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Møtestart kl. 09.00 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
 
RS 45/2019 Orienteringssak – Kort om behandling av saker i PNU 
Teknisk leder Morten Tomter orienterte: 
Organisering Teknisk: 
4 avd.  

 Brann- og redning 
o 5 heltidsansatte pr. i dag – Bardufoss flystasjon og Øverbygd 

 Byggforvaltning 
o Bygg og renhold 
o 3 vaktmestere nedre Målselv og 3 vaktmestere øvre Målselv 
o 1 byggforvalter og 1 prosjektleder bygg 
o 25 renholdere fordelt på formålsbygg 

 VA – Vann og avløp 
o 12 ansatte. Bardufoss vannverk, Andslimoen renseanlegg og Øverbygd renseanlegg 

(både vann og avløp) 
 Utvikling 

o Plan- og byggesak 
o Kart og oppmåling 
o Jord- og skogbruk 
o Totalforsvar 
o Vei 
o Renovasjon 
o VA prosjektering 

Til sammen 12 ansatte 
 

Plansjef May-Britt Fredheim og byggesaksbehandler Petter Klingenberg orienterte: 
 Prinsipielle saker til vedtak i PNU 

o Dispensasjonssaker 
o Klagesaker 
o Naboer med motstridende interesser 

 Plansaker delegert PNU 
 Innstilling av saker til kommunestyret 
 Klagebehandling 
 Politiske høringsuttalelser 
 Orienteringssaker – politiske signaler 
 Administrasjonens rolle 
 Folkevalgtes rolle 
 Sentrale føringer 

o Stat, fylke og kommune 
 Planhierarkiet 
 Rammer for byggesaksbehandling 

 
 
RS 46/2019 Orienteringssak – Konkrete saker som administrasjonen jobber med 

 Utsettelse av oppstart flerbrukshall Olsborg 



Teknisk leder Morten Tomter orienterte om riveprosjekt med merkostnader grunnet funn av 
asbest og byggeprosjekt flerbrukshall. Videre om anbud/rettsak. 
Den administrative vurderingen av kostnadssiden er at totalbudsjettet for prosjektet vil holde.  
Administrasjonen er ikke kjent med noen andre kostnadsdrivende faktorer pr. nå. 
Prosjektet er tildelt Storegga AS, som starter byggeprosjekt i januar – mars 2020. 
 

 Trafikale situasjonen på Rustahøgda 
Plansjef May-Britt Fredheim orienterte. 

o Skiltplan Rustahøgda (kart). Skiltplanen er godkjent av Statens vegvesen. 
o Parkeringsplasser, viser på kart hvor det kan kjøres i området, handikapparkering, 

flytting av motorvarmere Bardufoss ungdomsskole m.m. 
Publikum ignorerer forbudsskiltene.  Politiet er kontaktet med henstilling om 
bøtelegging. 
Ønskelig å få mest mulig av området bilfritt. Det er parkeringsplasser nok for å 
parkere utenfor området. 
Oppsetting av bom der det kan tildeles nøkkel for åpning av bom for de som har lov å 
kjøre inn (handikappede/varelevering/nødetater). 
Busstopp – prøveprosjekt (første i Troms). 

 
 

 Fradeling av tomt internat Bardufoss videregående skole 
Aud Nystad orienterte: 
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Rustahøgda kommer til behandling i første møte 
PNU på nyåret.. 
Internat på Rustahøgda vil avhjelpe trafikksituasjonen  
 

 Brannavtalen 
Rådmann Frode Skuggedal orienterte om situasjonen pr. i dag: 
Sjef Luftving og rådmann har jobbet fram et avtaleutkast. Ikke enig om dimensjonering av 
utvidelse brannmannskap.  Kasernert brannvesen – en leder m/ 4 ansatte, i tillegg en 
reservestyrke på 16 mann som er plassert i Øverbygd. 
I tillegg budsjettert med 1 brannbil (til husbranner). Dette på grunn av at de brannbilene som 
er i drift på brannstasjonen, er beregnet for å ivareta havari på flystasjonen. 
Sendt skriv til DSB om dette, lang prosess, man funnet løsninger som begge parter er godt 
fornøyd med. Dersom DSB ikke svarer, vil det bli bedt om tilsyn. 
Felles ønske på å forsterke: Varsling direkte til BRP, mulig felles karrierestige på brannsiden 
 
PNU gir honnør til administrasjonen for godt arbeid. 
 

