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PS 2012/44 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 18.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra Frp. Protokolltilførsel falt med 2 mot 1 stemme. 
Det skal være reg.nr. på kjøretøy som skal benyttes v. dispensert kjøring jfr. motorferdselloven.

Gunnar Sollund  og Jenny Fyhn forlot møtet uten permisjon før votering.

Vedtak:

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.

PS 2012/45 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 18.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Gunnar Sollund (Ap):
Kulepunkt 2 i rådmannens innstilling endres til:



Det kan kjøres 10 turer i 2012 og inntil 30 turer i 2013.

Votering: 
Rådmannens forslag med endrings forslag fra Gunnar Sollund(Ap) ble vedtatt med 4 mot 1 
stemme.

Vedtak:

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 kan kjøres 10 turer i 2012 og inntil 30 turer i 2013.
 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.

PS 2012/46 Søknad om dispensasjon fra lov 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 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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 18.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

PS 2012/47 Søknad om urbedring av adkomstvei til hytter på 1943/39/4. 
Sandnesdalen

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 18.09.2012 

Behandling:

Svein Tømmerbukt fratrer møtet som inhabil etter forvaltningsloven § 6 bokstav a) som 
entrepenør i saken. Jan Inge Karlsen fratrer møtet som inhabil etter forvaltningsloven §6 – andre 
særegne forhold foreligger

Votering habilitet: 
Enstemmig vedtatt: 
Svein Tømmerbukt og Jan Inge Karslen er inhabile etter forvaltningsloven § 6. 
Svein Tømmerbukt og Jan Inge Karlsen fratrådte møtet.

Forslag fra Kjell Kr. Johansen (Ap):
Utvalget anbefaler berørte grunneiere å lage en plan for framtidig utnytting av det eksisterende 
hytteområdet med hyttetomter, adkomstveier m.v.

Votering to deler:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Kjell Kr. Johansen (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

Utvalget anbefaler berørte grunneiere å lage en plan for framtidig utnytting av det eksisterende 
hytteområdet med hyttetomter, adkomstveier m.v.

PS 2012/48 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 18.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling: 
Referatsaker tas til orientering.

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

RS 2012/70 Svar på søknad om utvidet skjenkeområde

RS 2012/71 1943/9/21/0/0. Vedr. feieavgift.

RS 2012/72 Søknad om frita for feieavgift

RS 2012/73 Deling av grunneiendom 1943/29/15 - Årøylandet

RS 2012/74 Deling av grunneiendom 1943/29/32 - Årøylandet

RS 2012/75 Fritidsbolig 1943/28/57

RS 2012/76 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter

RS 2012/77 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter

RS 2012/78 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landingstillatelse med 
helikopter i utstabile fjellsider.

RS 2012/79 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter


