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Hermod Bjørkestøl Unni Dahl-Thorstensen  
leder sekretær 
 
 
 

1

http://www.malselv.kommune.no/


Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Saksnr 

PS 15/2020 Referatsaker   
RS 10/2020 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 21.01.20  2020/7 
PS 16/2020 Habilitetsvurdering Hermod Bjørkestøl  2020/420 
PS 22/2020 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør 
og nord 

 2019/1902 

PS 17/2020 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark for kjøring på barmark - Hilde 
Gulbrandsen 

 2019/1919 

PS 18/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag – Forskriftens 
§ 5c - Per Morten Midtli 

 2020/20 

PS 19/2020 Vurdering av klage på avslag på søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Stig-Kjetil Moen Ryeng 

 2019/1030 

PS 20/2020 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - Bjørn Even Kristiansen 

 2019/2027 

PS 21/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Thomas Stenersen 

 2020/14 

PS 23/2020 Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv 
kommune 2020 til 2024 

 2018/565 

PS 24/2020 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
tilsyn med Vassbrungamma og tråkking av 
skiløype fra Rundmoen til gamma 

 2019/2228 

PS 25/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Midt-Troms Motorferdselforening 

 2019/720 

PS 26/2020 Stian Rostadmo, søknad om motorferdsel i 
Moskaområdet og Lappskardvatnområdet 

 2020/54 

PS 27/2020 Ann-Karin Sæther, søknad om motorferdsel til 
egen hytt gnr 74 bnr 11 feste 1 

 2020/52 

PS 28/2020 Mikael Ritman, søknad motorferdsel til hytte på 
gnr 43 bnr 1 i Baltsfjord 

 2020/56 

PS 29/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2010 

PS 30/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2010 
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PS 31/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2019/2077 
PS 32/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
X 2019/2077 

PS 33/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2019/2012 
PS 34/2020 ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/19 
PS 35/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/19 
PS 36/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2319 

PS 37/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2019/2350 
PS 38/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/51 
PS 39/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2038 

PS 40/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2018/636 

PS 41/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2113 

PS 42/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2121 

PS 43/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/45 

PS 44/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/82 

PS 45/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/82 

PS 46/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/129 

PS 47/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/2122 

PS 48/2020 ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/83 
PS 49/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2018/185 
PS 50/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 
X 2019/36 

PS 51/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2017/3282 
PS 52/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 
X 2019/2181 

PS 53/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2019/2185 
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PS 54/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2019/2327 
PS 55/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 
X 2020/129 
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PS 15/2020 Referatsaker



 

 

Målselv kommune Møteprotokoll 

Utvalg: Plan- og næringsutvalget 
Møtested: Kommunehuset - Formannskapssalen 

Dato: 21.01.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hermod Albrigt Bjørkestøl Leder H 
Petter Karlsen Nestleder SP 
Arild Braathen Medlem AP 
Kirsten Kufaas Sørgård Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Janne Karin Stenvold MEDL SP 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Bengt Ove Aspmo Janne Karin Stenvold SP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Unni Dahl-Thorstensen sekretær 
Frode Skuggedal rådmann 

Merknad i møte: 
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. 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Saksnr 

PS 1/2020 Referatsaker   
RS 1/2020 Orienteringssak - Pågående planarbeid   
RS 2/2020 Orienteringssak - v/ eiendomsdirektør Coop Nord   
RS 3/2020 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 19.11.19  2019/9 
RS 4/2020 Stadfester kommunens vedtak  2019/661 
RS 5/2020 Rapport til Målselv kommune – Næringshagen Midt-

Troms sin aktivitet pr 1.oktober 2019 
 2018/100 

RS 6/2020 Mindre endring av reguleringsplan Bygda, planident 
19242018001 

 2018/932 

RS 7/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - 
Film camp AS 

 2019/786 

RS 8/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - 
Tromsø og omeng trekkhundklubb 

 2019/2285 

RS 9/2020 Næringsarbeid v/ ordfører/rådmann   
PS 2/2020 Handelsanalyse  2019/1420 
PS 3/2020 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør 
og nord 

 2019/1902 

PS 4/2020 Detaljreguleringsplan Bardufoss sentrum - 54/58 
og 54/126 - "Statoiltomta" 

 2019/1278 

PS 5/2020 53/5 Svar på søknad   om dispensasjon fra område 
OF2 på Rustahøgda 

 2019/1746 

PS 6/2020 Kommunedelplan klima og energi 2020 2029  2018/948 
PS 7/2020 Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv 

kommune 
 2020/44 

PS 8/2020 4/17 og 4/24 - Klage på vedtak om avslag på 
fradeling 

 2019/1562 

PS 9/2020 65/2 Svar på søknad om fradeling av tomt til 
eksisterende bolig 

 2019/1722 

PS 10/2020 67/54 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal 
til boligeiendommen 67/92 

 2019/1764 
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PS 11/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Torbjørn Haugen 

 2019/1816 

PS 12/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Troms Turlag Rostahyttene 

 2019/2008 

PS 13/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Troms turlag Vuoma-, Dærta- og  dividalshytta 

 2019/2008 

PS 14/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Tor Eriksen 

 2019/1861 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtestart kl. 09.00 
 
Ingen merknader til møteinnkalling. 
Til sakslisten: 
Hermod Bjørkestøl (H): Skjold – nederlandsk leir – benytte lokalt næringsliv. Hovedsakelig 
sørnorske bedrifter som har fått kontrakter. 
Arild Braathen (Ap): Reguleringsplan Olsborg/Buktamo. 
 
Nasjonal Transportplan (NTP) – Ferdig utkast sendes medlemmene i Plan- og næringsutvalget og 
videre til behandling i kommunestyret.   
Vil søke utsettelse.  Plan- og næringsutvalget enig. 
 
Daglig leder Hege Lian fra Lians Caravan orienterte: 
Enten utvikling eller avvikling, har jobbet med dette siden 2015 – komplisert sak. 
Viktig fordi dette er en stor bedrift med 40 ansatte, redd for at fagmiljøet skal bli borte. 
Utvikle videre - bygge nytt. 
Gammelt bygg er vanskelig lokale for plasskrevende handel, ingen mulighet for utbygging, og knapt 
med parkering. Får ikke solgt til plasskrevende handel. 
Må omreguleres for å få solgt gammelt bygg.  Ber Plan- og næringsutvalget gi dispensasjon for at de 
skal få dette til. 
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Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
 
PS   2/2020  Handelsanalyse – Teknisk leder Morten Tomter orienterte: 
Sammenligning 2013 – 2019: 

 Ingen store endringer i handelsvanene 
 Netthandel er økende 
 Andslimoen har posisjonert seg som et regionalt handelssenter for plasskrevende varer 
 Økende handelslekkasje for utvalgsvarer 

 
Viktige funn: 

 Lojalitet til lokale handelssenter – dagligvarer 
 Fravær av forutsigbarhet og langsiktighet 
 Gode muligheter for økt omsetning i framtida 
 Forskjellig syn på hvordan handelen i Målselv bør organiseres 
 Dekningsgrad dagligvarer 124,5% 
 Dekningsgrad utvalgsvarer 74,5% 
 Dekningsgrad møbler, hvitevarer, fargevarer 52,4% 
 Dekningsgrad plasskrevende varer 208,3% - 125,2% 

 
Vurderinger: 

 Dagligvarer: Tilfredsstillende dekning og lokalisering 
 Plasskrevende varehandel; Regionalt handelssenter 
 Annen detaljvarehandel; Underdekning som kan løses ved fortetting i Bardufoss sentrum 

og/eller etablering av avlastningssenter på Andslimoen 
 
Annen detaljvarehandel – vurderinger: 

 Netthandel – økende! 
 Befolkningsgrunnlag – stor nok vekst? 
 Andel eldre – økende! 
 Kjøpekraft – 1-1,5 % pr. år. 
 Endrede handelsvarer – opplevelser, mat! 
 Miljøbevissthet – økende? 
 Valutakurser – lav kroneverdi? 
 Kommunale avgifter, e-skatt! 

 
RS   2/2020 Orienteringssak – v/ eiendomsdirektør Beate Németh i Coop Nord: 
Coop i Målselv: Prix Øverbygd, Prix Olsborg, Coop Extra Bardufoss, OBS bygg Andslimoen. 
Målselv tyngdepunkt for Coop. Videre om Coops planer for Målselv. 
Hvordan lykkes? 
Forutsetter: 

 Forutsigbarhet 
 Klar profil for de ulike sentra i kommunen 
 Langsiktighet i planer 

Kommunen må være klar på planene sine. 
Venter med å investere på Andselv til det er klart hvordan kommunen vil satse. Klar profil. 
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PS   3/2020 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 – Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Andslimoen sør og nord 

 Må avklare habilitet spørsmål – saken utsettes. 
 
RS   3/2020 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg – 19.11.19 

Ingen merknader, protokollen godkjent. 
RS   4/2020 Stadfester kommunens vedtak 

Ingen kommentarer, tas til etterretning. 
RS   5/2020 Rapport til Målselv kommune – Næringshagen Midt-Troms sin aktivitet pr.  

1 oktober 2019 
Ingen kommentarer, tas til etterretning. 

RS   6/2020 Mindre endring av reguleringsplan Bygda, planident 19242018001 
  Ingen kommentarer, tas til etterretning. 
RS   7/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – 

Forskriftens § 6 – Film Camp 
 Ingen kommentarer, tas til etterretning, 
RS   8/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – 

Forskriftens § 6 – Tromsø og omegn trekkhundklubb 
  Ingen kommentarer, tas til etterretning. 
 
RS   1/2020 Orienteringssak – Pågående planarbeid 
Orientering v/ plansjef May Britt Fremheim: 
Statusoppdatering: 

 Busstopp åpnet på Rustahøgda – lysregulert – første i Troms.  
 Tuftepark 
 Basishall for turn 
 Lille Rosta – møte med Fylkesmannen. Klarere før planen legges på høring. 
 Steinbrudd Bukta – høringsfrist mandag. 
 Andslimoen 

o Tilbakemelding høringer: 
Arealbruk: 

 Busstopp på nordsida av rundkjøringa 
 Gang/sykkelveg langs E6 
 Detaljhandel/dagligvare/plasskrevende varer/tjenesteyting/industri 
 Manglende infrastruktur for brannstasjon på ARA (lagt på is) 
 Alternativ adkomst fra sør (ved Obs-bygg) 
 Utvidelse av veikryss 
 Båndleggingssone nytt kryss 

 
Bestemmelser: 

 Arealformålene må avklares tydeligere internt, alternativt krav om 
detaljregulering 

 Innsigelser bestemmelser til BKB 2-8 + 14 
 Høy utnyttelsesgrad med tanke på parkeringsbehov 

 
Generelt: 

 Utgangspunkt Stedsutvikling Bardufoss 
 Avlastningssenter 
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 Endret sentrumsavgrensing i regional plan for handel og service i Troms 
2016-2025 

 Utbyggingsavtaler 
 
Orientering tas til etterretning. 
 
 
RS   9/2020 Næringsarbeid v/ ordfører/rådmann 
Rådmann Frode Skuggedal orienterte: 

 Jobbet med Rostadalen – landskapsplan. Avventer Tannviks produkt. 
 Presentasjon av bedrifter – gjengitt i Handelsanalyse.. 

 
PS   3/2020 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 – Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

Andslimoen sør og nord – Saken utsettes. 
 
 
PS   4/2020 Detaljreguleringsplan Bardufoss sentrum – 54/58 og 54/126 – «Statoiltomta» 
PS   5/2020 53/5 Svar på søknad om dispensasjon fra område OF2 på Rustahøgda 
PS   6/2020 Kommuneplan klima og energi 2020-2029 
Skogleder Frode Løwø orienterte Plan- og næringsutvalget. 
Plan- og næringsutvalgets leder Hermod Bjørkestøl berømmet for at det er gjort et formidabelt  
arbeid. 
 
 
PS   7/2020 Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv kommune 
 
PS   8/2020 4/17 og 4/24 – Klage på vedtak om avslag på fradeling 
PS   9/2020 65/2 Svar på søknad om fradeling av tomt til eksisterende bolig 
PS 10/2020 67/54 Svar på søknad om fradeling av tomt til eksisterende bolig 
PS 11/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – 

Forskriftens § 6 - Torbjørn Haugen 
PS12/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – 

Forskriftens § 6 – Troms Turlag Rostahyttene 
PS 13/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – 

Forskriftens § 6 – Troms turlag Vuoma-, Dærta og Dividalshytta 
PS 14/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – 

Forskriftens § 6 – Tor Eriksen 
 
Leder Hermod Bjørkestøl viser til oppslag i Nye-Troms 09. januar. Ingen hovedoppdrag til 
lokalt næringsliv, har fått underoppdrag. Ønske om politisk drahjelp. 
 Vil legge frem interpellasjon til kommunestyret. 
 
Kongsberggruppen – selge inn Målselv kommune som en bokommune. 
Vi har boplasser, arbeidsplasser, barnehageplasser osv. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 14.00 
 
 

11



 

PS 1/2020 Referatsaker 

Referatsaker 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
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RS 1/2020 Orienteringssak - Pågående planarbeid 

RS 2/2020 Orienteringssak - v/ eiendomsdirektør Coop Nord 

RS 3/2020 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 19.11.19 

RS 4/2020 Stadfester kommunens vedtak 

RS 5/2020 Rapport til Målselv kommune – Næringshagen Midt-Troms sin aktivitet pr 
1.oktober 2019 

RS 6/2020 Mindre endring av reguleringsplan Bygda, planident 19242018001 

RS 7/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
- Forskriftens § 6 - Film camp AS 

RS 8/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
- Forskriftens § 6 - Tromsø og omeng trekkhundklubb 

RS 9/2020 Næringsarbeid v/ ordfører/rådmann 

 

 

 

PS 2/2020 Handelsanalyse 

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

vedtak: Plan- og næringsutvalget tar handelsanalysen til etterretning 
 
 
 
 
 
Handelsanalyse 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
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Plan- og næringsutvalget tar handelsanalysen til etterretning 
 
 

PS 3/2020 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan Andslimoen sør og nord 

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

vedtak: 
1. Plan- og næringsutvalget finner ikke hjemmel til å innvilge dispensasjon til etablering av 

dagligvarehandel og detaljhandel på tomtene 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14.  
2. Plan- og næringsutvalget innvilger dispensasjon til etablering av veikro på tomtene 55/49, 

55/17, 55/68 og 55/14. Dispensasjonen gis i samsvar med høringsutkast for 
Områderegulering Andslimoen.  

 
 
 
 
55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og 
nord 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Arild Braathen (Ap) spør om leder Hermod Bjørkestøl har vurdert sin habilitet? 
Styreleder i Arctic logistics AS er Hermod Bjørkestøl. Lians Caravan er aksjonær i samme firma. 
Rådmannen anbefaler en juridisk vurdering og at saken utsettes til det er gjort en helhetlig 
habilitetsvurdering. 
 
