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2012/44 Kvænangen Teknisk utvalg 18.09.2012

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356

Vedlegg
1 Søknad om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nord-Troms Museum om dispensasjon for kjøring med 1 ATV 
forbindelse med transport av større vedlikeholdsmaterialer til Limpahytta i Kvænangsbotn.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Ned hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag settes følgende vilkår:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy 
 Det gis dispensasjon for inntil 2 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden uke 39 og 40
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn en vedlikeholdsplan for hytta etter endt barmarkssesong som sier 

noe om fremtidig vedlikeholdsbehov. Planen skal også inneholde bilder av hytta.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.



Saksopplysninger

Nord-Troms Museum søker om dispensasjon for bruk av ATV for frakt av takpapp, tjære og 
diverse verktøy i forbindelse med legging av nytt tak på Limpahytta i Kvænangsbotn. Det er 
behov for å kjøre to turer opp med materiell. Det er ikke fastsatt noen eksakt dato for arbeidet, 
men de håper å få gjort det i uke 39/40.

Nord-Troms Museum står som eier av Limpahytta i Kvænangsbotn. Den har opp gjennom tiden 
blitt vedlikeholdt, men nå er det et prekært behov for å legge nytt tak på hytta. Det går en 
skogsbilvei som er i god stand et godt stykke inn i området. Den siste strekningen fra 
skogsbilveien og inn til hytta er det et gammelt kjørespor/veg.

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 

Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Forskriften sier at det i unntakstilfeller kan gis tillatelse til kjøring dersom; søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal 
stilles meget strenge krav til ”særlig behov” og til at behovet ikke kan dekkes på annen måte. 
Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser for barmarkskjøring.

Bestemmelsene er streng og følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelsen skal kunne 
gis;

 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum.

For at tillatelse etter forskriftens § 6, til barmarkskjøring, skal kunne gis heter det at dette skal 
skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldlovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den 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.”

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: ”Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innefor deres naturlige utberedelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 fremgår det 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.



Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har også ved flere anledninger tidligere gitt dispensasjon for kjøring på barmark til 
Limpahytta i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Vurdering

Formålet med kjøringen må anses som et nytteformål. Limpahytta har opp gjennom tiden blitt 
restaurert og vedlikeholdt. Nå står hytta ovenfor et behov for å sette nytt tak. For å frakte inn 
utstyr til arbeidet vil det være fornuftig å gjøre dette når arbeidet skal skje på sommeren. Det er 
en opparbeidet skogsbilvei i god stand langt inn mot hytta og den siste kilometeren går langs 
godt etablerte kjørespor. Det kan imidlertid ikke være påregnelig at det vil bli innvilget 
dispensasjoner til slikt formål i all fremtid. Det må i løpet av denne sesongen lages en mer 
omfattende vedlikeholdsplan for hytta som sier noe mer om behovet for vedlikehold og hva som 
er planen fremover. En slik plan skal leveres inn etter endt sesong sammen med 
bildedokumentasjon.

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldlovens § 8
Kommunen har sjekket ut naturbasen for det aktuelle området. Limpahytta ligger rett utenfor 
landskapsvernområdet i Kvænangsbotn. Ingen av disse registreringene vil ikke være til noe 
direkte hinder for å kunne gi dispensasjon til kjøring i en begrenset art. Det skal imidlertid 
kjøres på barmark slik at det kan være fare for at det skjer skade på vegetasjonen. Kommunen 
vil derfor presisere at kjøring kun skal skje langs eksisterende skogsbilvei og etablert kjørespor 
og at transportbruken begrenses til det høyst nødvendigste. Støy fra motorferdselen kan redusere 
opplevelsen av landskapet i forbindelse med utøvelse av friluftsliv. 

Kommunen har også sjekket ut artsdatabankens karttjenester for dette området. Her er det 
registrert noen kadaverfunn av gaupe og det er også kjent at det er gaupe i området. For øvrig er 
det en del rein som oppholder seg på sommer og høstbeite her. Søker skal gjennomføre 
kjøringen såpass seint på sesongen slik at reinen normalt har trukket seg ut av området. Ut fra 
dette vurderer kommunen at man har et godt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle 
denne søknaden. Fordi dette er et tiltak av begrenset varighet mener vi at det ikke er nødvendig 
å innhente ny kunnskap.

Føre-var-prinsippet i forhold til naturmangfoldlovens § 9
Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget i henhold til naturmangfoldlovens § 8 som 
tilstrekkelig i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Ut fra dette mener vi at vi har 
nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9.

Økosystemtilnærming og samlet belastning i forhold til naturmangfoldlovens § 10
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Før kommunen kan gi 
tillatelse til motorferdsel må vi vurdere om det reelle behovet for kjøringen dere søker om 
tillatelse til. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer også at kommunen som 
forvaltningsmyndighet ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til kjøring i 
utmark, men at virkningen av alle tillatelser i et område skal vurderes samlet.



Det er ikke flere hytter i dette området slik at man risikerer ikke et økt antall søknader om 
dispensasjon. Det bør imidlertid komme inn en vedlikeholdsplan for hytta slik at man ser på 
behovet for barmarkskjøring inn til hytta i fremtiden. Det vil ved en evt dispensasjon gis et 
begrenset antall turer.

Kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i henhold 
til §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven.
Søkerne skal benytte ATV i forbindelse med transporten. Kjøring vil skje langs eksisterende 
skogsbilvei og godt etablerte kjørespor. Dette vil være den mest fornuftige transporten av større 
vedlikeholdsmaterialer på hytta. All kjøring på barmark kan gi skader på vegetasjonen og det 
presiseres at all kjøring skal kun skje langs eksisterende veier. Ut fra dette vurderer kommunen 
at tillatelsen ikke vil føre til vesentlig miljøforringelse i området. 

Kommunen ser imidlertid behovet for å få laget en fremtidig vedlikeholdsplan for hytta for best 
mulig å se behovet for transport i fremtiden. 

Gjennom disse vurderingene av naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag (§8) er 
oppfylt, og at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet (§9). Gjennom vilkår satt av 
kommunen mener vi at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt (§12)
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Hei

Nord-Troms Museum skal i løpet av høsten legge nytt tak på limpa hytta
Og vil med det trenge en disp. for å frakte matriell fra kvænangsbotn(veien) og opp til hytta med ATV.
Vi vil ha behov for å kjøre to turer opp med matriell.
Det som skal fraktes er takpapp,tjære og div. verktøy.

Vi har ikke fastsatt noen dato for arbeidet enda men håper på å få gjort dette i uke 39/40.

Hilsen

Bjørn Tore Josefsen

Nord-Troms museum.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/45 Kvænangen Teknisk utvalg 18.09.2012

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356

Vedlegg
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
2 kart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nord-Troms Hytteferie DA om dispensasjon for kjøring med 1 
ATV i forbindelse med transport av utstyr og ved til hytta i Gamdalen. Dispensasjonen er 
knyttet til virksomhetens tilbud til turister i området og gjelder kun transport av utstyr og ved, 
ikke persontransport.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Ned hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag settes følgende vilkår:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy 
 Det settes ikke begrensninger på antall turer, men turene skal begrenses til det høyst 

nødvendigste. 
 Tillatelsen er gyldig i barmarkssesongen 2012 og 2013.
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn et forretningskonsept senest etter endt barmarkssesong 2013 som 

sier noe om bedriftens transportbehov i fremtiden.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.