 Skuterdispensasjoner i lys av fjorårets etablering av kommunale skuterløyper 
Skogmester Asle Lifjell orienterte: 
Motorferdsel i utmark: Skuterdispensasjoner – ca 400 disp. (hytte, bagasje og utstyr, ved, 
funksjonshemmede).  Dispensasjoner følger kommunestyreperioden. 
Etter rekreasjonsløypene ble vedtatt, er det behov for å revidere gjeldende kommunale 
forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
Videre diskuterte PNU:   
Etablerte løyper, bør stramme inn på dispensasjoner, gjeldende forskrifter. 
Politisk ønske om å få etablert motorferdselsnemnd for 1 år, kan avhjelpe situasjonen hvis 
ønskelig.   
Konklusjon: Administrasjonen tar jobben. 



 
 Gebyrer for bruk av de kommunale skuterløypene 

Skogmester Asle Lifjell orienterte: 
Forslag til driftsbudsjett – rekreasjonsløyper. 
4 forskjellige løypekort, bruke tilsvarende betalingstjeneste som Lenvik har (kan kjøre ut 
rapport m/ navn, telefonnummer, god oversikt over kortsalg). 
Første året – vi må prøve oss fram for å få erfaringstall.  Sesong – uke – 3 dagers –  
dagskort. 

 
 
 
Kommentarer til saksliste: 
Arild Braathen (Ap):  

1. Samarbeidsavtale – 2 saker planarbeid. 
Stedsutvikling Bardufoss. 
Detaljhandel. 

 
2. De som jobber i administrasjonen og er politiker –inhabilitet.   

Spørsmål: Vil vi ha detaljhandel på Andslimoen? 
 
Det ble videre diskutert besøk av rådmann og ordfører på Andslimoen. 
Rådmann Frode Skuggedal orienterte: Fikk god kunnskap fra næringslivet.  Alle er opptatt av 
reguleringsplanen, og det vil bli oppfølgingsmøte av de funnene som er gjort.   
Ønske om å besøke alle bedrifter i kommunen, rådmannen har behov for å bli kjent med næringslivet 
i Målselv. 
Teknisk leder Morten Tomter: 
Vedtak PNU – Handelsanalyse.   
Innhenting av tall og statistikk som grunnlag for politikernes videre arbeid med reguleringsplan 
Andslimoen nord og sør, er ikke politikk. 
 
RS 48/2019 Orienteringssak – Handelsanalyse v/ Anneli Anfeltmo 
Orientering: 
Handelsanalyse – statistikk – objektiv analyse. 
681 har respondert (i 2013 var det rundt 400 som responderte). 
Nå 42 fra næringslivet (27 i 2013). 
Digitalt – innspill fra innbyggerne, også innspill i papirformat. 
SSB – oversikt over dekningsgrad kommer tidligst neste uke – seinest 22.nov. 
Analysen er ennå ikke ferdig. 
 
Kl. 11.35. - Rådmann Frode Skuggedal måtte forlate grunnet annet møte. 
Teknisk leder Morten Tomter trådte inn som setterådmann. 
 
Plansjef May-Britt Fredheim orienterte videre om «Dispensasjonssøknad fra Hege Lian». 
Søknaden er i strid med gjeldende reguleringsplan og krever dispensasjonsbehandling. 
Orienterte videre om saksbehandling. 
 
Leder for Plan- og næringsutvalg - Hermod Bjørkestøl etterspør «Regler om båndtvang» i Målselv 
kommune. Viser til problemer med løshunder og rein – Målselv fjellandsby. 
 
RS 47/2019 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalget – 27.08.19 



Ingen merknader - godkjent 
RS 49/2019 Sikringsarbeid ved Berg Steinbrudd 
RS 50/2019  53/5 Høring – Søknad om dispensasjon fra område OF2 på Rustahøgda 
RS 49 – 50/2019 – Ingen merknader 
 
RS 51/2019 Næringsarbeid v/ Ordfører og rådmann 
Næringssjef Kjell Furu orienterte; 
Samarbeidsprosjekter med de 3 forsvarskommuner (Bardu, Sørreisa og Målselv) 

 Forsvarsagenda Nord 
 Arctic Aviation Center 

 
Næringsprosjekter: 

 «Rostadalen» 
 
Aktiviteter: 

 Næringsmøter 
 Reiseliv 

o Besøksforvaltning – tilrettelegging 
o Bærekraftig reisemål – sertifisering av bedrifter og organisasjoner 
o Destinasjonstilhørighet? 
o Markedsarbeid – Felles fremstøt? 

 «Gjenbruk» gamle BVGS? Samarbeid Troms fylkeskommune 
 Salg MSAH? 
 Ordfører/Rådmann på «Bedriftsturne» 
 Kontakt nasjonale/regionale næringsaktører 
 Næringsarealer 

 
Næringsplan – Hovedmål 

 «Målselv skal nasjonal være en attraktiv kommune for etablerte og nye virksomheter» 
 «Tilrettelegg for arenaer for samhandling og kompetanseutvikling: nærhet mellom kommune 

og næringsliv» 
 
Vekst og utvikling 
Utfordringer – Muligheter 
Rullering næringsplan – «Mulighetslandet» - Hovedmål «7500» - Strategier – Tiltak 
 
Plan- og næringsutvalget ønsker være styringsgruppe for næringsplanen. 
 
Bengt Ove Aspmo (Sp) etterspør muligheten for å invitere ungdom (hjemme på juleferie) til møte 
med kommunen. 
 
Lunsj kl. 12.20 – 12.30 
 
PS 51/2019 1. gangsbehandling detaljregulering Buktamo Steinbrudd, planident 19242017003 
PS 52/2019 89/3 og 113/1 – Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommene 
PS 53/2019 51/127 Svar på søknad omfradeling av 2 tomter til boligformål og kombinert formål 

bolig/kontor 
PS 54/2019 29/38 – Planident 19240055 reguleringsbestemmelser for Målselv Fjellandsby.  Klage 

på vedtak i PNU sak 47/2019 



PS 55/2019 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark – Forskriftens 
§ 6 – Stig Kjetil Ryeng 

PS 56/2019 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark – Forskriftens 
§ 6 – Troms turlag 

PS 57/2019 ***** ***** **** ***** ***** ***** 
Møtet slutt kl. 13.15. 
 
 
 
 
 
 

PS 50/2019 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Trafikale situasjonen på Rustahøgda 
 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 
Arild Braathen (Ap) fremmet følgende forslag: 
 
Plan- og næringsutvalget foreslår at rådmannen vurderer kostnadene ved å sette opp bom ved inngangen 
til området Idrettshall, Polarbadet, fotballhallen, Ungdomsskolen på Rustahøgda. 
Plan- og næringsutvalget ønsker et bilfritt område slik at alle fotgjengere kan ferdes trygt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
Plan- og næringsutvalget foreslår at rådmannen vurderer kostnadene ved å sette opp bom ved inngangen 
til området Idrettshall, Polarbadet, fotballhallen, Ungdomsskolen på Rustahøgda. 
Plan- og næringsutvalget ønsker et bilfritt område slik at alle fotgjengere kan ferdes trygt. 
 
 
 



RS 45/2019 Orienteringssak - Kort om behandling av saker i PNU 

RS 46/2019 Orienteringssak - Konkrete saker som administrasjonen jobber med 

RS 47/2019 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalget - 27.08.19 

RS 48/2019 Orienteringssak - Handelsanalyse v/ Anneli Anfeltmo 

RS 49/2019 Sikringsarbeid ved Berg Steinbrudd 

RS 50/2019 53/5 Høring - Søknad om dispensasjon fra område OF2 på Rustahøgda 

RS 51/2019 Næringsarbeid v/ Ordfører og rådmann 

 

 

PS 51/2019 1. gangsbehandling detaljregulering Buktamo steinbrudd, planident 
19242017003 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør 
slikt 

vedtak: 
Forslag til detaljregulering Buktamo steinbrudd, planid 19242017003, legges ut til høring og 
offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
 
 
1. gangsbehandling detaljregulering Buktamo steinbrudd, planident 19242017003 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
Forslag til detaljregulering Buktamo steinbrudd, planid 19242017003, legges ut til høring og 
offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
 



PS 52/2019 89/3 og 113/1 -Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av 
eiendommene 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan og næringsutvalget gjør slikt 

vedtak: 
Plan- og næringsutvalget er forelagt klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av 
eiendommene gnr 89 bnr 3 og halvpart av gnr 113 bnr 1 i Målselv fra Eva Rubbås-Risvik.   
 
Plan- og næringsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak 49/2019.   
   
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for avgjørelse.   
 
 
 
 
89/3 og 113/1 -Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommene 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 
Petter Karlsen (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet.  Karlsen erklærtes inhabil og fratrådte under 
behandling av saken. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
Plan- og næringsutvalget er forelagt klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av 
eiendommene gnr 89 bnr 3 og halvpart av gnr 113 bnr 1 i Målselv fra Eva Rubbås-Risvik.   
 
Plan- og næringsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak 49/2019.   
   
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for avgjørelse.   
 