Petter Karlsen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Saken utsettes. 
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PS 4/2020 Detaljreguleringsplan Bardufoss sentrum - 54/58 og 54/126 - 
"Statoiltomta" 

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

vedtak: 
 

1. Plan- og næringsutvalget stadfester at tomtene 54/58 og 54/126 er regulert til forretning og 
boligbebyggelse, men uten krav om forretninger i 1. etasje. 

 
 
 
Detaljreguleringsplan Bardufoss sentrum - 54/58 og 54/126 - "Statoiltomta" 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 19.11.2019:  
 
Forslag fremmet av Hermod Bjørkestøl (H): 
Saken utsettes. 
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 19.11.2019  
 
Saken utsettes. 
 
 
 
Detaljreguleringsplan Bardufoss sentrum - 54/58 og 54/126 - "Statoiltomta" 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 

1. Plan- og næringsutvalget stadfester at tomtene 54/58 og 54/126 er regulert til forretning og 
boligbebyggelse, men uten krav om forretninger i 1. etasje. 
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PS 5/2020 53/5 Svar på søknad   om dispensasjon fra område OF2 på Rustahøgda 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
 
Målselv kommune har vurdert omsøkte dispensasjon til ikke å være til hinder eller ulempe for 
området Idrettsområde/skianlegg OF2/pkt 2.2.4.2 og Plankrav/pkt. 2.1.1. i gjeldende 
reguleringsbestemmelser. 
 
Dispensasjonen i tråd med formålet det legges opp til i det nye planforslaget for Rustahøgda, område 
«Annen offentlig tjenesteyting O_BAT» 
 
Vilkår for dispensasjonen: 
 
Dispensasjonen forutsetter at Troms Fylkeskommune, som utbygger, framlegger en situasjonsplan 
for tomten, jfr gjeldende reguleringsbestemmelser pkt. 2.1.1 og 2.2.4.2. 
Situasjonsplanen skal vise byggets plassering, parkering, utomhusområdet, ganglinje, adkomstvei og 
avkjørsel.  
Situasjonsplanen skal godkjennes av Målselv kommune og Statens vegvesen før rammesøknaden 
sendes til Målselv kommune.   

Videre må alle krav, radiotekniske vurderinger og tillatelser/godkjenninger i forhold til 
luftfartshindre være avklart med nødvendige instanser/etater før rammesøknaden sendes til Målselv 
kommune, jfr brev fra Avinor at 05.11.19. 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra bestemmelsene for område 
OF2/pkt 2.2.4.2 og Plankrav/pkt 2.2.1 i gjeldende reguleringsplan Rustahøgda 19240025.  
 
 
 
53/5 Svar på søknad   om dispensasjon fra område OF2 på Rustahøgda 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
 
Målselv kommune har vurdert omsøkte dispensasjon til ikke å være til hinder eller ulempe for 
området Idrettsområde/skianlegg OF2/pkt 2.2.4.2 og Plankrav/pkt. 2.1.1. i gjeldende 
reguleringsbestemmelser. 
 
Dispensasjonen i tråd med formålet det legges opp til i det nye planforslaget for Rustahøgda, område 
«Annen offentlig tjenesteyting O_BAT» 
 
Vilkår for dispensasjonen: 
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Dispensasjonen forutsetter at Troms Fylkeskommune, som utbygger, framlegger en situasjonsplan 
for tomten, jfr gjeldende reguleringsbestemmelser pkt. 2.1.1 og 2.2.4.2. 
Situasjonsplanen skal vise byggets plassering, parkering, utomhusområdet, ganglinje, adkomstvei og 
avkjørsel.  
Situasjonsplanen skal godkjennes av Målselv kommune og Statens vegvesen før rammesøknaden 
sendes til Målselv kommune.   

Videre må alle krav, radiotekniske vurderinger og tillatelser/godkjenninger i forhold til 
luftfartshindre være avklart med nødvendige instanser/etater før rammesøknaden sendes til Målselv 
kommune, jfr brev fra Avinor at 05.11.19. 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra bestemmelsene for område 
OF2/pkt 2.2.4.2 og Plankrav/pkt 2.2.1 i gjeldende reguleringsplan Rustahøgda 19240025.  
 
 
 
 

PS 6/2020 Kommunedelplan klima og energi 2020 2029 

 
Innkomne merknader legger ikke grunnlag for vesentlig endring av planen men er av en mere 
korrigerende art. Foreslåtte endringer gjøres i henhold til de administrative vurderingene. 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget legger 
saken fram for kommunestyret med slik 

innstilling: 
 
Kommunedelplan Klima og energi 2020-2029 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15. 
 
 
 
Kommunedelplan klima og energi 2020 2029 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Kommunedelplan Klima og energi 2020-2029 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens       § 
11-15. 
 
 
 

17



PS 7/2020 Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv kommune 

 

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

vedtak: 
Plan- og næringsutvalget vedtar å sende forslag til lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv 
kommune, på høring.  
 
 
 
 
Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv kommune 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Hermod Bjørkestøl (H) fremmet følgende forslag: 
Tillegg:  § 4 b –  Målselv fjellandsby – Rognmoskaret – Elvehøgda. 

Hompen – Målselv fjellandsby. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Plan- og næringsutvalget vedtar å sende forslag til lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv 
kommune, på høring.  
 
Tillegg:  § 4 b –  Målselv fjellandsby – Rognmoskaret – Elvehøgda. 

Hompen – Målselv fjellandsby. 
 
 

 

PS 8/2020 4/17 og 4/24 - Klage på vedtak om avslag på fradeling 

 
4/17 og 4/24 - Klage på vedtak om avslag på fradeling 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Plan- og næringsutvalget er forelagt klage på avslag på søknad om deling av gnr 4 bnr 17 og 24 i 
Målselv fra Øyvind Hilmarsen og Bente Urdal. 
 
Plan- og næringsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak 40/2019. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for avgjørelse. 
 
 
 

PS 9/2020 65/2 Svar på søknad om fradeling av tomt til eksisterende bolig 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
 
Søknad om fradeling av boligtomt på inntil 950 m² som omsøkt avslås. 
 
Fradeling av boligtomt på inntil 700 m² til eksisterende bolig godkjennes jfr. PBL § 26 og PBL § 20-
1m og kart av 30.10.2019. Kartet er korrigert av sakens parter.  
 
Det er i vedtaket lagt vekt på at fradelingen gjelder oppløsning av et sameie på en landbrukseiendom. 
Målselv kommune vurderer denne fradelingen som særlig gunstig i forhold til ryddige eierforhold og 
framtidig driftsstruktur på landbrukseiendommen. Vedtaket er i tråd med jordlovsvedtak 37/2019. 
 
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 

- Etter oppmåling og tinglysning av den fradelte tomten, skal 65/19 og 65/2 sammenføyes til 
en enhet for å få rydding eiendomsstruktur på driftsenheten. 

 
- Eksisterende avkjørsel skal benyttes slik den ligger i dag og på de vilkår Statens vegvesen har 

satt i sitt vedtak datert 29.07.19. 
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 berørte eiendommer. 

 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes Magnus Ingebrigtsen. 

 
 

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 
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kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 

 
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. 
 
 
 
 
 
65/2 Svar på søknad om fradeling av tomt til eksisterende bolig 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
 
Søknad om fradeling av boligtomt på inntil 950 m² som omsøkt avslås. 
 
Fradeling av boligtomt på inntil 700 m² til eksisterende bolig godkjennes jfr. PBL § 26 og PBL § 20-
1m og kart av 30.10.2019. Kartet er korrigert av sakens parter.  
 
Det er i vedtaket lagt vekt på at fradelingen gjelder oppløsning av et sameie på en landbrukseiendom. 
Målselv kommune vurderer denne fradelingen som særlig gunstig i forhold til ryddige eierforhold og 
framtidig driftsstruktur på landbrukseiendommen. Vedtaket er i tråd med jordlovsvedtak 37/2019. 
 
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 

- Etter oppmåling og tinglysning av den fradelte tomten, skal 65/19 og 65/2 sammenføyes til 
en enhet for å få rydding eiendomsstruktur på driftsenheten. 

 
- Eksisterende avkjørsel skal benyttes slik den ligger i dag og på de vilkår Statens vegvesen har 

satt i sitt vedtak datert 29.07.19. 
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 berørte eiendommer. 
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- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes Magnus Ingebrigtsen. 
 

 
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. 

 
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 10/2020 67/54 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til 
boligeiendommen 67/92 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
 
Fradeling av tilleggsareal på inntil 1000 m² godkjennes som omsøkt jfr. PBL § 26 og PBL § 20-1m.  
 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tomten skal benyttes som tilleggsareal til eksisterende boligeiendom 
67/92.  
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 

- Før det innkalles til oppmålingsforretning må eiendomsgrensene for 67/92 være kartlagt og 
rettet opp i grunnboka. Oppmålingen/kartleggingen må være i tråd med 
skylddelingsforretningen fra 31.12.1973. 
 

- Eksisterende avkjørsel skal benyttes slik den ligger i dag, jfr brev fra Statens vegvesen av 
16.11.19.   

 
- Etter oppmåling og tinglysning bør tilleggsarealet og 67/92 sammenføyes til en enhet for å få 

rydding eiendomsstruktur. 
 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes tomtekjøper. 
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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. 
 
 
 
 
67/54 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til boligeiendommen 67/92 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
 
Fradeling av tilleggsareal på inntil 1000 m² godkjennes som omsøkt jfr. PBL § 26 og PBL § 20-1m.  
 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tomten skal benyttes som tilleggsareal til eksisterende boligeiendom 
67/92.  
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 

- Før det innkalles til oppmålingsforretning må eiendomsgrensene for 67/92 være kartlagt og 
rettet opp i grunnboka. Oppmålingen/kartleggingen må være i tråd med 
skylddelingsforretningen fra 31.12.1973. 
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- Eksisterende avkjørsel skal benyttes slik den ligger i dag, jfr brev fra Statens vegvesen av 
16.11.19.   

 
- Etter oppmåling og tinglysning bør tilleggsarealet og 67/92 sammenføyes til en enhet for å få 

rydding eiendomsstruktur. 
 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes tomtekjøper. 

 
 

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 11/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Torbjørn Haugen 

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

vedtak: 
Deres søknad av 29.09.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 21.01.2020. 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. 
 
 
 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Torbjørn Haugen 
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Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Deres søknad av 29.09.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 21.01.2020. 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 12/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Troms Turlag Rostahyttene 

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

vedtak: 
Deres søknad av 28.10.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 21.01.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med 2 snøskutere i samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte 
traseen. 
 
Fører av snøscooter: Bernt Løvlid, Einar Indrevoll, Sten Magne Andreassen, Per Molund, Leif 
Moland, Geir Berg, Vidar Jensen, Ronny Jensen, Vidar Pedersen, Stian Jensen eller Bjørn Nordmo. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved, gass, utstyr og materiell til Troms Turlags ubetjente hytter – Rostahyttene 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 21.01.2020 – 01.05.2020 
Dispensasjonen gjelder for inntil 11 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved 
og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
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Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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. 
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Gyldighet 21.01.2020 - 01.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

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

 
 
 
 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Troms Turlag Rostahyttene 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Deres søknad av 28.10.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 21.01.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med 2 snøskutere i samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte 
traseen. 
 
Fører av snøscooter: Bernt Løvlid, Einar Indrevoll, Sten Magne Andreassen, Per Molund, Leif 
Moland, Geir Berg, Vidar Jensen, Ronny Jensen, Vidar Pedersen, Stian Jensen eller Bjørn Nordmo. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved, gass, utstyr og materiell til Troms Turlags ubetjente hytter – Rostahyttene 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 21.01.2020 – 01.05.2020 
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Dispensasjonen gjelder for inntil 11 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved 
og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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. 
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Gyldighet 21.01.2020 - 01.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

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

 
 
 
 
 

PS 13/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Troms turlag Vuoma-, Dærta- og  
dividalshytta 

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

vedtak: 
Deres søknad av 28.10.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 21.01.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med 2 snøskutere i samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøscooter: Bernt Løvlid, Einar Indrevoll, Sten Magne Andreassen, Per Molund, Leif 
Moland, Geir Berg, Vidar Jensen, Ronny Jensen, Vidar Pedersen, Stian Jensen eller Bjørn Nordmo. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved, gass, utstyr og materialer til Troms Turlags ubetjente hytter Dividalshytta, 
Vuomahytta og Dærtahytta. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 21.01.2020 – 01.05.2020. 
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Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved og 
må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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 21.01.2020 – 01.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
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2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
 
 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Troms turlag Vuoma-, Dærta- og  dividalshytta 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Deres søknad av 28.10.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 21.01.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med 2 snøskutere i samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøscooter: Bernt Løvlid, Einar Indrevoll, Sten Magne Andreassen, Per Molund, Leif 
Moland, Geir Berg, Vidar Jensen, Ronny Jensen, Vidar Pedersen, Stian Jensen eller Bjørn Nordmo. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved, gass, utstyr og materialer til Troms Turlags ubetjente hytter Dividalshytta, 
Vuomahytta og Dærtahytta. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 21.01.2020 – 01.05.2020. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved og 
må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
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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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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 21.01.2020 – 01.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
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2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
 
 
 
 

PS 14/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Tor Eriksen 

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

vedtak:  
Deres søknad av 08.10.2019 er behandlet i plan- og næringsutvalget 21.01.2020. Etter § 5c), 5e) og 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. 
 
 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Tor Eriksen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Deres søknad av 08.10.2019 er behandlet i plan- og næringsutvalget 21.01.2020. Etter § 5c), 5e) og 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. 
 
 
 

 

39



Målselv kommune Arkiv: 042 

Arkivsaksnr: 2020/420-1 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 16/2020 18.02.2020 

 

Habilitetsvurdering Hermod Bjørkestøl 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Habilitetsvurdering - Hermod Bjørkestøl 

 
 
 

Bakgrunn 
Rådmannen viser til Plan- og næringsutvalgets møte den 12. januar 2020 med behandling av sak 
3/20. I forbindelse med behandlingen av saken fremkom det uklarheter i forbindelse med 
utvalgsleder Hermod Bjørkestøls habilitet. Det ble rettet spørsmål til rådmannen som etter en kort 
undersøkelse avklarte at spørsmålet om habilitet var komplisert på grunn av antall selskap og 
eierstrukturer.  

 

Vurdering: 
Med denne bakgrunnen ble det gitt anbefaling om å gjennomføre en juridisk habilitetsvurdering som 
grunnlag for utvalgets videre saksbehandling. Den juridiske vurderingen er utarbeidet av 
advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund og ligger vedlagt saken. Vurderingen står på egne bein, med 
tydelig juridisk konklusjon.  