 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 
avbrytes.

Saksopplysninger

Unni Hætta har kjøpt eiendommen gnr 30 bnr 31 og 32 i Kjækan og etablert bedriften Nord-
Troms Hytteferie DA. Denne næringseiendommen har vært til salgs lenge, men nå har den 
skiftet eier. Hætta er opprinnelig fra Kjækan og har mange fremtidsplaner for eiendommen, men 
pr nå ser hun for seg å kunne bruke området rundt hytta oppe ved Gamdalen som et tilbud til 
jegere og andre friluftsfolk. For å kunne gjøre dette er hun avhengig av å få kjørt opp en del 
utstyr til hytta og området. Det søkes om dispensasjon både for barmarkskjøring og 
snøskuterkjøring for perioden 2012 – 2014. Antall turer det vil være behov for vil variere i 
forhold til etterspørselen.

Kommunen har en offisiell skuterløype som går gjennom Gamdalen. Slik at behovet for 
transport på vinterføret ser ut til å kunne dekkes ved kjøring i det offentlige løypenettet.

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 

Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Forskriften sier at det i unntakstilfeller kan gis tillatelse til kjøring dersom; søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal 
stilles meget strenge krav til ”særlig behov” og til at behovet ikke kan dekkes på annen måte. 
Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser for barmarkskjøring.

Bestemmelsene er streng og følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelsen skal kunne 
gis;

 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum.

For at tillatelse etter forskriftens § 6, til barmarkskjøring, skal kunne gis heter det at dette skal 
skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldlovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den 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.”



I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: ”Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innefor deres naturlige utberedelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 fremgår det 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Vurdering

Formålet med kjøringen må anses som et nytteformål i næringsøyemed. Hytta inne i Gamdalen 
og bedriften ønsker å bruke hytta og området ved hytta i forbindelse med sin nyetablerte 
næringsvirksomhet. Det kan være vanskelig å få fraktet inn større utstyr på vinteren og man har 
pr i dag ikke oversikt over hvordan markedet tar i mot et slikt nyetablert tilbud i området. 
Kommunen har ikke fått noe eget forretningskonsept for virksomheten enda og vil derfor i første 
omgang kunne vurdere å innvilge en søknad om kjøring på barmark for 1 sesong for å få bedre 
grunnlag for å vurdere naturmangfoldet opp mot konseptet. Det bør derfor lages en 
forretningsplan over konseptet som skal danne grunnlag for fremtidige søknader om 
barmarkskjøring. Et slikt konsept skal leveres inn etter endt barmarkssesong i 2013.

Kjøringen skjer på allerede eksisterende kjørespor og gammel gruvevei.

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldlovens § 8
Kommunen har sjekket ut naturbasen for det aktuelle området. Her er ingen registrerte 
verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer som skulle være til hinder for å 
kunne gi dispensasjon. Det skal imidlertid kjøres på barmark slik at det kan være fare for at det 
skjer skade på vegetasjonen. Kommunen vil derfor presisere at kjøring kun skal skje langs 
eksisterende gruvevei og godt etablerte kjørespor og at transportbruken begrenses til det høyst 
nødvendigste. Støy fra motorferdselen kan redusere opplevelsen av landskapet i forbindelse med 
utøvelse av friluftsliv. 

Kommunen har også sjekket ut artsdatabankens karttjenester for dette området. Det er ingen 
registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter. For 
øvrig er det en del rein som oppholder seg på sommer og høstbeite her. Ut fra dette vurderer 
kommunen at man har et godt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle denne søknaden. 
Fordi dette er et tiltak som kan bli av lengre varighet ønsker kommunen at søker lager et 
forretningskonsept som sier noe mer om behovet for bruk av motorkjøretøyer i utmark før man 
evt innvilger en lengre dispensasjonsperiode.

Føre-var-prinsippet i forhold til naturmangfoldlovens § 9
Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget i henhold til naturmangfoldlovens § 8 som 
tilstrekkelig i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Ut fra dette mener vi at vi har 
nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9.



Økosystemtilnærming og samlet belastning i forhold til naturmangfoldlovens § 10
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Før kommunen kan gi 
tillatelse til motorferdsel må vi vurdere om det reelle behovet for kjøringen dere søker om 
tillatelse til. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer også at kommunen som 
forvaltningsmyndighet ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til kjøring i 
utmark, men at virkningen av alle tillatelser i et område skal vurderes samlet.

Det er flere hytter i dette området som har fått innvilget dispensasjoner ifbm vedlikehold av 
hyttene. Derfor har man bedt om dokumentasjon på behovet for vedlikehold samt at vi her vil be 
om et konsept for virksomheten som sier noe om tilbudet som etableres og behov for kjøring. 
Dette for å kunne si noe om hvilken belastning området vil få i fremtiden.

Kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i henhold 
til §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven.
Søkerne skal benytte ATV i forbindelse med transporten. Kjøring vil skje langs eksisterende 
gruvevei og godt etablerte kjørespor. Dette vil være den mest fornuftige transporten av større 
utstyr og ved frem til hytta. Transport vil også kunne dekkes på vinterstid via offentlig 
løypenett. All kjøring på barmark kan gi skader på vegetasjonen og det presiseres at all kjøring 
skal kun skje langs eksisterende veier. Ut fra dette vurderer kommunen at tillatelsen ikke vil føre 
til vesentlig miljøforringelse i området. 

Kommunen ser imidlertid behovet for å få laget et forretningskonsept slik at vi bedre kan få 
vurdert behovet for transport i fremtiden.

Gjennom disse vurderingene av naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag (§8) er 
oppfylt, og at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet (§9). Gjennom vilkår satt av 
kommunen mener vi at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt (§12)
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: JQF5II

Registrert dato: 31.08.2012 10:18:37

Vedlegg:

1469_001.pdf

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Ja
Er søkeren
¤ Foretak/lag/forening
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

998 712 424
Foretak/lag/forening

Nord Troms Hytteferie Da
Adresse

Siebe
Postnummer

9520
Poststed

KAUTOKEINO
Telefon

41600252
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Unni
Etternavn

Hætta
Adresse

Siebe
Postnummer

9520
Poststed

KAUTOKEINO
Telefon

41600252
E-post

unnihh@gmail.com
Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Isak Th  Hætta  
Harald  Kristiansen  
Geir Clemet Hætta  

Kjøretøy
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Kjøretøytype
T Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke T Spesialutstyr

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Begge deler
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.09.2012 01.09.2014 Mer enn 30 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

2

Leiekjøring
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy i inntektsbringende virksomhet for
T Transport mellom bilveg og hytte
T Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
T Transport av ved
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Har en hytte v/Gamdalen, som vi benytter i forbindelse med vår virksomhet, har behov for tranport av utstyr, ved ol.