 
 
 

PS 53/2019 51/127 Svar på søknad om fradeling av 2 tomter til boligformål og 
kombinert formål bolig/kontor 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
Fradeling av 2 tomter godkjennes som omsøkt jfr. PBL §§ 20-lm, 26 og kart av 02.07.19. 



 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tomten skal benyttes til boligformål og delt formål bolig/kontor.  
 
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 
Parsell 1: Tomt på inntil 1160 m² til eksisterende bolig, Fossmoveien 461 og 463.  
 
Parsell 2: Tomt på inntil 865 m² til kombinert formål bolig/kontor, bygningsnummer 191380835.   
 

- Det kan ikke oppføres bygninger på den del av arealet hvor kommunal avløpsledning ligger. 
Dersom eier ved en senere anledning ønsker avløpsledningen flyttet må dette godkjennes av  
Målselv kommunes vann- og avløpsavdeling. Alle kostnader i forbindelse med 
flytting/omlegging av kommunalt ledningsnett tilfaller eier at berørt eiendom. 
 

- Eksisterende avkjørsel fra Fv 7830 skal benyttes slik den ligger i dag og på de vilkår Statens 
vegvesen setter i sin realitetsbehandling av avkjørselstillatelsen, jfr vegloven. 
Det presiseres at utøvende veimyndighet kun gir tillatelse til bruk av avkjørsel fra offentlig 
vei. Adkomst og rettigheter til bruk av annen persons grunn til adkomstvei er av privatrettslig 
karakter og må avtales skriftlig og sikres med tinglyst veirett over berørt eiendom. 

 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes Randi Fossum. 

 
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander o.l som viser eldre aktivitet, må arbeidet 
stanses og melding gis til kulturminnemyndighetene. Jfr. Lov om kulturminner § 8.2.  

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 

 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og leirskred. 
Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

 
Vedtaket er vurdert i forhold til NML §§ 8-12. Da fradelingen ikke utløser inngrep i marka, anses 
tiltaket ikke å ha negativ innvirkning for naturmangfoldet, naturtypen eller landskapsbildet. 

 
Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere 
oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor innen samme tidsramme. Dette kan gjøres 
ved å sende en e-post til postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 
 
 
 
 

mailto:postmottak@malselv.kommune.no


51/127 Svar på søknad om fradeling av 2 tomter til boligformål og kombinert formål 
bolig/kontor 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
Fradeling av 2 tomter godkjennes som omsøkt jfr. PBL §§ 20-lm, 26 og kart av 02.07.19. 
 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tomten skal benyttes til boligformål og delt formål bolig/kontor.  
 
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 
Parsell 1: Tomt på inntil 1160 m² til eksisterende bolig, Fossmoveien 461 og 463.  
 
Parsell 2: Tomt på inntil 865 m² til kombinert formål bolig/kontor, bygningsnummer 191380835.   
 

- Det kan ikke oppføres bygninger på den del av arealet hvor kommunal avløpsledning ligger. 
Dersom eier ved en senere anledning ønsker avløpsledningen flyttet må dette godkjennes av  
Målselv kommunes vann- og avløpsavdeling. Alle kostnader i forbindelse med 
flytting/omlegging av kommunalt ledningsnett tilfaller eier at berørt eiendom. 
 

- Eksisterende avkjørsel fra Fv 7830 skal benyttes slik den ligger i dag og på de vilkår Statens 
vegvesen setter i sin realitetsbehandling av avkjørselstillatelsen, jfr vegloven. 
Det presiseres at utøvende veimyndighet kun gir tillatelse til bruk av avkjørsel fra offentlig 
vei. Adkomst og rettigheter til bruk av annen persons grunn til adkomstvei er av privatrettslig 
karakter og må avtales skriftlig og sikres med tinglyst veirett over berørt eiendom. 

 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes Randi Fossum. 

 
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander o.l som viser eldre aktivitet, må arbeidet 
stanses og melding gis til kulturminnemyndighetene. Jfr. Lov om kulturminner § 8.2.  

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 

 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og leirskred. 
Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

 
Vedtaket er vurdert i forhold til NML §§ 8-12. Da fradelingen ikke utløser inngrep i marka, anses 
tiltaket ikke å ha negativ innvirkning for naturmangfoldet, naturtypen eller landskapsbildet. 