 

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

vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 
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Advokatfirmaet 

Haagensen & Bakkelund aS 
 

Postadresse:                                             Besøksadresse:                                Telefon:                Org.nr                        
Postboks 72                                               Haakon Den Gamles Gate 5           40 39 30 30                       815 260 422 mva 
9251 Tromsø                                             9008 Tromsø 
 
 
 

Hjemmeside: www.haagensenbakkelund.no E-post: post@haagensenbakkelund.no 
   

 

 

Målselv kommune 

v/kommunedirektør Frode Skuggedal 

Mellombygdveien 216 

9321 MOEN 
  

 
Ansvarlig advokat:  Deres ref:  Vår ref:        Dato: 
Thorbjørn Riise Haagensen        155TRH14   28.01.20   

 

HABILITETSVURDERING – HERMOD BJØRKESTØL 

 

1. Innledning 

Jeg viser til samtale med kommunedirektør Frode Skuggedal 21. januar 2020, samt 

etterfølgende e-postkorrespondanse. Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS er bedt om 

å gjøre en vurdering av habiliteten til Hermod Bjørkestøl («Bjørkestøl») i sak om dispensasjon 

etter plan- og bygningsloven for plan- og næringsutvalget  («PNU») i Målselv kommune. Videre 

er vi bedt å gi noen mer generelle vurderinger knyttet til Bjørkestøls habilitet, til bruk i 

framtidige tilfeller hvor dette spørsmålet aktualiseres. 

Jeg finner det hensiktsmessig å gi en kort oversikt over habilitetsreglene og deres funksjon, se 

punkt 2. Deretter vil det sies noe generelt om i hvilke tilfeller habilitetsreglene kan innebære 

at Bjørkestøl må fratre, se punkt 3. Til sist, i punkt 4, gjøres det en vurdering av om Bjørkestøl 

er inhabil i den aktuelle saken. 

Undertegnede er forelagt saksframlegget i sak 3/20 for PNU, samt protokoll fra utvalgsmøtene 

den 1. november 2019 og 21. Januar 2020. Videre er jeg forelagt Hege Lians brev til PNU, 

datert 17. januar 2020, og Arild Braathens e-post til kommunedirektør Skuggedal av 22. januar 

2020. Jeg er også kjent med Rolf Austgards innlegg i Nye Troms den 22. januar 2020 og Arild 

Braathens innlegg samme sted den 27. januar 2020, samt e-post fra Hermod Bjørkestøl med 

redegjørelse for egne styreverv av 21. januar 2020. Jeg har i tillegg gjennomført samtaler med 

Arild Braathen, Hermod Bjørkestøl og kommunedirektør Frode Skuggedal. 

 

2. Inhabilitetsreglene og deres funksjon 

Kommuneloven § 11-10 første ledd fastslår at forvaltningslovens regler om habilitet får 

anvendelse på folkevalgte organer, med de særreglene som følger av kommuneloven. 

Partnere 

Thorbjørn Riise Haagensen 

Torbjørn Bakkelund  

 

Advokat 

Ole Kristian Sandvik 

 

Advokatfullmektiger 

Anna-Maria Feodoroff  

Helene Johnsen  

 

Kontorleder 

Linn Elisabeth Uteng  

 

Kontormedarbeidere 

Simon Borch 

Erik Storsveen 
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Særreglene i kommuneloven har ikke interesse for problemstillingene rundt Bjørkestøl og 

kommenteres ikke nærmere her. 

Forvaltningslovens § 6 har alminnelige regler om habilitet. For utenom tjenestemenn i 

kommunene, får reglene anvendelse også for enhver annen som utfører tjeneste for en 

kommune, herunder folkevalgte, se fvl. § 10.  

Forvaltningsloven § 6 lyder: 

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 
avgjørelse i en forvaltningssak 

a) når han selv er part i saken; 
 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær 
som søsken; 
 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part; 
 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en 
part etter at saken begynte; 
 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 
 

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 
 

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller 
arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med 
andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 

 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også 
legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 

 

Som det framgår, er det et grunnleggende skille mellom første og annet ledd. De 

inhabilitetsgrunnene som er listet opp i første ledd, fører «automatisk» til inhabilitet. Dersom 

den folkevalgtes sønn er part i saken som skal behandles, er tillitsmannen inhabil, uten noen 

nærmere vurdering, jf. § 6 første ledd bokstav b. 

I andre ledd, derimot, er det inntatt en skjønnsmessig regel som bestemmer at det foreligger 

inhabilitet dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet». Dette må nødvendigvis vurderes konkret i hver enkelt sak, men det lar seg likevel 

gjøre å oppstille noen generelle retningslinjer, jf. nedenfor. 

Et grunnleggende hensyn bak reglene om inhabilitet er å motvirke at det blir truffet 

avgjørelser som bygger på upartiske/utenforliggende hensyn. Dette kan skje både bevisst og 

ubevisst.1 Det framstår av den grunn som åpenbart at en tillitsmann ikke kan treffe avgjørelse 

i en sak hvor han selv er part.  

Et nesten like viktig hensyn som å sikre at det rent faktisk ikke blir tatt partiske hensyn, er å 

skape tillit til de avgjørelser som treffes. Selv om et medlem av et politisk utvalg i et gitt tilfelle 

                                                             
1 Se uttalelse av Sivilombudsmannen i SOMB-2000-4 s. 22. 
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evner å treffe en avgjørelse basert på felleskapets/kommunens interesser i en sak hvor hans 

sønn er part, vil omverdenen vanskelig kunne ha tillit til dette. Med referanser til en britisk 

dom på 1920-tallet uttrykkes dette gjerne som at «Not only must justice be done; it must also be 

seen to be done.»2 

Endelig kan inhabilitetsreglene virke beskyttende for tillitsmannen. Det kan oppleves som 

ubehagelig for tillitsmannen å skulle treffe en avgjørelse hvor han selv eller nær familie er 

part.3 Inhabilitetsreglene kan også gjøre at tillitsmannen lettere unngår at det i ettertid stilles 

spørsmål ved om det har vært vektlagt utenforliggende hensyn ved avgjørelsen.4 Det må 

imidlertid presiseres at tillitsmannen ikke skal kunne peke på habilitetsreglene for å slippe å 

ta del i vanskelige avgjørelser. Det må foreligge en reell inhabilitetssituasjon. 

Som argument mot habilitetsreglene vises det gjerne til praktiske hensyn.5 Det kan føre til 

både forsinkelser og ekstra kostnader å måtte framskaffe en erstatter.  For folkevalgte i en 

kommune vil dessuten for strenge habilitetsregler kunne komme i konflikt med hensynet til 

lokaldemokratiet, gjennom at de som folket har valgt inn får utfordringer med å utføre sine 

verv. Sivilombudsmannen har i den forbindelse uttalt at det må «ses hen til at forholdene i 

lokalmiljøene ofte er små og forbindelse tette og at dette må aksepteres i en viss grad hvis 

lokaldemokratiet skal kunne fungere».6   Konkret hvor stor vekt som skal legges på dette 

hensynet, er et vanskelig å si noe generelt om. I praksis vil det oppstå vanskelige avveininger 

hvor hensynet til et fungerende lokaldemokrati må veies opp mot hensynet til tilliten utad. 

Det er for øvrig verdt å bemerke at det ikke i seg selv er kritikkverdig å være inhabil, hvilket 

også påpekes av departementet.7 I et kollegialt folkevalgt organ, er det imidlertid viktig at den 

enkelte folkevalgte tilkjennegir mulige inhabilitetsgrunner overfor organet. På grunnlag av 

dette treffer det kollegiale organet selv avgjørelsen om hvorvidt medlemmet er inhabil, se fvl. 

§ 8, annet ledd. Den folkevalgte som spørsmålet omhandler, deltar ikke selv i denne 

beslutningen. Dersom ikke spørsmålet om habilitet er opplagt, er det naturlig at 

administrasjonen gjør en vurdering av spørsmålet, eventuelt innhenter råd fra eksterne 

rådgivere. Organet er selvsagt ikke bundet av disse vurderingene. 

 

3. Generelt om Bjørkestøls habilitet 

 

3.1 Kort om Bjørkestøls verv og eierinteresser 

Bjørkestøl er opplyst å være styreleder i Arctic Logistics AS («AL»), samt styremedlem i 

Reistadløpet AS, Målselv Turløyper SA, La Maison Des Gardes DA og foreningen 

                                                             
2 R v Sussex Justices, ex parte McCarthy [1924] 
3 Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett 10. utg. s.207. 
4 Se SOMB-2000-4 s. 22. 
5 Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett 10. utg. s.207 
6 SOMB-1998-9. 
7 Kommunal – og regionaldepartementet: Habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Om habilitetsreglene i 
forvaltningsloven og kommuneloven (H-2266) s.6. 

43

https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_parte


 
 

   

Langrennssportens venner.  Han er i tillegg registrert med enkeltmannsforetaket Hermod 

Bjørkestøl. 

Videre er Bjørkestøl registrert med en aksjepost på 13,6 prosent i Norway Indoor Ski AS og en 

aksjepost på 9,7 prosent i AL. Norway Indoor Ski AS er registrert med forretningsadresse i 

Kristiansand S. Det kan derfor være usikkert hvor mye denne aksjeposten aktualiserer 

spørsmål om Bjørkesøls habilitet i Målselv kommune. AL, derimot, er registrert med 

forretningsadresse i Andselv Sentrum, og har - ved siden av Bjørkestøl - en rekke lokale eiere 

i form av både privatpersoner og selskaper. Blant selskapene som har aksjer i AL, er Lian’s AS 

(nærmere om dette nedenfor). 

Gjennom sine verv og eierinteresser legges det til grunn at Bjørkestøl har et profesjonelt 

kontaktnett i kommunen. Det vurderes ikke som nødvendig å kartlegge dette nettverket 

nærmere for å kunne gi noen generelle retningslinjer om Bjørkesølts habilitet.  

 

3.2 Bjørkestøl selv er part 

Fvl. § 6 første ledd bokstav a slår fast det helt selvsagte om at det foreligger inhabilitet dersom 

Bjørkestøl selv er «part» i saken. Dette vil omfatte saker vedrørende hans 

enkeltmannsforetak. 

I mange situasjoner kan det uten videre legges til grunn at Bjørkestøl vil være part, for 

eksempel hvor han på vegne av seg selv søker om en tillatelse. Han er da den formelle søkeren.  

Forvaltningsloven opererer imidlertid med et såkalt «reelt partsbegrep», hvoretter også andre 

enn den eller de som vedtaket formelt retter seg mot kan anses å være part. Lovens 

formulering er at også andre som saken «ellers direkte gjelder» skal anses som part, se fvl. § 2 

første ledd, bokstav e. Et eksempel fra rettslitteraturen er at en person med fiskerett i en elv, 

vil regnes som part i sak om utslippstillatelse fra en bedrift.8 I spørsmål om habilitet vil 

partsbegrepet sjelden komme på spissen, ettersom fvl. § 6 annet åpner for at det kan foreligge 

inhabilitet selv om den det gjelder ikke er part i saken. 

 

 

3.3     Styreverv og habilitet 

Det framgår direkte av fvl. § 6 første ledd bokstav e at Bjørkestøl vil være inhabil dersom en 

av sakens parter er et selskap hvor han har en «ledende stilling».  Det er ikke tvilsomt at både 

styreleder og styremedlem anses som en slik ledende stilling. I saker hvor for eksempel AL 

eller Reistadløpet AS er part, vil følgelig Bjørkestøl være inhabil  

 

3.4    Økonomisk interesser/eierandeler 

                                                             
8 Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett, 10. utgave s.263. 
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For det tilfelle Bjørkestøl ikke har en ledende stilling i et selskap, men istedenfor eier aksjer i 

et selskap som er part i saken, er han ikke automatisk inhabil etter fvl. § 6 første ledd.  Det må 

i slike tilfeller tas stilling til om det foreligger «særegne forhold», som er egnet til å svekke 

tilliten til Bjørkestøls upartiskhet, jf. fvl. § 6 annet ledd. 

I utkast til ny forvaltningslov er det foreslått at det i første ledd skal tilføyes som absolutt 

inhabilitetsgrunn at vedkommende tjeneste- eller tillitsmann har «en vesentlig økonomisk 

interesse» i utfallet av en sak.9 

Om forholdet til gjeldende rett, uttaler Forvaltningslovutvalget: 

«Reglene om inhabilitet er gjennomgått. Utvalget går inn for å beholde terskelen for når 

inhabilitet inntrer, men foreslår at enkelte situasjoner som i dag gjerne fører til inhabilitet etter 

en skjønnsmessig helhetsvurdering, skal lede til inhabilitet uten videre. Dette gjelder blant 

annet for den som har en vesentlig økonomisk interesse i utfallet av en sak.»10 

Utvalget må etter dette forstås slik at terskelen også i dag går ved de tilfellene hvor det er tale 

om en «vesentlig økonomisk interesse», hvilket innebærer at ikke enhver økonomisk interesse 

vil innebære inhabilitet. Dette betyr igjen at Bjørkestøl ikke uten videre er inhabil i saker som 

angår selskaper hvor han eier aksjer eller har andre økonomiske interesser i et selskap. Det 

må gjøres en vurdering av om disse økonomiske interessene er vesentlige. Økonomiske 

interesser som ikke er vesentlige kan imidlertid – sammenholdt med andre forhold – til 

sammen innebære inhabilitet, jf. nærmere nedenfor. 

 

3.5   Særlig om generelle interesser 

Av lovens formulering «særegne forhold» følger det at en situasjon som mange befinner seg 

i, ikke vil innebære inhabilitet. Departementet nevner som eksempel at en folkevalgt ikke vil 

være inhabil i skolespørsmål fordi han eller henne har et barn i skolen.11 Videre kan nevnes en 

sak hvor justisdepartementet vurderte at en folkevalgt lærer ikke var inhabil i behandlingen 

av en sak om skolesentralisering, til tross for at sentraliseringen ville innebære at han fikk 

vesentlig kortere vei til skolen.12 På samme måte vil det stille seg i spørsmålet om kommunen 

skal innføre/øke eiendomsskatten, selv om dette får direkte økonomiske konsekvenser for 

den folkevalgte selv. Samtidig trenger ikke spørsmålet være unikt for vedkommende 

tillitsmann. Dersom det er tale om å vedta skoleskyss for et helt begrenset antall elever – og 

tillitsmannens barn er blant disse, kan det etter omstendighetene måtte sies å foreligge 

særegne forhold.  

