
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Teknisk utvalg 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 13.04.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kjell Kr. Johansen LEDER AP 

Trine Kaasen MEDL AP 

   

   

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Joar Wassnes NESTL H 

Børre Solheim MEDL KP 

Sigrun Johansen MEDL KP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Bjørnar Eriksen Joar Wassnes H 

Ole Jonny Hansen Børre Solheim KP 

Roy Iver Isaksen Sigrun Johansen SV 

 

Merknader 

Roy Iver Isaksen fikk møtepapirene seint, de kom på søndag. Ole Jonny Hansen har ikke fått 

møtepapirene i forkant av møtet. Det er uheldig med møter onsdager. Båten til Spildra går bare 

tirsdager og fredager. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Åsmund Austarheim 

 

Konsulent 

  

 

Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Trine Kaasen  Ole Jonny Hansen 
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PS 13/16 Roder - vintervedlikehold kommunale veier 2016 - 2020 

Administrasjonssjefens innstilling 

Administrasjonssjefen godkjenner instruks for vintervedlikehold og innstiller på ny anbudsrunde 

for vintervedlikehold perioden 2016 - 2020 + opsjon på 1 år for følgende roder: 

 

Hamnebukt 3 380 meter 

Saltnes 500 meter (fra FV 365 til Vikselva) 

Alteidet 720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg 

Låvan 4 170 meter 

Storeng 1 600 meter 



Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skoler, barnehager, Gargoflata og g/s vei 

Burfjord plasser 18 500 m2 

Kviteberg 3 100 meter 

Burfjorddalen 1370 meter 

Sætra 1 220 meter, boligfelt, industriområde 

Sekkemo 2 000 meter 

Sørstraumen 2 970 meter 

Toppelbuktveien 3 800 meter 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra Trine Kaasen, Bjørnar Eriksen, Ole Jonny Hansen og Roy Iver Isaksen: 

Kutting av brøyting på roden til Låvan, 1500 m fra fiskeplassen og ut, Alteidet snuplass og ned 

på Låvanvegen 150 m og Storenga fra Arctic Camp og opp til E6. Det innføres brøyting av rode 

på Spildra (2500 m). 

 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra Trine Kaasen, Bjørnar 

Eriksen, Ole Jonny Hansen og Roy Iver Isaksen ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme for 

administrasjonssjefens innstilling. 

Vedtak: 

Administrasjonssjefen godkjenner instruks for vintervedlikehold og innstiller på ny anbudsrunde 

for vintervedlikehold perioden 2016 - 2020 + opsjon på 1 år for følgende roder: 

 

Hamnebukt 3 380 meter 

Saltnes 500 meter (fra FV 365 til Vikselva) 

Alteidet 720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg 

Låvan 4 170 meter 

Storeng 1 600 meter 

Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skoler, barnehager, Gargoflata og g/s vei 

Burfjord plasser 18 500 m2 

Kviteberg 3 100 meter 

Burfjorddalen 1370 meter 

Sætra 1 220 meter, boligfelt, industriområde 

Sekkemo 2 000 meter 

Sørstraumen 2 970 meter 

Toppelbuktveien 3 800 meter 

 

Kutting av brøyting på roden til Låvan, 1500 m fra fiskeplassen og ut, Alteidet snuplass og ned 

på Låvanvegen 150 m og Storenga fra Arctic Camp og opp til E6. Det innføres brøyting av rode 

på Spildra (2500 m). 

 

 

 



PS 14/16 Søknad om konsesjon på  eiendom gnr/bnr 9/20 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 2, 9 og 11 avslås konsesjonssøknad fra Holger Kåre 

Pettersen for å kjøpe eiendom gnr/bnr 9/20. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det søkes om å 

benytte eiendommen til fritidsformål og dette ivaretar ikke bosettingshensynet i kommunen.   

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra AP: Teknisk utvalg støtter administrasjonens innstilling, men ser behovet 

for ytterligere prinsipielle avklaringer vedr. tildeling av konsesjoner. Saken oversendes derfor til 

Kvænangen kommunestyre. 

Det bes om at administrasjonen legger fram forslag til retningslinjer for tildeling av konsesjoner. 

 

Endringsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Teknisk utvalg støtter administrasjonens innstilling, men ser behovet for ytterligere prinsipielle 

avklaringer vedr. tildeling av konsesjoner. Saken oversendes derfor til Kvænangen 

kommunestyre. 