 
Har du anledning til å ta oppdrag i helgene
¤ Nei

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

se vedlagt kart.

Grunneier(ne)s navn

kommunen 
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Kjøringen vil forgå etter traktorvei/gamle gruvevei.





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3312 -2

Arkiv: K01

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 25.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/46 Kvænangen Teknisk utvalg 18.09.2012

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356

Vedlegg
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Alf Bjerkås om dispensasjon for kjøring med ATV i forbindelse 
med deltakelse i elgjakta på Sørkjos/Stajord elgvald. Dispensasjonen innvilges for 2 år.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag settes følgende vilkår:

 Det gis dispensasjon for 1 ATV for deltakelse i elgjakta på Sørkjos/Stajord elgvald.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 25.09.2012 – 31.10.2012 og 25.09.2013 – 31.10.2013.
 Tillatelsen er kun gyldig i forbindelse med jaktutøvelsen.
 Tillatelsen er kun gyldig på godt opparbeida jordbruks- og skogbruksveier innenfor 

elgvaldet.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Kjøring skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyreliv skal kjøringen 

avbrytes.



Saksopplysninger

I forbindelse med deltakelse på elgjakt i Sørkjos/Stajord elgvald søker Alf Bjerkås om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for bruk av en ATV 4-hjuling. Bjerkås søker om 
dispensasjon fra 24.09.2012 – 31.10.2012. Han søker samtidig om at dispensasjonen kan gjelde 
for 5 år.

Bjerkås er avhengig av rullestol i sitt daglige virke, men har deltatt på elgjakta i valdet siden 
2006. Han er avhenging av å benytte ATV for deltakelse i forbindelse med postering og 
deltakelse øvrig i jakta. Han har hatt samme dispensasjon siden 2006 og kjøringen skjer i all 
hovedsak på eksisterende jord- og skogbruksveier etter avtale med grunneierne som er med i 
elgvaldet.

I motorferdselsloven er transport av evt elgfall direkte hjemlet i forskriften og det er ikke 
nødvendig med dispensasjon for denne type kjøring. Her er det imidlertid snakk om transport av 
jeger og utstyr ifbm utpostering under elgjakta. Slike søknader må derfor behandles etter 
forskriftens § 6 som sier at: ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller 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. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot 
mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.”
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Bestemmelsene er streng og følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelsen skal kunne 
gis;

 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum.

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldlovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den 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.”

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet 
av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utberedelsesområde og med det artsmangfoldet 
og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at 
økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsippene i offentlig beslutningstaking §§ 8 til 12 fremgår 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.



Vurdering

Omfanget av kjøringen vil stort sett begrense seg til eksisterende kjørespor og traktorveier 
innenfor elgvaldet for å kunne posisjonere seg med tanke på vakt- og standplass. 
Kommunen/myndighetene har en særskilt oppgave å prøve å legge til rette for at 
funksjonshemmede kan benytte seg av naturen. I dette tilfellet vil evt omfanget av kjøringen 
være forholdsvis begrenset. I tillegg er kjøring ifbm utkjøring av elgfall direkte hjemlet i 
forskriften slik a t noe kjøring i området vil man kunne påregne uansett. Behovet for søker kan 
ikke dekkes på annen måte og kan ikke karakteriseres som turkjøring.

Søker ønsker at dispensasjonen skal gjelde fra 24. september til 31. oktober. I tillegg søker han 
om at dispensasjonen kan gjelde for inntil 5 år. Ordinær jaktperiode for elg er 25.9 – 31.10. Det 
vil være fornuftig å innvilge en dispensasjon for flere år av gangen med tanke på mer effektiv 
saksbehandling.

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldlovens § 8
Kommunen har sjekket ut naturbasen for det aktuelle området. Her er registrert et område som 
er foreslått vernet. Dette er lia sørvest på Klubbenhalvøya. Området her er imidlertid så ulendt at 
det ikke er aktuelt å kjøre i. Det er heller ikke gjort andre registreringer som skulle være til 
hinder for å kunne gi dispensasjon. Det skal imidlertid kjøres på barmark slik at det kan være 
fare for at det skjer skade på vegetasjonen. Kommunen vil derfor presisere at kjøring kun skal 
skje på veletablerte jordbruks- og skogbruksveier innenfor valdet.

Kommunen har også sjekket ut artsdatabankens karttjenester for dette området. Det er en del 
registreringer av nært trua og sterkt trua arter i området. Disse er stort sett knyttet opp mot det 
foreslåtte verneområdet og i strandsonen. Det forefinnes også streifdyr av både jerv og gaupe i 
området. I tillegg så er det sommer og høstbeite for rein i området. Ut fra dette vurderer 
kommunen at man har et godt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle denne søknaden. 
Fordi dette tiltaket er et tiltak av begrenset varighet mener vi at det ikke er nødvendig å innhente 
ny kunnskap.

Føre-var-prinsippet i forhold til naturmangfoldlovens § 9
Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget i henhold til naturmangfoldlovens § 8 som 
tilstrekkelig i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Ut fra dette mener vi at vi har 
nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9.

Økosystemtilnærming og samlet belastning i forhold til naturmangfoldlovens § 10
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Før kommunen kan gi 
tillatelse til motorferdsel må vi vurdere det reelle behovet det søkes tillatelse til. Prinsippene i 
naturmangfoldloves § 10 innebærer også at kommunen som forvaltningsmyndighet ikke bare 
skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til kjøring i utmark, men virkningen av alle 
tillatelser i et område skal vurderes samlet.

Skal søkeren kunne delta på jakta er han helt avhengig av å ta seg frem med ATV til vakt og 
standplassene i valdet. Det reelle behovet er tilstede og myndighetene har et ansvar å kunne 
legge til rette for at funksjonshemmede kan drive med friluftsliv og rekreasjon. Kjøring skal 
imidlertid begrenses til godt opparbeida jord- og skogbruksveier innenfor valdet.

Kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i henhold 
til §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven.
Søkeren skal benytte ATV for transport av seg selv og utstyr frem til fastsatte vaktposter ifbm 
deltakelse i elgjakta for Sørkjos/Stajord elgvald. Kjøringen skal i all hovedsak skje langs godt 



opparbeida jord- og skogbruksveier i valdet. Hvis kjøringen begrenser seg til disse 
landbruksveiene vil ikke naturinngrepene bli så store. Ut fra dette vurderer kommunen at 
tillatelsen ikke vil føre til vesentlig miljøforringelse i område.

Gjennom disse vurderingene av naturmangfoldloven er kravet til kunnskapsgrunnlag (§8) 
oppfylt, og det er ikke behov for å benytte føre-var-prinsippet (§9). Gjennom vilkår som blir satt 
av kommunen mener vi at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt (§12).
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: NK7ZHU

Registrert dato: 18.06.2012 23:09:31

Avgiver er autentisert elektronisk med MinID

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

06.02.1948
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Alf
Etternavn

Bjerkås
Adresse

Planetvegen 545
Postnummer

9024
Poststed

TOMASJORD
Telefon Mobil

97019381
E-post

alf-bje@online.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

FK 7278 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

24.09.2012 31.10.2012 Mer enn 30 turer 
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Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Kjøring for funksjonshemmede
Nærmere opplysninger om formål

Søknaden gjelder deltakelse under elgjakta Sørkjos/Stajord elgvald. Etter som jeg bruker rullestol, er jeg avhengig
egen transport med ATV i forbindelse med postering og deltakelse for øvrig. Har hatt tilsvarende dispensasjon i alle
år siden 2006. Kjøringen vil i hovedsak skje på eksisterende jord- og skogbruksveger etter avtale med grunneiere
som er med i elgvaldet.

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Annet:
Gårdsnr

Bruksnr

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Opplysninger om hytteeier
 

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Viser til kart og beskrivelser for Sørkjos/Stajord elgvald.

Grunneier(ne)s navn

Tilhører Sørkjos/Stajord elgvald 
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Tiltak i forbindelse med tilrettelegging for funksjonshemmede



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3158 -4

Arkiv: L42

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen

Dato:                 24.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/47 Kvænangen Teknisk utvalg 18.09.2012

Søknad om utbedring av adkomstvei til hytter på 1943/39/4. Sandnesdalen

Henvisning til lovverk:
Plan-og bygningsloven § 20-1

Vedlegg
1 Brev.
2 1943/28/25. Søknad om tillatelse til tiltak, utbedring av vei til hytte.
3 Bilde 1
4 Bilde 2
5 Bilde 3
6 Bilde 4
7 Bilde 5
8 Bilde 6
9 Bilde 7
10 Situasjonskart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, avslås søknaden om bygging av vei til hytter 
på eiendommen 39/4 i Sandnesdalen. Det er lagt vekt på at veien vil gi vesentlige 
terrenginngrep.
Det gis tillatelse til opparbeidelse av omsøkt parkeringsplass, med adkomstvei til den.

Saksopplysninger

Reidar Mathisen søker om tillatelse til utbedring av eksisterende adkomstvei på eiendommen 
39/4 i Sandnesdalen. Området er i eksisterende arealplan, et område med fritidsbebyggelse. 
Det er ikke laget en plan over framtidig hytte og veibygging i området.
Adkomstveien skal tilknyttes hytter på 39/25, 39/30 og 39/23. Det skal også lages bedre 
oppstillingsplass for biler i tilknytning til veien. Han søkte første gang 21.5.2012. Da det ikke 



tidligere er gitt tillatelse til bygging av vei på eiendommen, er det gitt melding om at det må 
foreligge søknad om nytt tiltak.
Ny søknad er nå kommet inn, med søknad om gravetillatelse/Gravemelding. Thomassen 
Maskin og Transport er oppført som entreprenør.
På tinglyst skjøte er det gitt alminnelig adkomst/veirett til 39/25. Eier av 39/4, har gitt 
tillatelse til tiltaket. 
39/25 ligger ca 350 meter (luftlinje) i fra kjørbar veg. Vegen skal krysse en myr på ca 30 
meters lengde. I følge søker så må det grøftes, legges på duk og fyllmasser. Slik at det kan 
brukes traktor og ATV.

Vurdering

Det søkes om utbedring av eksisterende vei. Det er ikke tidligere gitt tillatelse til anlegg av vei 
på omsøkte eiendom. Det som i søknaden betegnes som eksisterende vei, er kjørespor etter 
ulovelig kjøring i utmark etter blant annet ATV. Det er ikke gitt tillatelse til motorferdsel på 
sommerstid.
Å ha alminnelig veirett, er ikke ensbetydende med å ha rett til å bygge vei. Dette tiltaket er 
søknadspliktig, jf. Plan og bygningsloven § 20-1. Punkt k; vesentlige terrenginngrep og 
punkt l; anlegg av vegg og parkeringsplass. Motorkjøretøy kan på vinterstid nyttes til; 
transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. Jf. 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3.
Hele veien som det her er søkt tillatelse til, vil bli godt synlig og gi vesentlige inngrep i 
terrenget. Vei opp til og bygging av oppstillingsplass for biler, kan tillates.



KVÆNANGEN KOMMUNE

Teknisk Etat

9161 Burfjord.

Dato 3.07.2012

DERES BREV AV 03.07.2012

GJELDER UTBEDRING AV VEI-ADKOMST TIL HYTTER GNR. 39/23, 39/25 OG 39/30

Søknaden/Melding gjelder oppgradering av eksisterende vei/sti til overnevnte hyttetomter. ( se kart)

Eksisterernde vei/sti er i dag dårlig og skal utbedres ,bla.går den over ei myr ca. 30m hvor det er

planlagt å grøfte ,legge på duk med litt fyllmasse på slik at en kan kjøre med ATV/Traktor over her.

Det er ikke her snakk om å lage nye sti/vei men å oppgradere det som er her i dag.

Det skal også lages bedre oppstillingsplass for biler til de aktuelle hyttene.

Vi kommer til å bruke Entrepenør Svein Thomassen på Sørstraumen til grave arbeider.

Når det gjelder tillatelse fra eier som er Rolf Damsgård,så har han gitt alminnelig veirett på tomt som

jeg har solgt til Trond Johnsen gnr.39bnr.30, dette er tinglyst på skjøte.

Damsgård har samtykket i tiltaket, og på mitt skjøte gnr.39 bnr.25 så er det tinglyst alminnelig

veirett til eiendommer min over gnr.39.bnr.4 ,se kopi skjøte.

Damsgård har også underskrevet/samtykket på gravemelding som er/blir levert av Svein Thomassen.

Ny søknad om tiltak er vedlagt.

For øvrig synes jeg saksbehandlingstiden har vært unødig lang.

Med vennlig hilsen

Reidar Mathisen



KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

ffi STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT 9 - JUL 2012 Blankett 5174

Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og  bygningsloven §  20-1

Rammetillatelse

X Ett-trinns søknadsbehandling
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er •ge ss r?
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Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159.
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Annet: Utbedring av veilsti til hytta

Eiendom/
byggested

Planlagt
bruk/formål

Bygningsnr. Bolignr. Kommune
KVÆNANGEN KOMMUNE

	

Postn"Poststed

	

(//•Lrg44'°' ,..)<- 2›t's--1-EPilP.1 E /1)

Nye bygg og anlegg Nytt bygg *) Parkeringsplass *)

Endring av bygg Tilbygg, påbygg, underbygg *)
og  anlegg

Konstruksjon

Bruksendring

Hele bygg *)

Nyanlegg *)

Oppdeling

lnnhegning mot veg

Grunneiendom *) Anleggseiendom

Reparasjon

Anlegg Veg Vesentlig terren inngrep

Fasade

Ombygging Anlegg

TIltakets art
pbl § 20-1
(flere kryss mulig)

Vedlegg

Endring av bruk

Riving

Bygn.tekn. Installasj.**)

EndrIng av bruks-
enhet I boll

InnhegnIng, skilt

OpprettIng/endring av
matrlkkelenhet *** Festegrunn over 10år Arealoverføring

*"*) Unntatt fra krav om ansvarsrett.
Behandles etter matrikkelloven.
Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg *) Anlegg

Endring Reparasjon

Sammenføyning

Reklame, skilt, innretning e.l.