For Bjørkestøl vil det være slik at han ikke vil være inhabil i saker som på generelt grunnlag 

bidrar til økt aktivitet og verdiskapning i kommunen, selv om han selv og de selskapene han 

er involvert i, vil kunnen nyte godt av dette. Et særlig spørsmål er om de som har 

                                                             
9 Se utkast til ny forvaltningslov § 28. 
10 NOU 2019:5 pkt. 2.1.2. 
11 Kommunal –og  regionaldepartementet: Habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Om habilitetsreglene i 
forvaltningsloven og kommuneloven (H-2266) s.12. 
12 Justisdepartementets brev av 23. juli 1955. 
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næringsinteresser på Andslimoen vil være inhabil i de mer generelle reguleringsmessige 

spørsmålene som omhandler lokalisering av kjøpesenter eller bevertningslokaler i Målselv 

kommune. Som følge av at det ikke synes å komme på spissen i den aktuelle saken, har vi ikke 

gjort noen grundigere vurdering av dette spørsmål. Vi finner likevel å kunne antyde at mer 

generelle interesser av økt vekst og aktivitet på Andslimoen neppe vil innebære inhabilitet i 

en slik reguleringssak, mens den eller de som eier konkrete tomter som skal reguleres, vil være 

inhabil. Det samme gjelder de som helt konkret er engasjert i et slikt prosjekt, typisk arkitekt 

e.l. 

 

3.6 Vennskap/kollegiale forhold mm. 

Forvaltningsloven § 6 første ledd regulerer kun inhabilitet basert på slekt, svogerskap eller 

ekteskap. Hvorvidt andre personlige tilknytninger medfører inhabilitet, må vurderes etter fvl. 

§  6 annet ledd. Det framgår av ordlyden at det i vurderingen etter fvl. § 6 annet ledd skal 

legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for noen tjeneste- 

eller tillitsmannen har nær personlig tilknytning til. Hva som konkret ligger i dette, framgår 

ikke av loven – og må nødvendigvis vurderes fra sak til sak. Det er imidlertid gjort en rekke 

slike vurderinger fra både sivilombudsmannen og lovavdelingen, som kan gi noen generelle 

retningslinjer. Et eksempel er lovavdelingens vurdering av om daværende utenriksminister 

Jonas Gahr Støre var inhabil til å delta i regjeringens behandling av H.K.H. Kronprinsens og 

H.K.H. Kronprinsessens apanasje. 

Selv om ikke fvl. § 6 annet ledd får direkte anvendelse for regjeringsmedlemmer, ble denne 

benyttet som rettesnor. Om denne bestemmelsen i relasjon til vennskap, uttaler 

Lovavdelingen: 

«Lovens ordlyd indikerer at det bare er nære personlige forhold som fører til habilitet. 

Dette er lagt til grunn også i juridisk litteratur. I Frihagen, Inhabilitet etter 

forvaltningsloven (1985) side 229 tas det som utgangspunkt at det ‘må kreves nokså 

direkte og sterkt vennskap eller motsetningsforhold’ for at dette skal føre til inhabilitet. 

Videre heter det at ‘[s]elv om sosial omgang og nært personlig samkvem kan føre til 

inhabilitet, må det være klart at det skal atskillig til’ (side 231). I Eckhoff/Smith, 

Forvaltningsrett (9. utg. 2010) side 227 heter det at ‘det må dreie seg om virkelig nært 

vennskap eller klart uvennskap. At man kjenner hverandre, eller er arbeidskamerater 

eller kolleger, er ikke tilstrekkelig til å begrunne inhabilitet’. I Woxholth, 

Forvaltningsloven (4. utg. 2006) side 170 heter det: 

‘Med hensyn til vennskap må det normalt antas at et vanlig godt bekjentskap og 

samarbeid ikke leder til inhabilitet. Men saken stiller seg annerledes der det foreligger 

et spesielt godt personlig vennskapsforhold mellom tjenestemannen og en person som 

er involvert som søker e.l.’»  (tolkningsuttalelse 29.09.10, referanse 201009957 EO KG). 
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Det kan etter dette legges til grunn at Bjørkestøl i utgangspunktet ikke er inhabil i saker som 

omhandler personer eller bedrifter i Bjørkestøls profesjonelle nettverk.  Det må altså være 

tale om et «godt personlig vennskapsforhold» for at det skal være tale om inhabilitet. 

 

3.7 Engasjement i en konkret sak 

For folkevalgte er det i utgangspunktet stort rom for engasjement i en konkret sak før det gjør 

han eller henne inhabil. Dette omfatter engasjement også i tiden før saken er ferdig utredet 

og lagt fram for det politiske organet for behandlet. Departementet har i den forbindelse 

uttalt: 

«Det er etter Justisdepartementets oppfatning klart at de folkevalgte må kunne 

forfølge sine politiske idéer og vareta interessene for sine velgergrupper uten å bli 

inhabile.»13 

Dette innebærer for øvrig at det for administrativt ansatte i en kommune nok er mindre 

spillerom for personlig engasjement. Også for folkevalgte går det imidlertid en grense for når 

engasjementet innebærer at det kan stilles spørsmål ved deres upartiskhet. Et eksempel kan 

nevnes fra Smith-utvalgets utredning. En varaordførere hadde hatt en del personlig kontakt 

med eieren av et blikkenslagerfirma som kommunen vedtok å dekke flytteutgiftene for. Det 

var på det rene at blikkenslageren hadde skaffet et boblebad til varaordføreren – og det var 

stilt spørsmål ved om varaordføreren hadde betalt for denne. Varaordføreren ble kjent 

inhabil. Det ble lagt vekt på at det var uvanlig at en ledende politiker engasjerte seg så sterkt 

i en sak av såpass liten betydning for kommunen, og som i seg selv (dekning av flytteutgifter) 

framsto som relativt ekstraordinær.14 

Det følger av dette at sterkt engasjement fra Bjørkestøl ikke innebærer at han er inhabil. Først 

når engasjementet blir påfallende – og gjerne kan ses i sammenheng med en personlig eller 

økonomisk tilknytning til saken, kan dette komme på tale. 

 

4 Nærmere om Bjørkestøls habilitet i aktuell sak 

 

4.1  Kort om saken  

Saken omhandler en søknad fra Lians Caravan & Fritid AS («Lians Caravan») om dispensasjon 

fra reguleringsplan/områdeplan for å kunne etablere detaljhandel, dagligvarehandel eller 

veikro på tre nærmere angitte eiendommer på Andslimoen. Det er opplyst at 

planbestemmelsene i arealplan Andslimoen sør og nord fastsetter at nye etableringer av 

dagligvareforretninger eller kjøpesentre ikke er tillatt. Videre er det opplyst at regional plan 

for handel i Troms 2016-2025 utpeker Bardufoss sentrum som kommunens område for 

detaljhandel. Vi har ikke gjort en nærmere vurdering av de planrettslige spørsmålene i saken. 

                                                             
13 Ot. Prp. nr 27 (1968-69) s. 39. 
14 NOU 1990:26 s. 52-55. 
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4.2 Saksbehandlingen  

Dispensasjonssøknaden fra Lians Caravan var tema på PNUs møte den 1. november 2019. Det 

er på det rene at saken ikke var satt opp på sakslisten og at det ikke forelå noe saksframlegg 

fra administrasjonen i Målselv kommune. Det er enighet om at spørsmålet om dispensasjon 

ble tatt opp av utvalgsleder Bjørkestøl. Braathen og Bjørkestøl har imidlertid noe ulik 

oppfatning av hvorvidt realitetene i saken ble diskutert. Ifølge Bjørkestøl var det først og 

fremst det faktum at dispensasjonssaken ikke var fremmet til behandling i utvalget som ble 

tematisert fra hans side. Braathen oppfattet det imidlertid slik at Bjørkestøl hadde til hensikt 

å diskutere og avgjøre realitetene i søknaden. Det er på det rene at det ikke ble fattet noe 

vedtak vedrærende i dispensasjonssaken på møtet. Protokollen fra møtet viser gir ingen 

informasjon om hva som ble drøftet vedrørende denne saken.  

Det framgår for øvrig av PNUs reglement punkt 4.2 at saker som skal forelegges utvalget og 

som ikke er nevnt i dagsorden ikke skal behandles med mindre utvalget gjør særskilt vedtak 

om det. 

Til PNUs møte den 21. januar 2020 var saken satt opp til ordinær behandling. Like etter 

møtestart, ble ordet gitt til Hege Lian, daglig leder i Lians Caravan. Ifølge protokollen fra møtet 

orienterte hun om bedriften og behovet for å utbygging. Han ba PNU om å innvilge 

dispensasjonssøknaden. Lian selv er ikke medlem av utvalget. 

Etter dette mottok PNU orienteringer i noen andre saker, før sak 3/20 skulle behandles. Ved 

behandlingen av sak 3/20, stilte Braathen innledningsvis spørsmål ved om Bjørkestøl hadde 

vurdert sin habilitet. Braathen viste til at Bjørkestøl er styreleder i AL og at Lians Caravan er 

aksjonær i samme firma.  

Rådmannen anbefalte at spørsmålet om Bjørkestøls habilitet ble juridisk utredet. Petter 

Karlsen fremmet etter dette forslag om at saken utsettes. Dette ble enstemmig vedtatt.  

Både Braathen og Bjørkestøls framstilling samsvarer i hovedsak med det som framkommer av 

protokollen. Bjørkestøl oppfatter imidlertid at Lians innlegg ikke var en del av PNUs 

saksbehandling av saken, mens Braathen mener at den inngikk i saksbehandlingen. 

 

4.3 Forutsetninger for vurderingen 

Inhabilitetsinnsigelsen knytter seg, blant annet, til Bjørkestøls rolle i AL. Bjørkestøl er 

styreleder i selskapet og innehar en aksjepost på 9,68 prosent. Selskapet har ikke daglig leder. 

Av selskapets vedtekter framgår: 

«Selskapet skal legge til rette for at SMB kan komme i posisjon til å bli valgt som 

leverandør av varer og tjenester til nasjonalt/internasjonalt Forsvar og offentlige og 

private bedrifter og  organisasjoner.» 

Bjørkestøl opplyser at virksomheten i det alt vesentlige knytter seg til leveranser til forsvaret, 

og at det er særlig fokus på å legge til rette for lokale avtaler med forsvaret. 
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Blant de øvrige eierne i AL er en rekke lokale selskaper, heriblant Lian’s AS, med en aksjepost 

på 6,45 prosent. Lian’s AS eier 100 prosent av aksjene i Lians Caravan og Lians Tromsø AS, 

samt en aksjepost på 25 prosent i Din Camping AS og altså 6,45 prosent i AL. Daglig leder i 

Lian’s AS er Guri Lian. Daglig leder i Lians Caravan er Hege Lian. 

Per i dag er det registrert totalt 12 eiere i selskapet. Bjørkestøl opplyser imidlertid at det reelle 

antallet eiere nå er 29, men at de øvrige foreløpig ikke er formelt registrert. 

Bjørkestøl opplyser at ALs virksomhet ikke knytter seg til rådgivning i reguleringssaker eller 

andre rent offentligrettslige spørsmål. På spørsmål avkrefter Bjørkestøl at han eller AL har 

vært involvert i den aktuelle saken på vegne av Lians Caravan. Videre opplyser Bjørkestøl at 

han ikke er bosatt på Andslimoen eller har noen særskilt tilknytning til dette området. På 

direkte spørsmål avkrefter videre Bjørkestøl at han har noen personlig relasjon til Hege Lian 

eller noen andre tilknyttet Lian’s AS eller Lians Caravan. Bjørkestøl ble også spurt om han føler 

at det er noen forhold som gjør at han ikke opptrer upartisk i saken. Dette besvarte Bjørkestøl 

benektende.  

På spørsmål om erfaring fra politikken, opplyser Bjørkestøl at han ble valgt inn i utvalget 

høsten 2019. Før dette hadde han ikke vært aktiv i politikk siden på midten av 1980-tallet. 

  

4.4 Er Hermod Bjørkestøl inhabil til å behandle dispensasjonssøknad fra Lians Caravan? 

For en nærmere redegjørelse for inhabilitetsregelen i fvl. § 6 vises det til punkt 2 foran. Det er 

på det rene at ingen av de absolutte inhabilitetsgrunnene i fvl. § 6 første ledd kommer til 

anvendelse. AL er klart nok ikke part i saken – og det foreligger heller ikke andre forhold som 

tilsier at det foreligger en tilknytning som nevnt i fvl. § 6 første ledd. 

Avgjørende vil derfor være om det foreligger andre «særegne forhold» som er egnet til å 

svekke tilliten til Bjørkestøls upartiskhet.  

Dette kan være tilfellet dersom Bjørkestøl har økonomiske interesser i saken. Lian Caravans 

eier, Lian’s AS, har som det framgår foran eierandeler også i AL. Det er imidlertid vanskelig å 

se hvordan saken om dispensasjon for Lian Caravan skal kunne få konkrete økonomiske 

virkninger for Hermod Bjørkestøl. Det kan riktignok, på et teoretisk grunnlag, anføres at det 

vil være en fordel for AL at selskapets eiere, herunder Lian’s AS er økonomisk robuste – og at 

sistnevntes økonomi igjen avhenger av datterselskapet AL. Reelt sett er det imidlertid tale om 

en så avledet og fjern interesse at det ikke kan innebære inhabilitet. Videre tilsier heller ikke 

relasjonen mellom Bjørkestøl og Lianfamilien at det kan komme på tale med inhabilitet. Etter 

det opplyste er det tale om en ren profesjonell og forretningsmessig kontakt, som ikke kan 

danne grunnlag for inhabilitet.  

Bjørkestøl har heller ikke hatt noen befatning med saken på vegne av Lians Caravan, med 

grunnlag i de opplysningene vi har mottatt. Han har opptrådt på vegne av Målselv kommune.  

Det må imidlertid også vektlegges at tilliten utad ivaretas. I den forbindelse kan det stilles 

spørsmål ved om det er forhold ved saksbehandling/Bjørkestøls opptreden som tilsier at 

tilliten til hans upartiskhet er svekket. Som det framgår foran, ble saken diskutert på PNUs 
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møte den 1. november 2019, uten at saken var på dagsordenen – og uten at 

dispensasjonssøknaden var gjort kjent for medlemmene. Det er noe uenighet omkring 

innholdet i diskusjonen om saken på nevnte møte. Dersom Bjørkestøl kun påpekte at han var 

kjent med at det forelå en dispensasjonssøknad og som et rent praktisk spørsmål til 

administrasjonen etterspurte når denne saken ville bli fremmet for PNU, er det intet 

påfallende i dette.  

Motsatt vil det klart nok kunne stilles spørsmål ved saksbehandlingen dersom det ble lagt opp 

til at det skulle treffes en realitetsavgjørelse uten at saken var utredet av administrasjonen og 

uten at utvalget en gang var nærmere kjent med det nærmere innholdet i søknaden. Ved at 

dialogen omkring dette ikke er protokollført, vil det være vanskelig å skape større klarhet 

omkring hva som ble sagt uten å måtte involvere ytterligere medlemmer av utvalget. Møtet 

ligger dessuten noe tilbake i tid, hvilket innebærer at det under enhver omstendighet kan 

være vanskelig å få brakt faktum på det rene. Basert på den informasjonen som er tilgjengelig, 

legges det til grunn som sannsynlig at spørsmålet om når saken skulle fremmes til behandling 

var foranledningen til at dispensasjonssøknaden ble bragt på bane, men at det i den 

forbindelse også avstedkom ytringer knyttet til realiteten i saken.  Slike ytringer kan 

karakteriseres som uheldige, men innebærer ikke i seg selv at det foreligger særegne forhold 

som er egnet til å svekke tilliten til Bjørkestøls upartiskhet. 