Det bes om at administrasjonen legger fram forslag til retningslinjer for tildeling av konsesjoner. 

 

 

 

PS 15/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- Landing med 

helikopter i forbindelse med nasjonal overvåking av fugl 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune 

nasjonalt overvåkningsprosjekt for fugl (TOV-E) i regi av Norsk Institutt for Naturforskning, 

Norsk Ornitologisk Forening og Nord Universitet.dispensasjon til landing med helikopter i 

forbindelse med feltregistreringer. Tilatelsen gjelder to landinger ved Hestvannet og ved Girko-

Nabar i periodene 20. juni- 8 juli  2016 og 2017. Lokalitetene er markert på kartet.  

 



 
 

Det settes følgende vilkår: 

 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 

 Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. 

 Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977. 

 Det skal tas særlig hensyn til tamrein.  

Begrunnelse: 

Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til 

motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna 

er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til 

disse verdiene. I denne sammenheng er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på 

dyrelivet. Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt. 

 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune 

nasjonalt overvåkningsprosjekt for fugl (TOV-E) i regi av Norsk Institutt for Naturforskning, 

Norsk Ornitologisk Forening og Nord Universitet.dispensasjon til landing med helikopter i 

forbindelse med feltregistreringer. Tilatelsen gjelder to landinger ved Hestvannet og ved Girko-

Nabar i periodene 20. juni- 8 juli  2016 og 2017. Lokalitetene er markert på kartet.  

 



 
 

Det settes følgende vilkår: 

 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 

 Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. 

 Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977. 

 Det skal tas særlig hensyn til tamrein.  

Begrunnelse: 

Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til 

motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna 

er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til 

disse verdiene. I denne sammenheng er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på 

dyrelivet. Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt. 

 

 

 

PS 16/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 

hytte gnr/bnr 35/7/4 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr/fnr 35/7/4 ved Lillestraumen. 

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 

 

Trase: Langs traktorveg fra Toppelbukt til hytte ved Lillestraumen. Trase er 

vist på kartet. 



 
Personer: Tillatelsen gjelder for Odd Jalgot Hallen 

Type kjøretøy  

og antall: 

Tillatelsen gjelder en snøscooter. 

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 

perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  

 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr/fnr 35/7/4 ved Lillestraumen. 

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 

 



Trase: Langs traktorveg fra Toppelbukt til hytte ved Lillestraumen. Trase er 

vist på kartet. 

 
Personer: Tillatelsen gjelder for Odd Jalgot Hallen 

Type kjøretøy  

og antall: 

Tillatelsen gjelder en snøscooter. 

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 

perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  

 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

 

 

PS 17/16 Søknad om konsesjon på eiendom 44/4 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 9 avslås søknad om konsesjon fra Erlend Howard Sundland, 

Jørn Sundland og Walter Morris Sundland om å overta hver sin 1/24 del av eiendom gnr/bnr 

44/4.  

 

Avslaget begrunnes med at det vil føre til økt antall sameiere og er dermed i strid med 

konsesjonslovens §9.  

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 9 avslås søknad om konsesjon fra Erlend Howard Sundland, 

Jørn Sundland og Walter Morris Sundland om å overta hver sin 1/24 del av eiendom gnr/bnr 

44/4.  

 

Avslaget begrunnes med at det vil føre til økt antall sameiere og er dermed i strid med 

konsesjonslovens §9.  

 

 

 

PS 18/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 

utleiehytter-Statskog 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5a gir Kvænangen kommune Statskog 

SF tillatelse til bruk av snøscooter og ATV for transport av ved og annet tungt materiell til 

utleiehytter i Gerbet og i Dalen.   

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen:  

 

Trase: Traseer fremgår av kart. Det skal ikke kjøres på barmark lenger enn til 

omlastningsplass ved linja i Gærbetdalen. Kjøring på barmark skal følge 

eksisterende traktorveg/kjøretrase. 

 
 

Personell: All kjøring skal skje med uniformert personell og/eller innleide som skal 

kunne dokumentere ansettelsesforhold til Statskog SF 

Type 

kjøretøy og 

antall 

Tillatelsen gjelder snøscooter på snøføre og ATV på barmark. Det kan 

maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig.  

 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 

30 juni.  



Andre 

forhold 
Denne tillatelsen gjelder for motorferdselloven. Før kjøring kan tilta må 

dispensasjonen fra verneforskriften i landskapsvernområdet også 

innhentes.  

 

 

 
Generelle vilkår:  

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare angitt formål.  