Byggblankett 5175 fylles ut og ** Gjelder kun når installasjonen
vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak.

Besknvelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

Gruppe

0

Nr. fra — til

1-3

1- 1

Ikke
relevant

Erklæring ég Underskrift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak
BYGGMESTER REIDAR MATI-IISEN

907r4n7r.1639

TIltakshaver

Navn

Adresse
Nordlihøgda 214

Postnr. Poststed
2850 LENA

Kontaktperson
Reidar Mathisen

E-post
retdar-mathisen@tele2.no

Adresse
Nordlihøgda 214

Postnr. Poststed
2850 LENA

Eventuelt organisasjonsnummer
974471639

E-post
reidar-mathisen@tele2.no

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Dato

Undleicrift Ckird
Gjentas med blokkbokstaver

R &")0

Utght av Statens bygnIngsteknIske'etat  01.03.2011

Telefon Mobiltelefon
47289086 47289086

Telefon (dagtid)
47289086
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Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111-199).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig
111 Enebolig
112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig, vertikaldelt
122 Tomannsbolig, horisontaldelt
123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt
124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus
131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andre småhus med 3- boliger eller flere

Store boligbygg
141 Stort frittligende boligbygg på 2 et.
142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et.
143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer
144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.
145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.
146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer

Bygning for bofellesskap
151 Bo- og servicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annen bygning for bofellesskap*

Fritidsbolig
161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg
162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, seterhus og lignende
171 Seterhus, sel, rorbu og liknende
172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig
181 Garasje, uthus, anneks til bolig
182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Annen boligbygning
193 Boligbrakker
199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211-840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI OG LAGER
Industribygning

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygning for renseanlegg
216 Bygning for vannforsyning
219 Annen indusetribygning *

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA)
229 Annen energiforsyning *

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjøle- og fryselager
233 Silobygning
239 Annen lagerbygning *

Fiskeri- og landbruksbygning
241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett
245 NausUredskapshus for fiske
248 Annen fiskeri- og fangstbygning
249 Annen landbruksbygning *

KONTOR OG FORRETNING
Kontorbygning

311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
312 Bankbygning, posthus
313 Mediabygning
319 Annen kontorbygning *

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter, varehus
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annen forretningsbygning *
330 Messe- og kongressbygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning, terminal

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
412 Jernbane- og T-banestasjon
415 Godsterrninal
416 Postterminal
419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje- og hangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annen garasje/-hangarbygning *

Veg- og trafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning *
449 Annen veg- og biltilsynsbygning *

HOTELL OG RESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annen hotellbygning *

Bygning for overnatting
521 Hospits, pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annen bygning for overnatting *

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning, kaføbygning
532 Sentralkjøkken, kantinebygning
533 Gatekjøkken, kioskbygning
539 Annen restaurantbygning *

KULTUR OG UNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinert barne- ungdomsskole
616 Videregående skole
619 Annen skolebygning *

Universitets-, høgskole og forskningsbygning
621 Universitet/høgskole m/auditorium, lesesal mv.
623 Laboratoriebygning
629 Annen universitets-, høgskole og

forskningsbygning *

Museums- og biblioteksbygning
641 Museum, kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)
649 Annen museums-/biblioteksbygning *

*) eller bygning som har nær tilknytning tiU
ener slike bygninger

Idrettsbygning
651 ldrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribune og idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annen idrettsbygning *

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus, grendehus
663 Diskotek
669 Annet kulturhus *

Bygning for religiøse aktiviteter
671 Kirke, kapell
672 Bedehus, menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge, moske
675 Kloster
679 Annen bygning for relilgiøse aktiviteter *

HELSE
Sykehus

719 Sykehus *

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo- og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
729 Annet sykehjem*

Primærhelsebygning
731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon
739 Annen primærhelsebygning *

FENGSEL, BEREDSKAP O.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning *

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon, ambulansestasjon
823 Fyrstasjon, losstasjon
824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annen beredskapsbygning *
830 Monument
840 Offentlig toalett

@ Utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011
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Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Verddelaget v/ Bæhr
Kjækan
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 69/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/781-2 28313/2012 M70 18.07.2012

Svar på søknad om utvidet skjenkeområde

Saksopplysninger: 

LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

§ 7. Tiltak ved store arrangementer

I tidsrommet 1700-0500 er lokalet bemannet av fest komiteen, Det søkes om økning av antall
gjester fra 300 til 450 personer. Område avgrenses med sperregjerde og tilgjengeligheten til
bygget er ivaretatt, rømningsveier er sikret.

Vurderinger:
Med bakgrunn i risikovurdering og tiltak, gis det utvidet bruk av Kulturhuset i Kvænangen. 
Tidsrommet 21.07.12 til 22.07.12 

Vedtak:
Søknaden innvilges
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil 
anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Helge Rasch
Alteidet
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 90/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-22 32217/2012 M88 31.08.2012

1943/9/21/0/0. Vedr. feieavgift.

Saksopplysninger: 
Gnr.9 Bnr.21
Komtek - Avtale nr. 200292 Bygg nr.192260671

Vurderinger:
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt
feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænangen kommune, Troms
§ 8 Gebyrfritak

Vedtak:
Søknaden innvilges med virkning fra termin 2-2012.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil 
anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Svein Øie
Suttestadveien 13c
2613  LILLEHAMMER

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 73/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-20 29128/2012 M88 01.08.2012

Søknad om frita for feieavgift

Saksopplysninger:

Gnr.30 Bnr.4
Komtek - Avtale nr. 200807 Bygg nr.192257867
Bygget har ikke ildsted montert pr. dato
-----
Gnr.30 Bnr.3
Komtek - Avtale nr. 200181 Bygg nr.1161880400
Bygget har ikke ildsted montert pr. dato
-----
Gnr.30 Bnr.3
Komtek - Avtale nr. 200183 Bygg nr.192257816
Bygget har ikke ildsted montert pr. dato
-----
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Vurderinger:
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg
§ 8 Gebyrfritak

Vedtak:
Søknad innvilges med virkning fra 2. Termin/-2012

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil 
anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Jorunn Jakobsen
Storbukt
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 75/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5343-2 29167/2012 1943/29/15 02.08.2012

Deling av grunneiendom 1943/29/15 - Årøylandet

Saksopplysninger: 
Jorunn Jakobsen søker om tillatelse til å fradele en parsell på ca 250 m² på eiendommen gnr 29 
bnr 15. Parsellen skal benyttes som tilleggstomt til den ”gamle” eiendommen gnr 29 bnr 33, som 
i sin tid ble sammenføyd med gnr 29 bnr 32. Gnr 29 bnr 33 har i delegert vedtak til teknisk utvalg  
nr 74/12 fått tillatelse til å bli opprettet som ny eiendom igjen. Tilleggsarealet skal tilføres denne 
tomten.