I noenlunde samme stilling stiller det seg at Hege Lian fikk taletid under møtet. Det må 

presiseres at det på ingen måte er uvanlig at det blir gitt generelle orienteringer fra 

utenforstående aktører til folkevalgte utvalg. Særlig gjelder dette utvalg som PNU, som har 

behov for å være oppdatert på hva som skjer, blant annet innenfor næringsutvikling. 

En aktør som har sak til behandling i samme møte, er det imidlertid grunn til å være restriktiv 

med å gi taletid – også selv om det er mellomliggende saker. Vanlig praksis blant kommunene 

er derfor at dette ikke tillates, hvilket opplyses å være retningslinjen også for Målselv 

kommune. At Lian fikk holde en appell ved åpningen av møtet kan derfor karakteriseres som 

noe uheldig, men heller ikke dette tilsier i seg selv at Bjørkestøl er inhabil som følge av at han 

tillot dette. 

Selv om hvert enkeltstående element isolert sett ikke innebærer inhabilitet, kan disse – sett i 

sammenheng – innebærer at det likevel må konkluderes med at inhabilitet foreligger.  

Særlig praktisk er dette hvor det foreligger en økonomisk eller personlig kobling mellom den 

folkevalgte og den saken omhandler, som i seg selv ligger nært opp mot inhabilitet. En 

påfallende eller uvanlig saksbehandling kan da være utslagsgivende for at tilliten utad er så 

svekket at vedkommende bør fratre som inhabil. På samme måte stiller det seg med det 

faktum at det er reist inhabilitetsinnsigelse. I tvilstilfelle kan dette være avgjørende, men vil 

ikke alene kunne danne grunnlag for inhabilitet. 

Slik undertegnede vurderer saken, er den økonomiske og personlige tilknytningen mellom 

Bjørkestøl og Lians Caravan så svak, at en noe uheldig saksbehandling og framsatt 

inhabilitetsinnsigelse ikke innebærer at det foreligger «særegne forhold» som er egnet til å 

svekke tilliten til Bjørkestøls upartiskhet.  
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Konklusjonen blir at Hermod Bjørkestøl ikke er inhabil til å delta i behandlingen eller 

avgjørelsen av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan fra Lians Caravan. 

Vi bemerker til sist at dersom AL hadde gitt konkret bistand til Lians Caravan, enten gjennom 

rådgivning eller utforming av søknad e.l., kunne konklusjonen lett blitt annerledes. Det samme 

vil gjelde overfor andre aktører som AL måtte bistå overfor Målselv kommune, dersom dette 

skulle bli aktuelt - hvilket det foreløpig ikke er. 
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2019/1902-7 

Saksbehandler:  May Britt Fredheim  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 3/2020 21.01.2020 

Plan- og næringsutvalget 22/2020 18.02.2020 
 

55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Andslimoen sør og nord 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon for fra reguleringsplan Andslimoen sør og nord, 

Målselv kommune 
2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og nord i Målselv 

kommune 
3 Tilrår ikke  dispensasjon - Dispensasjon – reguleringsplan Andslimoen sør og nord i Målselv 

kommune 
4 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Høring på søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan 

Andslimoen sør og nord 
5 Søknad om dispensasjon 28.10.19 

 
 
Utrykte bilag: Detaljregulering Andslimoen nord og sør 
  Høringsutkast til Områderegulering Andslimoen 
 

Bakgrunn: 

Lians Caravan og Fritid har søkt om dispensasjon fra detaljregulering Andslimoen sør og nord for å 
kunne etablere detaljhandel, dagligvarehandel eller veikro på arealet.  
 

Utredning: 
Lians Caravan og Fritid har søkt om lignende dispensasjon i april 2018. Søknaden ble stoppet av 
plan- og næringsutvalget i samme møte som kommunen søkte generell dispensasjon fra Regional 
plan for handel og service i Troms 2016-2025.  
 
Søknaden datert 28.10.2019 har vært ut på høring slik loven krever. Tilgrensende naboer samt 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen er tilsendt 
høringsbrevet. Svar er avgitt fra fagmyndighetene. 
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Dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19. Loven slår fast at dispensasjon ikke kan gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenserer fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. § 19-2 4. ledd presiserer at kommunen ikke bør 
dispensere fra plan når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 
Planen peker på Bardufoss sentrum som kommunens områder for detaljhandel. Målselv kommune 
har ikke i arbeidet med rulleringer spilt inn Andslimoen som potensielt handelsområde for andre 
vareslag enn plasskrevende handel. Ved siste rullering av planen ble sentrumsområdet utvidet etter 
innspill fra kommunen. Planen overstyrer eldre reguleringsplaner og kommuneplaner. 
 

Detaljregulering Andslimoen sør og nord 
Tomtene er satt av til blandet formål industri/forretning. Bestemmelsene presiserer at forretningen 
skal være plasskrevende varer og at nye etableringer av dagligvareforretning eller kjøpesenter ikke er 
tillatt. Det er denne bestemmelsen søknad om dispensasjonen omhandler.  
 

Områderegulering Andslimoen  
Planen var ute til 1. ganghøring våren 2019, men er ikke vedtatt. Arealet er i planforslaget satt av 
som kombinert formål til forretning/industri/bevertning. Det foreligger ikke innsigelser på 
arealbruken. Det tolkes til at formålet bevertning er innenfor kommunens handlingsrom så lenge det 
skjer via reguleringsendring.  
 

Vurdering: 
Søknaden omhandler dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og nord, men både 
kommunen i vårt høringsbrev og fagmyndighetene har sett til arbeidet med områderegulering 
Andslimoen.  
 
Høringssvar 
Alle høringssvar ligger som vedlagte bilag.  
 
Troms fylkeskommune: Etablering av detaljhandel på tomtene vil oppfattes som en utvidelse av 
Målselvsenteret og fremstå som handelspark selv om det etableres fysiske skiller. Dagligvarer inngår 
her i definisjonen til kjøpesenter.  
 
Fylkeskommunen påpeker videre at det er uheldig å behandle en søknad om dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan når kommunen er i prosess med revidering av plan. Handelsanalysen vil gi 
kommunen faktakunnskap om behovet i forhold til økt handelsareal. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Viser til sitt høringssvar på områderegulering Andslimoen. Her 
ble det varslet innsigelse for arealbruk i strid med regional plan for handel og service i Troms 2016-
2025. Fylkesmannen tilrår ikke dispensasjon. 
 
Statens vegvesen: Har ingen innvendinger til søknaden, men understreker at nyetablering på tomtene 
ytterligere forsterker behovet for planfri kryssing.  
 
Fagmyndighetene har ikke skilt mellom bevertning og handel, men svarene går på formålene 
detaljhandel/dagligvarer, altså innenfor kjøpesenterstoppen. I 1. ganghøring av områdereguleringen 
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er arealet foreslått til bevertning, uten at det var innsigelser til arealbruken. Ved vedtak av 
områdereguleringen er tomtene åpnet for det. 
 

Rådmannens anbefaling og videre saksbehandling 
Plan- og næringsutvalget har tre valg: enten å avslå søknaden eller å innvilge den helt eller delvis. 
 
Vedtak om dispensasjon er et enkeltvedtak og søker, berørte naboer og fagmyndighetene kan påklage 
avgjørelsen. Ved en slik situasjon vil klagen bli fremmet for politisk behandling i henhold til 
prosessreglene i forvaltningsloven. I vurderingen skal det vurderes om innvilget dispensasjon setter 
intensjonene i lovverket eller intensjonene bak reguleringsplanen vesentlig tilside. 
 
Alternativ 1 Avslag på søknad 
Plan -og bygningsloven §19-2 understreker at dispensasjon ikke bør gis dersom fagmyndighetene 
ikke tilrår det. Saken vil da stoppe opp dersom ingen av partene anker vedtaket. Skal dagligvarer 
eller detaljhandel inn på Andslimoen bør det gjøres gjennom rullering av overordnet planverk og 
ikke gjennom søknad om dispensasjon. 
 
Alternativ 2 Innvilget søknad 
Dersom plan- og næringsutvalget gir dispensasjon til etablering av dagligvare- eller detaljhandel må 
det søkes dispensasjon fra Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 på planlagt tiltak. 
Rådmannen vil i den forbindelse anbefale at bestemmelsene som ligger i høringsutkastet legges til 
grunn. Det betyr maksimal utnyttelsesgrad BYA= 70%, maksimal mønehøyde 10 meter og maksimal 
gesimshøyde 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Ved å bruke disse bestemmelsene økes 
utnyttelsesgraden fra gjeldende 40 til 70%. Attraktive arealer er en mangelvare og utnyttelsesgraden 
bør settes høyt i utbyggingsområder.  
 
Alternativ 3 Delvis innvilget søknad 
Dersom plan- og næringsutvalget innvilger bevertning (veikro), men avslår handel skal det ikke 
søkes dispensasjon fra regional plan. Endringen blir i tråd med områderegulering Andslimoen som 
ikke er vedtatt enda, og gir i hovedsak mulighet til å etablere bevertning før planen er vedtatt. 
 
Vurdering av alternativene  
I vurdering av søknaden skal kommunen vekte om fordelene er klart større enn ulempene, og om 
hensynene bak planen og lovverket blir vesentlig tilsidesatt. Plan- og bygningsloven skal fremme 
bærekraftig utvikling og gode langsiktige løsninger gjennom regional og kommunal planlegging. 
Fortetting av byer og tettsteder gjennom en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er et 
hovedprinsipp.  
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for industri og forretningsvirksomhet, samt å få 
en helhetlig plan for hele området med funksjonelle trafikkløsninger.  Andslimoen er i 
planbeskrivelsen sett på som en del av Bardufoss-området der en skal finne tilbud og få utført de 
tjenester en vanligvis finner i en norsk småby. 
 
Det er søkt om 3 ulike arealformål som kan innvilges eller avslås enkeltvis eller samlet.  
 
Dagligvarer omhandler matbutikker. Detaljhandel er varegrupper som ikke er definert som 
plasskrevende eller dagligvarer. Det er stort spenn i detaljhandel, alt i fra gullsmed til møbelbutikk. 
Selv om det er varegrupper som vil fremstå som velegnet til Andslimoen (f.eks møbler og 
lektronikk) har ikke kommunen hjemmel for å avsette areal til utvalgte varekategorier detaljhandel.  
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Reguleringsplanen presiserer at på tomtene kan det ikke åpnes for dagligvareforretninger og 
kjøpesenter. En etablering av varer som ikke er definert som plasskrevende vil bli sett i sammenheng 
med Målselvsenteret og fremstå som et kjøpesenter/handelspark.  
 
Andslimoen ligger mot E6 med god byggegrunn og har vist seg som et område næringsdrivende 
innenfor handel ønsker å etablere seg på. Regionalt og kommunalt planverk peker på Bardufoss 
sentrum for nyetablering av handelsareal, med Andslimoen forbehold plasskrevende varer. Ved å 
åpne for dagligvare eller detaljhandel vil intensjonen i planverket bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Bevertning inneholder matservering som veikro. Formålet er ikke omfattet av regional plan for 
handel og service i Troms 2016-2025, men er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. I forslag til 
områderegulering Andslimoen er bevertning foreslått som et arealformål for tomtene. Det er ikke 
kommet noen merknader eller motforestillinger på forslaget. Andslimoen tiltrekker seg et stort 
kundegrunnlag innenfor varekategorien plasskrevende varer. Det er i området i dag mulighet til å 
kjøpe mat på Målselvsenteret og bensinstasjonen. Rådmannen anser det å åpne for matservering i et 
handelsområde er innenfor reguleringsplanens intensjoner og ikke vil sette tilside reguleringsplanen 
selv om det er i strid med bestemmelsen for tomtene. Plan- og bygningsloven legger opp til et 
kompakt transportmønster. Det tilsier at et spisested på Andslimoen for det regionale omlandet vil 
være i henhold til planens intensjoner.  
 
Andslimoen er kommunens område for industri og plasskrevende varer. Dette er i tråd med gjeldende 
planverk regional og lokalt. Dersom området skal endre karakter må det skje gjennom rullering av 
kommunale og fylkeskommunale planer basert på den kunnskapen handelsanalysen gir. En 
dispensasjon til dagligvare og detaljhandel anbefales ikke. 
 
Arealformålet bevertning har vært ute til 1. ganghøring uten merknader og det anses at det bygger 
opp under intensjonene om Bardufoss-området som en norsk småby. Med den begrunnelser anbefaler 
rådmannen plan- og næringsutvalget å delvis innvilge søknaden.  
 

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

vedtak: 
1. Plan- og næringsutvalget finner ikke hjemmel til å innvilge dispensasjon til etablering av 

dagligvarehandel og detaljhandel på tomtene 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14.  
2. Plan- og næringsutvalget innvilger dispensasjon til etablering av veikro på tomtene 55/49, 

55/17, 55/68 og 55/14. Dispensasjonen gis i samsvar med høringsutkast for 
Områderegulering Andslimoen.  

 
 
 
 
 
55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og 
nord 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Arild Braathen (Ap) spør om leder Hermod Bjørkestøl har vurdert sin habilitet? 
Styreleder i Arctic logistics AS er Hermod Bjørkestøl. Lians Caravan er aksjonær i samme firma. 
Rådmannen anbefaler en juridisk vurdering og at saken utsettes til det er gjort en helhetlig 
habilitetsvurdering. 
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Petter Karlsen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Saken utsettes. 
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Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon for fra reguleringsplan Andslimoen sør 

og nord, Målselv kommune 

 

Vi viser til oversendt søknad om dispensasjon fra områdeplan Andslimoen sør og nord. 

 

Søknaden omhandler  etablering av detaljhandel, dagligvare og veikro i område regulert for 

blandet formål, Industri/forretning I/F 1 – I/F 12 i reguleringsplan Andslimoen sør- og nord, 

vedtatt i 2001. Søker ønsker, på grunn av plassmangel, å etablere nåværende virksomhet 

(Lians Caravan og fritid AS) på andre siden av E6 og for å få solgt eiendommen er det behov 

for en dispensasjon og endring av krav for type handel. Det understrekes at virksomheten er 

en stor og viktig arbeidsplass i kommunen. 

 

Områderegulering Andslimoen  

Målselv kommune meldte i 2013 oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for 

Andslimoen. Planforslaget viderefører Andslimoen som område for plasskrevende handel og 

industri og omsøkte areal er forslått som kombinert formål forretning/industri/bevertning. 

 

Områdereguleringen var tema i regionalt planforum 7. juni 2018, og kommunen har også 

tidligere fått innspill fra fylkeskommunen i notats form om problemstillingen rundt 

detaljhandel på Andslimoen. Målselv fremmet høsten 2018 søknad om samtykke til fravik fra 

regional planbestemmelse for tillatelse til etablering av detaljhandel på de av tomtene på 

Andslimoen som i dag er regulert til kombinert formål industri/forretning. Denne søknaden 

ble avslått av fylkesrådet i møte 5.mars 2019 med begrunnelse i at søknaden ikke konkret 

angav omfang/lokalisering av detaljhandelen og en savnet konkrete vurderinger og 

behovsanalyser for formålsendringen. 

 

Etter 1. gangs høring vedtok plan- og næringsutvalget i Målselv 4.6.2019 å gjennomføre en 

handelsanalyse for Målselv kommune før områdereguleringsplanen legges ut på 2. gangs 

høring.  
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strid med re  

Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 (RPHS). 

Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025, pkt 7.2 Regional planbestemmelse 

for lokalisering og dimensjonering av handelsvirksomheter, sier at etablering av ny 

handelsvirksomhet som enkeltvis eller samlet utgjør et bruksareal (BRA) større enn 3000 m² 

eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet som medfører et samlet bruksareal over 

3000 m² er bare tillatt i sentrumssoner slik disse er definert, lokalisert og avgrenset i planen. I 

Målselv kommune er Andselv sentrum (Bardufoss) definert som sentrumssone.   

 

For vurdering av om søknaden er i strid med RPHS må en se på om den planlagte nye 

forretningen er lokalisert slik at den nye og allerede eksisterende forretninger i området 

(Målselvsenteret) fremstår som en «enhet» med et samlet bruksareal på mer enn 3.000 m². 

 

Vi viser her til definisjon av kjøpesenter i regional plan og Forskrift om rikspolitisk 

bestemmelse for kjøpesentre:  

Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 

etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort 

for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. 

Det samme er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også 

handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en 

handelspark. 

 

Gjeldende rikspolitiske bestemmelse om kjøpesentre bygger i stor utstrekning på prinsippene 

fra tidligere rikspolitiske bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor 

sentrale deler av byer og tettsteder. Fra kommentarene til § 2 i den tidligere bestemmelsen: 

«Virksomheten behøver ikke være lokalisert i ett og samme bygg, men kan også være gruppert 

omkring et torg, en gågate eller åpen plass, eller at det på annen måte er en 

lokaliseringsmessig sammenheng mellom de ulike enhetene, som f.eks. i en detaljhandelspark. 

Det er altså ikke mulig å unngå etableringsstoppen ved å føre opp en eller flere bygninger 

som hver for seg er mindre enn 3000 m², selv om bygningene har ulike eiere. Dersom slike 

enheter er lokalisert slik at de må oppfattes som en enhet, eller er etablert eller drevet som en 

enhet, skal de ses i sammenheng. Det er heller ikke mulig å omgå etableringsstoppen ved å 

splitte en større bygning opp i flere juridiske enheter og på denne måte etablere enheter med 

mindre bruksareal enn 3000 m2. "Etableres eller drives" i kjøpesenterdefinisjonen forholder 

seg til den faktiske bruken, ikke til formelle juridiske enheter. Med drift menes også felles 

markedsføring, selv om det ikke er felles senterledelse». 

 

 

Det sies i søknaden fra kommunen at det kan være aktuelt å stille vilkår i en eventuell 

dispensasjon om at forretninger for dagligvarer eller detaljhandel kan være inntil 3000 m² og 

at det skal være fysisk permanent skille mellom byggene i form av f. eks grøntareal. 

 

Etter vårt skjønn er det likevel vanskelig å ikke se en etablering av detaljhandel i Lians bygg 

som en utvidelse av Målselvsenteret, og dermed som ett kjøpesenter/handelspark som er i 

strid med regional planbestemmelse i regional plan for handle og service.  Kommunen skriver 

selv i sin oversendelse at søknaden er i strid med regional plan og at dersom plan- og 

næringsutvalget innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen vil kommunen anmode 

fylkeskommunen om å behandle en søknad om fravik fra regional planbestemmelse i RPHS i 

etterkant.  
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Vurdering og anbefaling 

 

Generelt mener Troms fylkeskommune at det er uheldig å behandle en søknad om 

dispensasjon fra bestemmelser om handel i gjeldende reguleringsplan samtidig som det pågår 

et arbeid med områderegulering med tilhørende utredninger/analyse for handel.  Hensikten 

med å gjøre et arbeid med utredninger og analyser er nettopp å vurdere behov og muligheter 

for utvidelser av handelsareal og type handel. Behandlingen av søknaden bør derfor stilles i 

bero i påvente av dette arbeidet. 

 

Videre, om kommunen velger å innvilge dispensasjonssøknaden til tross for det pågående 

plan- og utredningsarbeidet, vil tiltaket være i strid med regional plan for handel og service i 

Troms. Kommunen må da søke om fravik fra regional planbestemmelse jfr. pbl § 8-5, 5. ledd. 

Kommunens vurdering og eventuell anbefaling av tiltaket bli vektlagt ved vurdering av en 

slik søknad og denne vurderingen bør basere seg på en helhetlig vurdering og analyse av 

handelsbehov i Målselv og omegn. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Anne Øvrejorde Rødven 

 arealplanlegger   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen I Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 

Statens Vegvesen, Postboks 6164,  9291 TROMSØ 

 

59



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Målselv kommune 

 

   

9321 MOEN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Geir Magne Lorentsen / 

77617119 

16/64643-10 2019/1902-3 12.12.2019 

     

      

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og 

nord i Målselv kommune 

 

Vi viser til brev fra Målselv kommune datert 11.11.19 mottatt her 11.11.19, hvor det bes om 

vår uttalelse til søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Andslimoen sør og 

nord i Målselv kommune.  

 

Statens vegvesens rolle i plansaker etter Plan- og bygningsloven 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks – 

og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal – og transportplanleggingen, vegnormalene 

og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi 

uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Lian Eiendom AS har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og nord for å 

kunne disponere egen eiendom på Andslimoen til detaljhandel, dagligvarehandel og veikro. 

Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan regulert til forretning og industri (plasskrevende 

varer). Lians Caravan har etablert utsalg og verksted på eiendommen, men på grunn av 

plassmangel ønsker de å etablere virksomheten på vestsiden av E6 og selge dagens 

bygningsmasse. 
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På bakgrunn av Statens vegvesens sektoransvar innenfor vegtransport og som forvalter av 

overordnet vegnett har vi følgende uttalelse til dispensasjonssøknaden: 

 

Statens vegvesen har vurdert dispensasjonssøknaden og vi har i utgangspunktet ikke 

innvendinger til at kommunen gir dispensasjon fra arealformålet i gjeldende reguleringsplan 

for Andslimoen sør og nord til omsøkte tiltak.  

 

Rundkjøringen på Andslimoen fungerer etter vår vurdering tilfredsstillende i dag i forhold til 

fremkommelighet og trafikksikkerhet for kjørende på E6.  Rundkjøringen bidrar til å få 

redusert fartsnivået i området og reduserer faren for alvorlige ulykker.  

 

Når det gjelder trafikksikkerheten for de myke trafikanter, er det bygd en undergang ca. 500 

m lengre sør. Denne kan benyttes av de myke trafikantene til å krysse E6 ved boligområdet 

på Andslimoen og bruke det kommunale vegnettet til handelsområdet. 

 

Det eksisterer i dag imidlertid ingen trafikksikker løsning for kryssing av E6 for myke 

trafikanter ved rundkjøringen på Andslimoen. Myke trafikanter må i dag krysse E6 i plan.  

Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

 

En etablering av detaljhandel, dagligvarehandel og vegkro i dagens bygningsmasse til Lians 

Caravan vil ytterligere forsterke behovet for en planfri kryssing av E6 for myke trafikanter i 

dette området. Statens vegvesen har også stilt krav om etablering av planfri kryssing i den 

pågående områderegulering for Andslimoen, og vi håper at denne planen blir vedtatt så 

snart som mulig. 

 

 

 

Vegavdeling Troms 

Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Øyvind Strømseth 

seksjonsleder Lorentsen Geir Magne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 
 
 

  
 

Dispensasjon – reguleringsplan Andslimoen sør og nord i Målselv 
kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 11. november i år, hvor vi inviteres 
til å gi uttalelse til søknad om dispensasjon fra plansituasjonen. 
 
Arealet BKB3 er regulert til forretning/industri (plasskrevende varer) med bestemmelser i pkt 3.1.10. 
Det er søkt om dispensasjon fra plansituasjonen, slik at arealet kan nyttes til etablering av 
detaljhandel, dagligvarehandel og veikro på deler av området. Dette vil være i strid med 
Fylkesplanen for kjøpesentre. 
 
Første gangs høring Områderegulering Andslimoen er sendt ut på høring, og i vår uttalelse av 20. 
mai i år, utalte vi følgende om område BKB3: 
 

Det skal kombineres flere formål som klarest avklares innbyrdes gjennom en 
detaljreguleringsplan, for eksempel kombinasjonen industri og vegkro. Alternativet er å bearbeide 
bestemmelsene ytterligere slik av vilkårene for en utbygging klargjøres for formål som påkaller 
sikkerhetshensyn. 

 
Så langt vi kan se er søknaden i strid med de innspill vi har gitt til Områderegulering Andslimoen og i 
strid med Fylkesplan for kjøpesentre. Vi har i brev av 20. mai i år uttalt at tiltak som er i strid med 
våre innspill til Områderegulering Andslimoen eller til Fylkesplanen for kjøpesentre vil føre til 
innsigelser fra Fylkesmannen.  
 
Fylkesmannen kan ikke tilrå at tiltak vi har signalisert innsigelser til blir forsøkt gjennomført som 
dispensasjons fra plan. Vi tilrår derfor at Målselv kommune avslår søknad om dispensasjon. 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 
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  Side: 2/2 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Troms fylkeskommune Postboks 3374 9276 TROMSØ 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

«MottakerNavn» 
«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
«Ref» 2019/1902-3 May Britt Fredheim/467 41 922 11.11.2019 

 

55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Høring på søknad om dispensasjon fra 
Reguleringsplan Andslimoen sør og nord 

Lian Eiendom har i søknad datert 28.10.19 søkt om dispensasjon for å kunne disponere eget areal 
til detaljhandel, dagligvarehandel og veikro. Søknaden er begrunnet og oppfyller kravene i plan- 
og bygningsloven § 19-1. Høringsbrevet legger definisjonen på detaljhandel og dagligvarehandel 
fra Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 til grunn. 
 
 
Tomtene er lokalisert på Andslimoen og er i dag regulert til forretning/industri (plasskrevende 
varer). Lians Caravan har etablert utsalg og verksted på eiendommen, men på grunn av 
plassmangel ønsker de å etablere virksomheten på vestsiden av E6. Salg av dagens 
bygningsmasse er en naturlig følge av planene.  
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 Side 2 av 2

 
I forslag til planbeskrivelse for Områderegulering Andslimoen er området presentert i forhold til 
kjent kunnskap og ROS-analyse. Det er ikke identifisert hensyn i planarbeidet som antas å 
påvirke vedtaket. 
 
 
Reguleringsplan Andslimoen sør og nord 
 
Andslimoen er kommunens område for industri og plasskrevende handel. Gjeldende 
reguleringsplan Andslimoen sør og nord er vedtatt i 2001.  
 
Arealet er regulert til kombinert formål forretning/industri.  

 
 
Bestemmelsen lyder: 
 

3.3 Områder for blandet formål, Industri/Forretning I/F1 – I/F 12 
I området skal det oppføres bygninger for lettere industri, kontor og industrirelatert eller 
plasskrevende forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg, herunder nødvendige 
lagerlokaler og tilhørende parkeringsareal, garasjeanlegg etc. Nye etableringer av 
dagligvareforretning og kjøresenter er likevel ikke tillatt. Med kjøpesenter forstås her 
flere forretninger samlet i en bygning.  

 
Utnyttelsesgrad på området er 40 % BYA. Maksimal gesimshøyde er satt til 9 meter. 
Parkeringsdekke er 1,0 biloppstillingsplass pr 50 m2 gulvflate. Adkomst skal være fra 
Industriveien. Byggegrense til E6 og kommunal vei er inntegnet på plankartet.  
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Områderegulering Andslimoen 
 
Kommunen meldte i 2013 oppstart på områderegulering Andslimoen basert på Kommuneplanens 
arealdel 2012-2025 og konklusjonene i stedsutvikling Bardufoss. Planforslaget har vært ute til 1. 
gangshøring og viderefører Andslimoen som område for plasskrevende handel og industri.  
 

 
 
 
Arealet er satt som kombinert formål til forretning/industri/bevertning med forslag til følgende 
bestemmelser: 
 

3.1.10 Forretning/industri/bevertning (BKB 3)  
Arealbruk og utforming (§ 12-7 nr. 1) 
 • Området skal benyttes til forretninger som omfatter plasskrevende varer og industri.  
• Det tillates også etablering av vegkro eller tilsvarende serveringssted.  
• Maksimal utnyttelsesgrad settes til % - BYA = 70 %  
• Ny bebyggelse skal ha maksimalt 10 m mønehøyde og maksimalt 9 m gesimshøyde 
over gjennomsnittlig planert terreng. 

 
Det foreligger ikke innsigelser på BKB3, men det anbefales å kreve detaljreguleringsplan for å se 
på avklaring mellom kombinerte formål, eventuelt å bearbeide bestemmelsene ytterligere. 
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Kommunen tolker høringssvarene fra fagmyndigheter og berørte parter til at arealet kan 
omreguleres til bevertning (veikro). 
 
Områderegulering Andslimoen har regulert inn trafikksikker kryssing av E6 med over- eller 
undergang. Før kryssløsningen er prosjektert stilles det vilkår om at det skal tas høyde for en 
overgang som er det mest arealkrevende alternativet.   
 
For å sikre at tomtene ikke fremstår som en samlet enhet med Målselvsenteret kan det være 
aktuelt å stille vilkår i en eventuell dispensasjon om at forretninger for dagligvarer eller 
detaljhandel kan være inntil 3000 m2 og at det skal være fysisk permanent skille mellom byggene 
i form av f.eks. grøntareal.  
 
 
Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 
 
Søknaden er i strid med Regional plan for handel og service i Troms. Dette høringsbrevet 
omfatter ikke en søknad om dispensasjon fra planen. Dersom plan- og næringsutvalget innvilger 
dispensasjon fra reguleringsplanen vil kommunen anmode fylkeskommunen om å behandle en 
søknad om dispensasjon fra regional plan i etterkant.  
 