 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark 

og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag.  

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.  
 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5a gir Kvænangen kommune Statskog 

SF tillatelse til bruk av snøscooter og ATV for transport av ved og annet tungt materiell til 

utleiehytter i Gerbet og i Dalen.   

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen:  

 

Trase: Traseer fremgår av kart. Det skal ikke kjøres på barmark lenger enn til 

omlastningsplass ved linja i Gærbetdalen. Kjøring på barmark skal følge 

eksisterende traktorveg/kjøretrase. 

 
 

Personell: All kjøring skal skje med uniformert personell og/eller innleide som skal 



kunne dokumentere ansettelsesforhold til Statskog SF 

Type 

kjøretøy og 

antall 

Tillatelsen gjelder snøscooter på snøføre og ATV på barmark. Det kan 

maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig.  

 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 

30 juni.  

Andre 

forhold 
Denne tillatelsen gjelder for motorferdselloven. Før kjøring kan tilta må 

dispensasjonen fra verneforskriften i landskapsvernområdet også 

innhentes.  

 

 

 
Generelle vilkår:  

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare angitt formål.  

 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark 

og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag.  

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.  
 

 

 

PS 19/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 

hytte gnr/bnr 44/17 

Administrasjonssjefens innstilling 

 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr 44/17 (Valan). 

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 

kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på gnr/bnr 

44/17. 

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 

Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/17. Trase fremgår av kartet. 



 
Vedhogst: De aktuelle teigene fremgår av kartet. I forbindelse med vedhenting skal 

korteste mulige trase tilbake til hytta benyttes. Kjøring som ikke er 

strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt. 

 
Personer: Tillatelsen gjelder for Stein Magne Pettersen, Bengt Kjetil Soleng og 

Øystein Samuelsen. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy. 

Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes 

av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig. 

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 

perioden 5. mai – 30 juni. 

 

 

Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  

 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 

På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 



 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr 44/17 (Valan). 

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 

kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på gnr/bnr 

44/17. 

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 

Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/17. Trase fremgår av kartet. 

 
Vedhogst: De aktuelle teigene fremgår av kartet. I forbindelse med vedhenting skal 

korteste mulige trase tilbake til hytta benyttes. Kjøring som ikke er 

strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt. 



 
Personer: Tillatelsen gjelder for Stein Magne Pettersen, Bengt Kjetil Soleng og 

Øystein Samuelsen. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy. 

Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes 

av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig. 

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 

perioden 5. mai – 30 juni. 

 

 

Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  

 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 

På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

 

 

PS 20/16 REFERATSAKER 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

 



Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 



RS 23/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

46/16 

RS 24/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte gnr/bnr 44/5 

og 14 

RS 25/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

46/3 

RS 26/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte gnr/bnr 46/18 

RS 27/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

18/2 

RS 28/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved til hytte på 

gnr/bnr 39/10 

RS 29/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

44/16 

RS 30/16 Søknad om oppsetting av lyspunkt 

RS 31/16 Søknad om å få satt opp veglys på Sekkemo. 

RS 32/16 Korrigering av søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket -Kai 

Petter Johansen 

RS 33/16 Melding om vedtak på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter 

fro transport til hytte til gnr/bnr/fnr 46/1/1 

RS 34/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

46/25 

RS 35/16 Melding om vedtak på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter 

for transport til hytte gnr/bnr 46/16/3 

RS 36/16 Melding om vedtak på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter 

for transport til utleiehytter. 

RS 37/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte Johan-Eirik 

Johansen 

RS 38/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved på gnr/bnr 13/5 

RS 39/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved på gnr/bnr 9/8 

og 9/24 

RS 40/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

46/9 



RS 41/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte i Badderdalen 

RS 42/16 Tildeling av tomter 

RS 43/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

44/13 

RS 44/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

46/26 

RS 45/16 Melding om vedtak på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter 

for transport av utstyr til hytte gnr/bnr /fnr 46/16/1 

RS 46/16 1943/13/277 Søknad om tillatelse til tiltak 

RS 47/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 1943/2/11 

RS 48/16 1943/1/2 Søknad om utslippstillatelse 

RS 49/16 1943/1/2 Søknad om igangsettingstillatelse 

RS 50/16 1943/9/36 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 51/16 1943/8/22-23. Søknad om tillatelse til tiltak 

RS 52/16 1943/35/68. Søknad om ferdigattest 

 