Vurderinger:
Kommunen kan ikke se at en slik fradeling vil medføre vesentlige ulemper for den vedtatte 
reguleringsplanen for området. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Jorunn Jakobsen om 
fradeling av en parsell på rundt 250 m² på eiendommen gnr 29 bnr 15. Parsellen skal benyttes 
som tilleggsareal til tomten som ble innvilget i delegert sak til teknisk utvalg nr 74/12.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Stein Hugo Vesterslett Baddoveien 21 9515 ALTA



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Stein Hugo Vesterslett
Baddoveien 21
9515  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 74/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/6022-2 29166/2012 1943/29/32 02.08.2012

Deling av grunneiendom 1943/29/32 - Årøylandet

Saksopplysninger: 
Stein Hugo Vesterslett søker om tillatelse til fradeling av eiendommen gnr 29 bnr 32 i 
Kvænangen Kommune. Eiendommen 29/32 ble i 2002 sammenføyd med 29/33 som grenset helt 
inntil eiendommen 29/32. Han ønsker nå å fradele eiendommen slik at begge eiendommene blir 
slik de var før sammenføyingen. Det er vedtatt en reguleringsplan for området og her er 
eiendommen regulert inn som en eiendom og det er et maks antall tillatte tomter i området.

Eier av eiendommene 29/36 og 46 har imidlertid samtykket i at sine to tomter sammenføyes da 
han ikke har tenkt å bygge noen hytte på den ene tomten. Dette gjør at antall hyttetomter i 
reguleringsfeltet, som det kan/skal bygges på er det samme som i planen. Gnr 29 bnr 33 ble i sin 
til fradelt som en selvstendig eiendom som skulle bebygges.

Vurderinger:
Kommunen kan ikke se at det er noen ulemper å ”gjenoppta” den gamle eiendommen gnr 29 bnr 
33. I og med at eier av de to andre eiendommene gnr 29 bnr 36 og 46 har godtatt å sammenføye 
sine eiendommer vil ikke reguleringsplanens bestemmelser om antall tomter og bygninger bli 
forandret.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Svein Hugo Vesterslett 
om fradeling av eiendommen gnr 29 bnr 32 som omsøkt. Etter fradelingen skal eiendommen gnr 
29 bnr 36 og 46 sammenføyes.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Norunn Karlsen
Trollvn. 9
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 72/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-18 28781/2012 M88 25.07.2012

Fritak på feieravgift fritidsbolig 1943/28/57

Saksopplysninger: 
Gnr.28 Bnr.57
Komtek - Avtale nr. 200750 Bygg nr.1162094900
Bygget har ikke ildsted montert pr. dato

Vurderinger:
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg
§ 8 Gebyrfritak

Vedtak:
Søknad innvilges med virkning fra 2. Termin/-2012

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil 
anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Scandinavian Resources AB
Storgatan 48. 
93070 MALÅ Sverige
  

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 87/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3302-4 31656/2012 K01 27.08.2012

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter

Saksopplysninger: 
Scandinavian Resources AB fikk i delegert vedtak til teknisk utvalg, sak nr 71/12 innvilget 
dispensasjon for landing med helikopter Nedre Nikkevatnet ifbm en planlagt geologisk 
kartlegging. 

På grunn av tekniske dataproblemer hos mottaker har de ikke fått dispensasjonen pr e-post og de 
har derfor ikke gjennomført kartleggingen innenfor den fristen som ble satt i vedtaket. De ønsker 
nå å få gjennomført kartleggingen i løpet av uke 35 og har pr e-post ønsket at flyvingen skal 
gjennomføres i tidsrommet 28.08.2012 – 30.08.2012. Det er fortsatt snakk om to landinger for 
transport av geolog inn i området.

Vurderinger:
Det vises til de vurderinger som er gjort i delegert sak nr 71/12 til teknisk utvalg.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i motorferdselsloven innvilges søknaden til Scandinavian Resources AB om 
tillatelse til landing med helikopter ved Nedre Nikkevatnet i forbindelse med den planlagte 
geologiske kartleggingen.

Tillatelsen er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Med hjemmel i motorferdselslovens § 6, 2.ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i 
perioden 28.08.2012 – 31.08.2012. Det tillates inntil 2 landinger i nærheten av Nedre 
Nikkevatnet. Flyvingen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal flyvingen 
og landingen avbrytes.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Nordic Mining
Munkedamsveien 45
0250  OSLO

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 35/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/929-4 16473/2012 K01 27.04.2012

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter

Saksopplysninger: 
Sommeren 2011 gjennomførte Nordic Mining ASA geologiske undersøkelser i 
Reinfjordområdet. Disse har vært fulgt opp ved flere bakkeundersøkelser. De har som et av sine 
prosjekter å lete etter metaller (nikkel, kobber, kobolt og platinagruppe mineraler) i den 
geologiske provinsen som betegnes som Seiland magmatiske provins. De ser på dette som et 
potent område for å finne nye mineralressurser spesielt knyttet til forekomster av ultramafiske 
bergarter.

Som en oppfølging planlegger Nordic Mining flere oppfølgende undersøkelser av fjellpartiet 
over Reinfjord. Arbeidet vil bestå i boringer i et fjellparti over bygda på ca 600 meters høyde. 
Oppdraget planlegges gjennomført mellom 30. april og 15. mai. De vil da sette opp en camp i 
området og 4-6 mann vil oppholde seg der i tidsrommet. Utstyret vil bestå av en borerigg. 4 hull 
på ca 200 meter vil bores langs en 500 meter lang profil. Helikopter vil bli benyttet til å fly inn/ 
ut utstyr og folk. Hver fjerde dag flys folk ned til bygda for å hvile. Nordic Mining ASA søker 
om landingstillatelse for helikopter i tidsrommet 30. april til 15. mai.

Søknaden skal behandles etter motorferdselslovens § 6 hvor det heter at ”Når særlige grunner 
foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan 
finne sted etter denne lov eller hjemmel i loven. Tillatelsen etter første ledd kan gis for bestemte 
høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.”

Det skal foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å 
gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf begrepet ”særlig grunner”. Ved vurderingen av om særlige 
grunner foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et
nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. Er kravet til særlig 
grunner oppfylt, vil det bero på et fritt forvatningsmessig skjønn om det skal gis tillatelse. 
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Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens formål, hvor behovet 
for transport vurderes opp mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan forårsake.

Vurderinger:
Bruk av helikopter til et slikt formål anses å ha et nytteformål og det bærer ikke preg av 
unødvendig bruk eller karakteriseres som fornøyelseskjøring. Skadene med å gi tillatelse til en 
slik transport anses å være minimale. Det er ikke rein i dette området i denne perioden av året. 
Kommunen har også tidligere gitt dispensasjon til dette formålet. Flyvingen skal skje over et kort 
og begrenset tidsperspektiv og med forholdsvis få turer slik at evt dyreliv og friluftsliv i området 
vil ikke bli skadelidende.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i motorferdselsloven innvilges søknaden til Nordic Mining ASA om tillatelse 
til landing med helikopter i Reinfjordområdet ifbm videreføring av geologiske undersøkelser.

Med hjemmel i § 6, 2. ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i perioden 30. april – 15. 
mai 2012. Det skal tas hensyn til evt vilt i området i denne perioden.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Norges Geologiske Undersøkelse
Leiv Erikssons vei 39
7491  TRONDHEIM

Att. Halvor Bunkholt

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 70/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3300-2 28574/2012 K01 23.07.2012

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter i 
utstabile fjellsider.

Saksopplysninger: 
Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) har det statlige ansvaret for å utføre kartlegging av 
store fjellskred og ustabile fjellparti i Norge. På oppdrag fra NVE utfører Norges Geologiske 
Undersøkelse (NGU) denne kartleggingen. Dette kartleggingsarbeidet har pågått og pågår i hele 
landet etter en vedtatt kartleggingsplan. Kartleggingen av ustabile fjellparti og store fjellskred 
pågår primært i høytliggende fjellområder, og inkluderer geologisk feltbefaring og 
utsetting/måling av GPS-punkter i de antatte ustabile fjellpartiene. I denne forbindelse blir det 
benyttet helikopter.

NGU har planer om å foreta målinger i Kvænangen Kommune og har i den forbindelse behov for 
løyve til å lande ved de potensielt ustabile fjellområdene. Målingene vil skje i tidsrommet 30. juli 
til 10. august. NGU presiserer at de vil begrense flyvingen mest mulig, og at dette blir utført så 
skånsomt som mulig. Dersom det blir aktuelt vil landingen foregå i et eller flere av de antatte 
ustabile fjellpartiene, ihht vedlagt kart. Dersom de under flyving også identifiserer nye ustabile 
fjellpartier som ikke er avmerket i kartet vil det kunne være aktuelt å sette ned helikopteret også 
der og foreta datainnsamling. 

Søknaden skal behandles etter motorferdselslovens § 6 hvor det heter at ”Når særlige grunner 
foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan 
finne sted etter denne lov eller hjemmel i loven. Tillatelsen etter første ledd kan gis for bestemte 
høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.”

Det skal foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å 
gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf begrepet ”særlige grunner”. Ved vurderingen av om særlige 
grunner foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et 
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nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. Er kravet at særlige 
grunner oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det skal gis tillatelse. 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldlovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den 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.”

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: ”Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utberedelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 fremgår det 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. Reglene
for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes 
vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingen skal 
fremgå i fremstillingen av saken.

Vurderinger:
Bruk av helikopter til et slikt formål anses å ha et nytteformål og det bærer ikke preg av 
unødvendig bruk eller kan karakteriseres som fornøyelseskjøring. Skadene ved bruk av 
helikopter til slikt formål i en så begrenset periode og omfang anses å være minimale. Det kan 
være en del rein i enkelte av de aktuelle områdene slik at det må vises hensyn til dette under 
flyving og landing.

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldlovens § 8.
Kommunen har sjekket ut naturbasen for de aktuelle områdene. Her er ingen registrerte 
verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer som skulle være til hinder for å kunne 
gi dispensasjon. Helikopterlanding gir ingen skade på vegetasjon, men NGU anbefales å 
begrense flyvingen til et minimum i forhold til at det kan være rein i noen av områdene. I noen 
av områdene er det også attraktive turområder slik at støy fra helikopter kan for noen oppleves 
som negativt, men det er et så beskjedent omfang og av samfunnsmessig stor betydning slik at 
friluftslivet må vike for andre interesser i en kort periode.

Kommunen har også sjekket ut artsdatabankens karttjenester for dette området. Her er det ingen 
registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbare, nært truet eller rødlistearter. Det 
er for øvrig lite vilt i områdene, men det kan være noe rein i enkelte av områdene. Ut fra dette 
vurderer kommunen at man har et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle denne 
søknaden. Fordi dette er et tiltak av begrenset varighet mener vi at det ikke er nødvendig å 
innhente ny kunnskap.
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Føre-var-prinsippet i forhold til naturmangfoldlovens § 9.
Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget i henhold til naturmangfoldlovens § 8 som 
tilstrekkelig i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Her er det snakk om helikopterbruk 
i en kort og begrenset periode. Ut fra dette mener vi at vi har nødvendig kunnskap for å fatte 
avgjørelse i saken, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldlovens § 9.

Økosystemtilnærming og samlet belastning i forhold til naturmangfoldlovens § 10.
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Før kommunen kan gi 
tillatelse til motorferdsel må vi vurdere det reelle behovet for transport dere søker tillatelse til. 
Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer også at kommunen som forvaltningsmyndighet 
ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til landing i utmark, men at virkningen av 
alle tillatelser i et område skal vurderes samlet.

Det er i søknaden bedt om tillatelse til landing med helikopter i perioden 30.7 – 10.8 og at 
flyvingen skal begrenses mest mulig og bli utført så skånsomt som mulig. Kommunen har 
vurdert at bruk av helikopter for å overvåke og måle de antatt ustabile fjellpartiene er den eneste 
måten dette kan gjennomføres på. Landing i utmark med helikopter vil ikke gjøre terrenginngrep. 
NGU har en klar strategi på at flyvingen skal begrenses mest mulig og skje så skånsomt som 
mulig. Ut fra dette, samt den begrensede periode og omfang av områder det skal flys i, anser ikke 
kommunen at en samlet belastning i denne forbindelse ikke har stor påvirkning på økosystemene.

Kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i henhold 
til §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven.
NGU skal benytte helikopter i forbindelse med overvåkingen og målingene. Dette er den eneste 
og mest fornuftige transporten i disse forholdsvis utilgjengelige områdene. Helikopterbruk skader 
heller ikke naturen slik som annen motorferdsel kan gjøre. Ut fra dette vurderer kommunen at 
tillatelsen ikke vil føre til vesentlig miljøforringelse i områdene. NGU bør imidlertid ta hensyn til 
evt rein i de deler av områdene der rein ferdes. Gjennom NGU sitt valg av transportmiddel og 
deres holdning til å begrense flyvingen mest mulig og så skånsomt som mulig mener kommunen 
at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt.

Gjennom disse vurderingene av naturmangfoldlovens er kravet til kunnskapsgrunnlag (§8)  
oppfylt, og det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet (§9). Gjennom vilkår satt av 
kommunen og de valg NGU selv har tatt med tanke på transporttype mener vi at krav til 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt (§12).