Målselv kommune ved plan- og næringsutvalget søkte i politisk sak 54/2018, (28.08.18) om 
dispensasjon fra planen for å kunne etablere «storvarehandel» på blant annet omsøkte tomt.  
Storvarehandel var i søknaden definert som møbler hvitevarer, brunevarer, bilrelatert varehandel 
og tilbehør til varer i kategorien plasskrevende varer og storvarehandel. Søknaden ble avslått av 
Fylkesrådet i Troms i sak 55/19, den 27.09.2018. 
 
Tidligere vedtak  
 
Grunneier søkte om tilsvarende dispensasjon 11.04.2018. Søknaden ble ikke nabovarslet eller 
sendt på høring til fagmyndigheter. Søknaden ble stoppet politisk i samme møte som kommunen 
søkte om generell dispensasjon fra Regional plan for handel og service. Kommunen jobbet med 
høringsutkastet til områderegulering Andslimoen, og ønsket å ta søknaden inn i planarbeidet, 
samtidig som den generelle dispensasjonen ivaretok hensynet til søker.  
 
Områdereguleringen har gjennomført 1. gangshøring når grunneier nå søker om dispensasjon på 
nytt. Søknaden sendes ut på ordinær høring før politisk behandling. Politiske prosesser og 
bearbeiding av høringsutkastet kan føre til behov for 2. gangshøring. 
 
Høring 
 
Søknaden sendes ut på høring til naboer og fagmyndigheter. Høringsfristen settes til 20.12.19. 
Høringssvar sendes til Målselv kommune på e-post postmottak@malselv.kommune.no eller i 
brevs form til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen. Kommunens 
kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan nås på e-post 
maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller på tlf. 467 41 922. 
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Med hilsen 
 
 
 
May Britt Fredheim 
plansjef 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon 28.10.19 

 
 
Kopi til: 
LIAN EIENDOM AS Andslimoen 9325 BARDUFOSS 
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Besøksadresse:               Andslimoen, 9325 BARDUFOSS                                                                                                                                Sentralbord:                  778 30630 
Postadresse:                   Boks 2014, 9326 BARDUFOSS                                                                                                                                    Telefax               778 30640 
Org nr:                              990946205 mva                                                                                                                                                           Salgsavdelingen:           922 37563 
Bankkonto:                      4715.0201787                                                                                                                                                              Butikk:               922 35304   
www.lianscaravan.no                                                                                                                                                                                            Delelager:               922 39556   
post@lianscaravan.no                                                                                                                                                                                          Verksted:               922 35168  

 

 

Målselv kommune 

Mellombygdveien 216 

Kommunehuset 

9321 Moen       Andslimoen 28.10.19 

 

Andslimoen – søknad om dispensasjon fra kommuneplanens reguleringsformål 

Lians Caravan & Fritid AS søker herved om dispensasjon for etablering av detaljhandel, dagligvarehandel og veikro på 

eiendom, 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 på Andslimoen. Bygningen er i dag under 3000m2 og vil derfor ikke komme i 

konflikt med lov om kjøpesenter. En dispensasjon vil forenkle et salg, og gjøre oss i stand til å utvikle vårt firma 

videre.  

Hele anlegget er vanskelig å selge med de restriksjonene som ligger i reguleringsplanen. Eiendommen var kjøpt med 

disse restriksjonene for 35 år siden. Siden da har det har vært en enorm utvikling med tanke på parkering, krav til 

omsetning av volum og krav til størrelse på butikker.  

Vårt anlegg ligger mellom Målselvsenteret som har fått drive på dispensasjon fra reguleringsplanen og YX stasjonen 

som er regulert lettere. Her vil det være naturlig å legge til rette for detaljhandel med tanke på kundestrøm mellom 

bedriftene, og et helhetlig utseende.  

Vi har fortsatt en potensiell kjøper av tomtene dersom vi får dispensasjon fra reguleringsplanen til detaljhandel, og 

det haster for vår del å få solgt eiendommen slik at vi kan komme i gang med nytt bygg på andre siden av E6.  

Vi opplever dramatisk stopp i utvikling til tross for økning i bransjen og våre leverandører uttrykker bekymring. Vår 

bransje, som de fleste andre, er i endring og vi er helt avhengig av volum for å beholde lønnsomhet. Vi er en stor 

privat arbeidsplass i Målselv som gjennom alle år har skapt verdier og har tatt samfunnsansvar. Vi har nå sett oss 

nødt til å etablere oss utenfor kommunen, men om vi kommer i gang med bygging vil vi fortsette å ha hovedbase 

her. Vårt fokus på verksteddrift og videre framover også turisme, vil sikre arbeidsplasser og inntekter fra Lians i 

framtiden også.  

Forventer positiv behandling av søknaden.  

Vennlig hilsen  

Hege Lian  

Daglig leder  
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/1919-3 

Saksbehandler:  Ellen Espnes  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 17/2020 18.02.2020 

   
 

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring på 
barmark - Hilde Gulbrandsen 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
1 Søknad om fornyelse av scooterdisp 
2 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens §§ 

5 c og e - Hilde Johanne Gulbrandsen 
  

 
 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Hilde Johanne Gulbrandsen datert 10.10.2019, der det søkes om fornying av 
tidligere dispensasjon for transport av bagasje og proviant samt ved og materialer for vedlikehold til 
egen hytte. Søknaden gjelder både snøskuter på vinter og ATV på sommer. Søker har lagt ved kart 
over kjørerute. 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter er behandlet administrativt i delegert sak 
32/2020, vedlagt. 
 
  
Lovhjemmel 
 
I lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 1977-06-10 nr 82, §4 (tillatelser 
med hjemmel direkte i loven) og §6 (tillatelser etter søknad), står det følgende: 
 
§4 (tillatelser med hjemmel direkte i loven). 

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med: 
a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov, 
b) offentlig post- og teletjenester, 
c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse, 
d) forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, 
e) anlegg og drift av offentlige veger og anlegg, 
f) rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven  

 

Departementet kan ved forskrift gi også andre tillatelser til motorferdsel. 
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Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på 
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et 
farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal 
være tillatt. 
 
 
§6 (tillatelser etter søknad) 
 Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 

luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 
 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen 
kan sette vilkår for tillatelsen. 

 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §2 
og §6 står det følgende:  

 
 2.  Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg nyttes til: 

a) formål som nevnt i motorferdselslovens § 4 første ledd, 
b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette 

er avgrenset av Miljødirektoratet. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene for området, og utenfor bare 
for nødvendig transport etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens skoger på statsgrunn og av 
kommunen/grunneiere på privat grunn, 

c) offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste, 
d) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, 
e) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg. 

Kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor. 

Fylkesmannen kan – med unntak av formål nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd – 
begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. Fylkesmannen kan delegere denne 
myndigheten til kommunestyret. 

Fylkesmannen kan etter søknad eller av eget tiltak treffe vedtak om kjøreformålet går inn under 
første ledd. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet. 

 
§6   I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret    
       be stemmer - 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 mot mulige skader og ulemper i  
       forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
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tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

   
§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
 
Vurdering  
Det søkes om å få kjøre etter gammel traktorvei fra Fv 855 Åsvang til egen hytte på gnr 68 bnr 12. 
Kjøringen gjelder transport av bagasje og proviant samt ved og materialer for vedlikehold av hytta. 
Søker er eier av hytta. 
 
Fra tunet på Åsvang går det en gammel skogsvei/traktorvei på 67/50 frem til hytta som søker 
tidligere har hatt dispensasjon til å bruke. Søker har oppgitt at veien er ca 2,5 til 3 km. Ut i fra 
flybilder er det vanskelig å måle opp eksakt kjøretrase, men den anslås til å være ca. 3,0 km. 
 
Kjøring på bilveger omfattes ikke av lov om motorferdsel i utmark. Dersom vegen er privat må det 
foreligge brukstillatelse fra eier. 
 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer administrasjonen at søker påviser et særlig behov 
som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
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Det er en gammel traktorvei inn i området som også grunneier bruker/ har brukt i forbindelse ed 
hogst.  
Kjøring vil ikke medføre nye kjørespor og dispensasjon for barmarkskjøring kan dermed tillates. 
Dispensasjonen begrenses til 10 turer pr år. 
 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster i 
den omsøkte traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er ikke registrert miljøverdier i transportområdet  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i ikke registrert som registrert/viktig/svært 
viktig friluftsområdet.   
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som 
høstvinterbeite og vårbeite. Det er trekklei og flyttelei i området som reindrifta benytter.  Omsøkt 
transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt slik at 
reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til reinen har 
trukket ut av området før transporten fortsetter.   
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
--- slutt på innstilling ---  
  
 

 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
 
Vedtak:  
Deres søknad av 10.10.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 03.03.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med motorkjøretøy på barmark, på gammel skogsvei/traktorvei på gnr 67 bnr 50. 
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Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av tilgengelige 
kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
 
Fører av ATV: Hilde Johanne Gulbrandsen eller Steinar Gulbrandsen 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og proviant samt ved og materialer for vedlikehold til egen hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 15.06. til 30.09. i år 2020- 2023. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer årlig.  
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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 ******************* 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Hilde Johanne Gulbrandsen 
Skolevegen 12 A 
2005  Rælingen 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/1919-2 Ellen Espnes 28.01.2020 

            Delegert 
rådmann - motorferdselsdispensasjon nr . 32/2020   

 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens §§ 5 c og e - Hilde Johanne Gulbrandsen 

Vedtak:  
 
Deres søknad av 10.10.2019 er delvis behandlet administrativt 28.01.2020. Etter § 5 c og e 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, er de innvilget dispensasjon for 
kjøring med snøskuter.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - 
Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
Fagerfjell reinbeitedistrikt bruker området som høstvinterbeite og vårbeite og det er trekklei og 
flyttelei i området som reindrifta benytter. Fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt slik at 
reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til reinen 
har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
 
Fører av snøskuter: Hilde Johanne Gulbrandsen eller Steinar Gulbrandsen 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte på gnr 68 bnr 12 
Transport av ved 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden dd t.o.m. 04.05.2024. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
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GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 
 

 
 

 
ANNET: 
Dispensasjon for kjøring på snødekt mark (Forskriftens §5) er delegert rådmann mens 
kjøring med ATV på barmark må behandles politisk etter Forskriftens §6. 
Søknaden legges fram for Plan- og næringsutvalget i møte 03. mars 2020. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Målselv kommune. 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 
 
 
 
Ellen Espnes 
saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Bakgrunn  
Viser til søknad fra Hilde Johanne Gulbrandsen datert 10.10.2019, der det søkes om fornying av 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for transport av bagasje og utstyr fra 
Åsvang til egen hytte på gnr 68 bnr 12. Søknaden gjelder dispensasjon for kjøring med snøskuter 
på vinter og ATV på sommer, ubegrenset antall turer. Søker har lagt ved kart over kjørerute. 
  
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 
bokstav c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 
ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for 
leiekjøring etter bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, 
kapittel 7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd 
bokstav c står det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra 
brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder 
der det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis 
dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon 
etter forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; 
alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av 
bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er 
plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten 
ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 
bokstav e) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd 
bokstav g, 
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I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, 
kapittel 7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
står det følgende:  
 Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e: 

Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 
anses som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom 
til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står 
det følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
 
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Hilde Johanne Gulbrandsen eier av hytta det søkes 
transport til. Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 1,1 km i luftlinje, av hensyn til 
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terreng er det foretatt målinger etter gangbar trase i terrenget. Avstanden multipliseres med 
slingrefaktor 1,16. (2,36 x1,16 =  2,7 km).  
 
Avstanden er over minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker Hilde Johanne Gulbrandsen oppfyller kravene i forskriftens § 
5c). 
 
Det søkes om en ekstra fører i tillegg til hytteeier. Vedkommende er Steinar Gulbandsen (søkers 
ektefelle) og ha regnes som søkers nærmeste familie og Steinar Gulbrandsen føres opp som fører 
i dispensasjonen. 
 
Vurdering av transport av ved: 
Omsøkt transport er ansett som kurant dispensasjonsgrunn. Etter administrasjonens vurdering vil 
ikke en begrenset bruk av snøscooter for transport av ved, representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, når dette 
kanaliseres til omsøkt kjørerute. Transporten begrenses av transportbehovet. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster 
i den omsøkte traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er ikke registrert miljøverdier i transportområdet 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i ikke registrert som registrert/viktig/svært 
viktig friluftsområdet.  
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som 
høstvinterbeite og vårbeite. Det er trekklei og flyttelei i området som reindrifta benytter.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre 
aktsomt slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører 
avvente til reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene 
av den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne 
saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt 
for. Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de 
beste samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
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Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
 
Vedtak:  
 
Deres søknad av 10.10.2019 er delvis behandlet administrativt 28.01.2020. Etter § 5 c og e 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, er de innvilget dispensasjon for 
kjøring med snøskuter.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - 
Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
Fagerfjell reinbeitedistrikt bruker området som høstvinterbeite og vårbeite og det er trekklei og 
flyttelei i området som reindrifta benytter. Fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt slik at 
reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til reinen 
har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
 
Fører av snøskuter: Hilde Johanne Gulbrandsen eller Steinar Gulbrandsen 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte på gnr 68 bnr 12 
Transport av ved 
 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden dd t.o.m. 04.05.2024. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
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 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/20-2 

Saksbehandler:  Jim Christoffer Nilsen  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 18/2020 18.02.2020 

   
 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – 
Forskriftens § 5c - Per Morten Midtli 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 Kart 
3 Grunneiertillatelse 

 
 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Per Morten Midtli datert 30.12.2019, der det søkes om transport av utstyr fra 
Kvannlia til hytte ved Simlevann etter §5c. Det søkes om 11-20 turer i perioden 01.01 – 31.12. over 
4 år. Søker har lagt ved kart over kjørerute og grunneiertillatelse. 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
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Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
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nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Per Morten Midtli eier av hytte det søkes transport til. 
Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 1,8 km i luftlinje, av hensyn til terreng er det 
foretatt målinger etter gangbar trase i terrenget = 2,11 km. Avstanden multipliseres med slingrefaktor 
1,16. (2,11x1,16 = 2,44 km).  
 
Avstanden er under minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c). Søknaden behandles 
derfor etter forskriftens § 6 – transport ved særlig behov. 
 
Vurdering av transport ved særlig behov: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
Målselv kommune kan ikke se at søker påviser et særlig behov. 
Ved å innvilge bagasjetransport etter forskriftens § 6 der avstanden mellom hytte og brøyta bilveg er 
under 2,5 km kan dette skape presedens for tilsvarende søknaden. Dette bør unngås. Søker oppfyller 
ikke alle vilkår etter §6. Søknad bør avslås. 
 
