evt andre prøveområder utføres 
uten bruk av motorisert ferdsel.

• Søker skal så tidlig som mulig informere reindriftsforvaltningen om når kjøringen skal 
gjennomføres.



PS 2009/22 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag av 10. juni 1977 nr 82 og 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 
356, § 6, innvilges søknaden til Egil Andersen og Evy Karin Andersen.

Det tillates bruk av 1 ATV m/henger eller 1 traktor m/henger i tidsrommet 01.07.2009 til 
01.10.2009 for transport av vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta ved Magnusgruver. Det 
tillates inntil 3 turer.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

• Transport skal kun skje langs eksisterende kjørevei fra Badderen og frem til hytta.
• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag av 10. juni 1977 nr 82 og 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 
356, § 6, innvilges søknaden til Egil Andersen og Evy Karin Andersen.

Det tillates bruk av 1 ATV m/henger eller 1 traktor m/henger i tidsrommet 01.07.2009 til 
01.10.2009 for transport av vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta ved Magnusgruver. Det 
tillates inntil 3 turer.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

• Transport skal kun skje langs eksisterende kjørevei fra Badderen og frem til hytta.
• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.

PS 2009/23 Referatsaker
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Delegasjonssakene tas til orientering.

RS 2009/14 Tillatelse til deling av 1943/27/7

RS 2009/15 Søknad om utslippstillatelse 1943/36/85

RS 2009/16 Søknad om lokal godkjenning for oppføring av hytte på 1943/19/15

RS 2009/17 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/10/6 og 1943/10/14

RS 2009/18 Sønad om byggetillatelse for oppføring av hytte på 1943/36/85

RS 2009/19 Søknad om dispensasjon fra PBL § 17-2 for oppføring av veranda 1943/9/36

RS 2009/20 Melding om oppføring av tilbygg 1943/13/163

RS 2009/21 Søknad om utslipstillatelse av sanitært avløpsvann 1943/35/54 Sørfjorden

RS 2009/22 Søknad om uttak av masser 1943/36/2

RS 2009/23 Søknad om oppføring av hytte på 1943/33/46 Kvænangsbotn

RS 2009/24 Søknad om dispensasjon fra PBL § 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av 
naust 1943/2/34

RS 2009/25 Søknad om dispensasjon fra PBL § 17-2 samt Melding om gjenoppføring av 
naust 1943/15/3 Sørkjos