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i motorferdselsloven innvilges søknaden til NGU om tillatelse til landing med 
helikopter ihht landingsplanen i forbindelse med kartlegging og målinger av ustabile fjellsider.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Med hjemmel i motorferdselslovens § 6, 2. ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i 
perioden 30.07.2012 – 10.08.2012. Flyvingen i områdene skal begrenses til det høyst 
nødvendigste og skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. Ved fare 
for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyreliv skal flyvingen og landingen avbrytes. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Scandinavian Resources AB
Storgatan 48
93070 MALÅ, Sverige

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 71/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3302-2 28612/2012 K01 24.07.2012

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter

Saksopplysninger: 
Scandinavian Resources AB har undersøkelsesrettigheter etter mineraler i Flintfjellet. Denne 
rettigheten er utstedt av Direktoratet for mineralforvaltning i 2011. Det er forholdsvis langt inn til 
undersøkelsesområdet med tanke på at man må ha med seg utstyr for noen dager og steinprøver 
på tilbaketuren. De søker derfor om landingstillatelse for helikopter ved Nedre Nikkevannet. Her 
vil de sette av en mann som skal plukkes opp etter 3-4 dager. Hensikten med turen er å utføre 
rekognoserende geologisk kartlegging. De håper at inntransporten kan skje 25.7.2012, men ser at 
saksbehandlingstiden kan bli svært kort. De søker derfor om å få gjennomført de to landingene i 
løpet av perioden 25.7 til 30.9 i 2012. 

Søknaden skal behandles etter motorferdselslovens § 6 hvor det heter at ”Når særlige grunner 
foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan 
finne sted etter denne lov eller hjemmel i loven. Tillatelsen etter første ledd kan gis for bestemte 
høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.”

Det skal foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å 
gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf begrepet ”særlige grunner”. Ved vurderingen av om særlige 
grunner foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et 
nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. Er kravet om 
særlige grunner oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det skal gis 
tillatelse.

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldlovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
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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.”

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer hete det. ”Målet er at mangfoldet 
av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utberedelsesområde og med det artsmangfoldet 
og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at 
økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8til 12 fremgår det 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. Reglene 
for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes 
vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingen skal 
fremgå i fremstillingen.

Vurderinger:
Bruk av helikopter til slike formål anses å være et nytteformål og det bærer ikke preg av 
unødvendig bruk eller kan karakteriseres som fornøyelseskjøring. Skadene ved bruk av 
helikopter til et slikt formål av et så begrenset antall anses å være minimale. Området det skal 
landes i er imidlertid viktige vår og sommerbeiter for rein slik at dialog med reindriften vil være 
fornuftig. Det vil også være fornuftig å foreta landing helt i starten av perioden da det i 
landingsområde er viktige flytteområder. Reinen starter samling og flytting i september og det vil 
klart være forstyrrende med helikopterflyving i området i denne perioden.

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldlovens § 8
Kommunen har sjekket ut databasen for det aktuelle området. Her er det ca 2 km nord for 
landingsområdet registrert en lokal viktig naturtype. Det registrerte området er kalkrike områder i 
fjellet med rabbevegetasjon som reinrose, reinfrytle, svartaks, kantlyng, bleikmyrlegg, rødsildre, 
fjellveronika, musøre og polarvier. Området har fått status som lokalt viktig fordi arealet er 
begrenset og det at det ikke ble registrert sjeldne eller rødlistede arter her. Helikopterlandingen 
skal ikke skje i det aktuelle området slik at naturtypen vil ikke få forringet verdi selv om man 
tillater landing i nærområdet. Flyvingen er også svært begrenset, noe den også bør være i forhold 
til at området er viktig for reindriften. Det utøves også en del friluftsliv i området slik at det vil 
være viktig å begrense flyvingen til et absolutt minimum.

Kommunen har også sjekket ut artsdatabankens karttjenester for dette området. Her er det ingen 
registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbare, nært truet eller rødlistearter. Det 
kan forekomme vilt i området, og det er en god del rein i dette området. Ut fra dette vurderer 
kommunen at man har et godt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle denne søknaden. 
Fordi dette er et tiltak av begrenset varighet og begrenset antall turer mener vi det ikke er 
nødvendig å innhente ny kunnskap.

Føre-var-prinsippet i forhold til naturmangfoldlovens § 9
Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget i henhold til naturmangfoldlovens § 8 som 
tilstrekkelig i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Her er det snakk om helikopterbruk 
i en begrenset periode og med begrenset antall turer. Ut fra dette mener vi at vi har nødvendig 
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kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-
prinsippet i naturmangfoldlovens § 9.

Økosystemtilnærming og samlet belastning i forhold til naturmangfoldlovens § 10
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Før kommunen kan gi 
tillatelse til motorferdsel må vi vurdere det reelle behovet for transport som det søkes tillatelse til. 
Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer også at kommunen som forvaltningsmyndighet 
ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til landing i utmark, men at virkningen av 
alle tillatelser i et område skal vurderes samlet.

Det er i søknaden bedt om tillatelse til landing i perioden 25.7 - 30.9. Det søkes om tillatelse til 
landing for å frakte ut en person med utstyr i terrenget for så å hente inn samme person noen 
dager senere. Det å få en undersøkelsesrettighet fra Direktoratet for mineralforvaltning innebærer 
at det må foretas geologiske undersøkelser. Området ligger forholdsvis langt inn fra farbar vei og 
derfor er den beste løsningen å transportere person og utstyr inn med helikopter. Landing i 
utmark vil ikke medføre fysiske terrenginngrep. Det er mange områder i kommunen som det 
foreligger mutinger på slik at skal alle disse områdene undersøkes samme år kan påvirkningen av 
økosystemet i enkelte områder bli påvirket. Her er det imidlertid ikke snakk om det og ut fra en 
samlet vurdering finner kommunen ut at det ikke vil bli stor påvirkning av økosystemet. 

Kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i henhold 
til §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven
Scandinavian Resources AB skal benytte helikopter for å transportere inn personell og utstyr i 
forbindelse med rekognoserende geologisk kartlegginger i Flintfjellet. Dette er nok det eneste og 
mest fornuftige transportmidlet for å kunne komme inn i området med det utstyr og de 
prøvetakninger som skal gjennomføres. Helikopterbruk skader heller ikke naturen slik som annen 
motorferdsel kan gjøre. Ut fra dette vurderer kommunen at tillatelsen ikke vil føre til vesentlig 
miljøforringelse i området. Firmaet må imidlertid ta hensyn til at området det skal landes i er 
viktige beiteområder for rein. For å ta mest mulig hensyn til dette ser kommunen behovet for å 
korte ned perioden det kan tillates landing i. I september begynner reinen å samle seg for å trekke 
mot vinterbeite. Gjennom firmaets valg av transportmiddel og deres begrensede behov for antall 
turer mener kommunen at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt.

Gjennom disse vurderingene av naturmangfoldloven er kravet til kunnskapsgrunnlag (§8) 
oppfylt, og det er ikke behov for å benytte føre-var-prinsippet (§9). Gjennom vilkår satt av 
kommunen og de valg Scandinavian Resources AB selv har tatt med tanke på transporttype og 
behov mener vi at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt (§12).

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i motorferdselsloven innvilges søknaden til Scandinavian Resources AB om 
tillatelse til landing med helikopter ved Nedre Nikkevatnet i forbindelse med den planlagte 
geologiske kartleggingen.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Med hjemmel i motorferdselslovens § 6, 2.ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i 
perioden 25.07.2012 – 14.08.2012. Det tillates inntil 2 landinger ved Nedre Nikkevatnet. 
Flyvingen i området skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. 
Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyreliv skal flyvingen og landingen 
avbrytes.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef
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