 
Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere 
oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor innen samme tidsramme. Dette kan gjøres 
ved å sende en e-post til postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 
 
 
 

PS 54/2019 29/38 - Planident 19240055 reguleringsbestemmelser for Målselv 
Fjellandsby. Klage på vedtak i PNU sak 47/2019. 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt 

vedtak: 
 
Vedtak fra Plan- og næringsutvalgets møte den 27.08.2019 sak 47/2019 opprettholdes slik: 
 
1.  Hyttens arkitektur godkjennes da det allerede er bygd hytter med liknende arkitektur i feltet.  
Hytten oppfyller de konkrete bestemmelsene til bebyggelsesplan for feltet hva gjelder materialbruk.   
   
2.  Hyttens høyde og plassering godkjennes da den tilfredsstiller de konkrete bestemmelsene til 
bebyggelsesplanen for feltet hva gjelder høyde og plassering/byggegrense, og at søker/tiltakshaver 
har imøtekommet klagerne ved å senke hytten med ca. 0,60 meter. 
 
Saken sendes til Fylkesmannen for endelig vedtak.  
 
29/38 - Planident 19240055 reguleringsbestemmelser for Målselv Fjellandsby. Klage på vedtak 
i PNU sak 47/2019. 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
Vedtak fra Plan- og næringsutvalgets møte den 27.08.2019 sak 47/2019 opprettholdes slik: 
 
1.  Hyttens arkitektur godkjennes da det allerede er bygd hytter med liknende arkitektur i feltet.  
Hytten oppfyller de konkrete bestemmelsene til bebyggelsesplan for feltet hva gjelder materialbruk.   
   

mailto:postmottak@malselv.kommune.no


2.  Hyttens høyde og plassering godkjennes da den tilfredsstiller de konkrete bestemmelsene til 
bebyggelsesplanen for feltet hva gjelder høyde og plassering/byggegrense, og at søker/tiltakshaver 
har imøtekommet klagerne ved å senke hytten med ca. 0,60 meter. 
 
Saken sendes til Fylkesmannen for endelig vedtak.  
 
 
 

PS 55/2019 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - Forskriftens §6 - Stig-Kjetil Ryeng 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør 
slikt 

vedtak: 

 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Forskriftens §6 - 
Stig-Kjetil Ryeng 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
Deres søknad av 13.05.2019 er behandlet i plan- og næringsutvalget 22.10.2019. Etter § 6) i nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere 
endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 
 
 
 

PS 56/2019 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - Lovens § 6 - Troms Turlag 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør 
slikt 

vedtak: 
Deres søknad av 27.09.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 22.10.2019. Etter 
motorferdselloven § 6 er de innvilget dispensasjon for landing med helikopter. Søknaden er også 
behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke funnet 
spesielle miljøforekomster i de omsøkte landingsplassene. 
 



Fører av helikopter: Helitrans 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED LANDINGEN: 
Transport av ved, gassflasker, dotønner, søppel og utstyr. 
 
 
VILKÅR FOR LANDINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 24.10.2019 – 17.11.2019. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 17 landinger. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før flygingen starter. 
Transporten skal foregå fra Dødesvatnet til Dærtahyttene. 
Landing er bare tillatt på inntegnet område på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før landingen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense landing på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til landing på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under landing, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
Denne dispensasjonen setter ikke til side annet lovverk som måtte gjelder for tilsvarende område. 
 
  
KARTUTSNITT OVER LANDINGSOMRÅDER:  



  
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 24.10.2019 – 17.11.2019 
TURNR. Start 

Dato, start kl., underskrift 
Stopp 
Dato, stopp kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   



17.   
 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Lovens § 6 - Troms 
Turlag 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.11.2019:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.11.2019  
 
 
Deres søknad av 27.09.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 22.10.2019. Etter 
motorferdselloven § 6 er de innvilget dispensasjon for landing med helikopter. Søknaden er også 
behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke funnet 
spesielle miljøforekomster i de omsøkte landingsplassene. 
 
Fører av helikopter: Helitrans 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED LANDINGEN: 
Transport av ved, gassflasker, dotønner, søppel og utstyr. 
 
 
VILKÅR FOR LANDINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 24.10.2019 – 17.11.2019. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 17 landinger. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før flygingen starter. 
Transporten skal foregå fra Dødesvatnet til Dærtahyttene. 
Landing er bare tillatt på inntegnet område på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før landingen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense landing på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til landing på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under landing, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 



 
Denne dispensasjonen setter ikke til side annet lovverk som måtte gjelder for tilsvarende område. 
 
  
KARTUTSNITT OVER LANDINGSOMRÅDER:  

  
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 24.10.2019 – 17.11.2019 
TURNR. Start 

Dato, start kl., underskrift 
Stopp 
Dato, stopp kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   



12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   

 
 

PS 57/2019 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
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