Miljøverdier: 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det ikke funnet følgende spesielle 
miljøforekomster i den omsøkte traseen: 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som registrert svært viktig 
friluftsområdet. Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette 
begrenses til et minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som beiteområde.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
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Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
Vedtak:  
Deres søknad av 30.12.2019 er behandlet i Plan og næringsutvalget i møte 03.03.2020. Etter § 5c og 
§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. 
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2019/1030-7 

Saksbehandler:  Asle Lifjell  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 19/2020 18.02.2020 

   
 

Vurdering av klage på avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark og vassdrag - Stig-Kjetil Moen Ryeng 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Stig-Kjetil Ryeng datert 13.05.2019 der det søkes om transport av bagasje og 
utstyr til hytte i Møllerhaugen. Det søkes om mer enn 30 turer i perioden 13.05.2019-30.05.2024. 
Søker har lagt ved kart over kjørerute og grunneiernes tillatelse. 
 
Viser videre til utgående brev datert 20.11.2019 – Partsbrev: Avslag på søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i utmark - Forskriftens §6 - Stig-Kjetil Ryeng: 
 Begrunnelse for avslag: 

Avstanden er underminstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller avstandskravet i forskriftens § 5c). Søknaden 
behandles videre etter forskriftens § 6. Det opplyses i søknaden at det skal transporteres utstyr og 
bagasje til hytten og at det tidligere har vært innvilget dispensasjon etter forskriftens § 5c) til 
hytten. Det fremkommer ikke i søknaden hva som skal transporteres av utstyr og om dette krever 
særskilt skutertransport. Målselv kommune kan ikke se at søker påviser et særlig transportbehov. 
Søknaden bør avslås. 
 
Det ble fattet slikt vedtak: 

 
 

 
Viser videre til klage på PS 55/2019 fra Stig-Kjetil Ryeng journalført 12.12.2019.  Søker skriver 
følgende: 

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.
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Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 
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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. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
For at klagen skal behandles må søkers levere skriftlig klage til Målselv Kommune innen 
klagefristen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. 
Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (PS55/2019) ble 
postlagt 20.11.2019, og kan forventes mottatt adressat 21.11.2019. Klagen er journalført postmottak 
12.12.2019. Klagen vurderes mottatt innenfor klagefristen. 
 
Målselv kommune har avslått søknad med følgende begrunnelse: 

Avstanden er underminstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller avstandskravet i forskriftens § 5c). Søknaden 
behandles videre etter forskriftens § 6. Det opplyses i søknaden at det skal transporteres utstyr og 
bagasje til hytten og at det tidligere har vært innvilget dispensasjon etter forskriftens § 5c) til 
hytten. Det fremkommer ikke i søknaden hva som skal transporteres av utstyr og om dette krever 
særskilt skutertransport. Målselv kommune kan ikke se at søker påviser et særlig transportbehov. 
Søknaden bør avslås. 
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Det ble fattet slikt vedtak: 

 
 
 
Søker har i klagebrev beskrevet følgende: 

  
 
 
 
Avstandsberegningene er gjennomført etter gjeldende regelverk. Administrasjonen har foretatt ny 
kontrollmåling mellom bilveg og hytte, avstanden er fortsatt under 2,5km. Kommunen har derfor 
ikke hjemmel til å gi dispensasjon etter forskriftens § 5c). 
Administrasjonen mener videre at søker har kommer med nye momenter (vedtransport) som kan ha 

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.
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betydning for saken. Saken behandles derfor etter forskriftens §6. 
 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av de nye momentene vurderer administrasjonen at vedtransporten er å anse som et 
særlig behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte. 
 
Ved å innvilge vann- og bagasjetransport etter forskriftens § 6 der avstanden mellom hytte og brøyta 
bilveg er under 2,5 km kan dette skape presedens for tilsvarende søknaden. Dette bør unngås. 
Vannbehovet bør forøvrig kunne dekkes på annen måte (vann fra Langvatnet, privat brønn, bekk ol.). 
 
Miljøverdier: 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den 
omsøkte traseen. 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som svært viktig friluftsområdet 
vinterstid med stort og sammenhengende løypenett mot Sørreisa og Bardufoss. Noe mindre aktivitet 
sommerstid. Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses 
til et minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som vårbeite 
(oksebeiteland) og vinterbeite (senvinterland). Traseen krysser flyttlei ved Tverrelvvatnet.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Transporten bør begrenses til et minimum. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
  
--- slutt på innstilling ---  
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Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
Vedtak:   
Plan- og næringsutvalget opprettholder deler av vedtaket i PS 55/2019, avslag etter froskriftens § 5c). 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse, jamfør forvaltningslovens § 33 
fjerde ledd. 
 
 
Plan- og næringsutvalget tar deres klage av 12.12.2019 på PS 55/2019 delvis til følge og omgjør deler av  
plan- og næringsutvalgets vedtak til følgende: 
 
Deres klage av 12.12.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Stig-Kjetil Ryeng eller Trude Marlèn Aadde 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved til privat hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 - 04.05.2020. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
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 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 

 
 
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 18.02.2020 - 04.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/2027-3 

Saksbehandler:  Ellen Espnes  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 20/2020 18.02.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Bjørn Even 
Kristiansen 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
1 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
2 SØKNADHYTTEKART 
3 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Forskriftens § 5c - Bjørn 

Even Kristiansen 
 
 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Bjørn Even Kristiansen datert 12.12.2019, der det søkes om dispensasjon for 
transport av bagasje og utstyr til egen hytte på 80/26 og transport av vann fra Langtjønna til hytta. 
Søker har lagt ved kart over kjørerute.  
 
Det er ca 180 m i luftlinje fra hytta til utpå Langtjønna og de omsøkte kjøretrasène er visualisert på 
flybilde under: 
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Dispensasjon for transport av bagasje og utstyr til hytta, forskriftens § 5c, er godkjent i delegert 
rådmann motorferdselsdispensasjon nr 71/2020. Transport av vann til hytta faller ikke inn under § 5c 
og må behandles i egen sak etter forskriftens §6. 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

 
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
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Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

   
§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
 
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Bjørn Even Kristiansen eier av hytta det søkes transport til. 
Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 2,55 km i luftlinje. Avstanden er over 
minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette vurderer administrasjonen 
at søker oppfyller kravene i forskriftens § 5c). 
 
 
Vurdering av transport ved særlig behov: 
 
Forskriften §6 avslag 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
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Tranportbehovet er henting av vann fra Langtjønna til hytta. Den godkjente kjøretrasèen til hytta går 
over Hyttetjønna og Målselv kommune kan ikke se at søker påviser et særlig behov samt at 
transporten kan knyttes til turkjøring. Søker har mulighet å benytte Hyttetjønna til å dekke 
transportbehovet, transporten kan dermed dekkes på annen måte. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster i 
den omsøkte traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er registrert gaupe i transport området.  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som turområde uten tilrettelegging. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Meavki/Mauken reinbeitedistrikt. Området brukes som tidlig- 
og seinvinterland.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
Vedtak:  
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. 
 
Plan- og næringsutvalget mener at transportbehovet som er transport av vann fra Langtjønna til hytta 
på 80/26, kan dekkes med trasèen som er godkjent i motorferdselsdispensasjon nr 71/2020. 
 
 
 
--- slutt på innstilling ---  
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Bjørn Even Kristiansen 
Djupenvegen 88 
9042  LAKSVATN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/2027-2 Ellen Espnes 10.02.2020 

            Delegert 
rådmann - motorferdselsdispensasjon nr . 71/2020   

 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - 
Forskriftens § 5c - Bjørn Even Kristiansen 

 
Deres søknad av 13.12.2019 er delvis behandlet administrativt 11.02.2020. Etter § 5 c 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring med 
snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
 
Fører av snøskuter: Bjørn Even Kristiansen eller Anita Kristiansen eller Jørn Are Frostad eller 
Renate Frostad eller Ørjan Kristiansen eller Rine Kristiansen 
 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte. 
 
Søknad om transport av vann skal behandles etter Forskriftens § 6 og kan ikke avgjøres 
administrativt. Søknaden behandles derfor som egen sak og legges frem Plan- og 
næringsutvalget. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden dd t.o.m. 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
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GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 

 
  

  

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Målselv kommune. 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. 

111



 
 Side 3 av 7

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ellen Espnes 
saksbehandler 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Bakgrunn  
Viser til søknad fra Bjørn Even Kristiansen datert 13.12.2019, der det søkes om transport av 
bagasje/proviant til egen hytte. Det søkes om dispensasjon for 5 år. Søker har lagt ved kart over 
kjørerute. 
 
Det søkes også om annet transportformål som transport av vann til hytta fra påvist sted. Dette 
formålet må politisk behandles i egen sak etter forskriftens §6. 
 
Lovhjemmel 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 
bokstav c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 
ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for 
leiekjøring etter bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, 
kapittel 7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd 
bokstav c står det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra 
brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder 
der det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis 
dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon 
etter forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; 
alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av 
bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er 
plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten 
ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står 
det følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
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I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står 
det følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  § 9.(føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Bjørn Even Kristiansen eier av hytta det søkes transport 
til. Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 2,55 km i luftlinje.  
 
Avstanden er over minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker Bjørn Even Kristiansen oppfyller kravene i forskriftens § 5c). 
 
Det søkes om flere førere enn hytteeier, disse er ansett som søkers nærmeste familie og kan føres 
opp som førere i dispensasjonen. 
 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster 
i den omsøkte traseen: 
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Miljøverdier: 
Det er registrert gaupe i transport området. Transporten skal skje på snødekt mark og anses ikke  
å påvirke miljøverdiene. 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som registrert turområde uten 
tilrettelegging. Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette 
begrenses til et minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Meavki/Mauken reinbeitedistrikt. Området brukes som 
tidlig- og seinvinterland.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre 
aktsomt slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører 
avvente til reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene 
av den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne 
saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt 
for. Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de 
beste samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at det fattes slikt  
Vedtak:  
Deres søknad av 13.12.2019 er behandlet administrativt 11.02.2020. Etter § 5 c 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring med 
snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Bjørn Even Kristiansen eller Anita Kristiansen eller Jørn Are Frostad eller 
Renate Frostad eller Ørjan Kristiansen eller Rine Kristiansen 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
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FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden dd t.o.m. 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/14-3 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 21/2020 18.02.2020 

   
 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Thomas Stenersen 

Referanser: 
Vedlegg 
1 Kart kjøretrase til hytte 62/2/4 
2 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
3 Kart 
4 Kart 
  

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra 31.12.2019, der det søkes om transport av utstyr, bagasje og ved til egen hytte i 
Møllerhaugen, og transport av ved til foreldrenes hytte ved Andsvatnet. 
Søker har lagt ved kart over kjørerutene.  
 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  
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Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
e) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g, 
 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e står det 
følgende:  
 Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e: 

Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 
anses som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
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Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

   
§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
 
Vurdering  
 
Vurdering av transport av bagasje/utstyr/ved til hytte i Møllerhaugen 62/2/4: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker, Thomas Stenersen en av tre tomtefestere på hytten det søkes 
transport til. Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til over 2,5 km i luftlinje.  
 
Avstanden er over minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c.  
På bakgrunn av dette vurderer administrasjonen at søker Thomas Stenersen oppfyller kravene i 
forskriftens § 5c, men på grunn av at hytten har flere eiere/brukere må søknaden behandles etter 
forskriftens § 6. 
 
Tore Stenersen er grunneier på 62/4. Har en bruksrett til hytten 62/2/4 og søker også om 
dispensasjon for kjøring av bagasje, utstyr og ved til denne hytten.  
 
Det søkes om flere førere enn hytteeier, disse er ansett som søkers nærmeste familie/andre enn søkers 
nærmeste familie og kan Tore Stenersen føres opp som førere i dispensasjonen. 
 
 
Vurdering av transport av bagasje/utstyr/ved til hytte ved Andsvatnet 51/103: 
Hytten på eiendommen 51/103 eies av foreldrene til søker, Thomas Stenersen.  
Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 322 meter. 
 
Avstanden er under minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c.  
På bakgrunn av dette vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c, 
og søknaden behandles derfor etter forskriftens § 6 – transport ved særlig behov. 
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Vurdering av transport ved særlig behov for transport til Møllerhaugen 62/2/4, § 6: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer Målselv kommune at søker påviser et særlig 
behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
 
Vurdering av transport ved særlig behov for transport til Andsvatnet 51/103, § 6: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
Målselv kommune kan ikke se at søker påviser et særlig behov. Hytteeier, Tore Stenersen, har søkt 
om dispensasjon for kjøring av ved til denne hytten. Behovet for å dekke transportbehovet av ved er 
dermed dekke på annen måte. 
 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det ikke funnet følgende spesielle 
miljøforekomster i den omsøkte traseen: 
 
Miljøverdier: 
Transporten skal skje på snødekt mark og anses ikke å påvirke miljøverdiene.  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som svært viktig friluftsområde på 
vinterstid med et stort og sammenhengende løypenett i Møllerhaugen, mot Sørreisa, Bardufoss og 
Karlstad. Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til 
et minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som vår og 
vinterbeite. Det er også kryssende flyttleier og oppsamlingsområder i området.   
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
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Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
 
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt vedtak:  
 
Deres søknad av 31.12.2019 2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget.  
 
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 om kjøring til hytte 
ved Andsvatnet, 51/103. 
 
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, er de innvilget dispensasjon for 
kjøring med snøskuter til hytte i Møllerhaugen, 62/2/4 med 10 turer pr. år  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er 
det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Thomas Stenersen eller Tore Stenersen  
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje, utstyr og ved fra parkering i Møllerhaugen til hytte 62/2/4. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden fra vedtaksdato til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
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inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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Gyldighet 18.02.2020 til 31.12.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 

  
 
Gyldighet 01.01.2021 til 31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 

  
 
Gyldighet 01.01.2022 til 31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   
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Gyldighet 01.01.2023 til 31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 
 
 
Gyldighet 01.01.2024 til 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 
 
 
 
 
--- slutt på innstilling ---  
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Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
2 Høringssvar fra Målselv sau og geit - Tiltaksstrategier for skogbruket i Målselv kommune 

2020-2024 
3 Høring, Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024 
4 Tiltaksstrategier for nærings og miljøtiltak  i skogbruket 2020-2030 

 
 
Utrykte bilag: 
 
Bakgrunn: 

 Kommunene har fra 01.01.2020 overtatt større del av vedtaksmyndighetene i forbindelse med nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket. Dette innebærer at kommunene har fått et helhetlig ansvar for oppbygging og 
skjøtsel av skog og for infrastrukturen i skogbruket. Målselv kommune har utarbeidet et forslag til nye 
tiltaksstrategier for skogbruket i kommunen fra 2020-2024. Tiltakene er basert på tidligere arbeid og 
videreføring i å utvikle næringen i bærekraftig retning og med fokus på ressursoppbygging 

Utredning: 
I forbindelse med den nye vedtaksmyndigheten er følgende strategier sendt på høring til skogeierlaget, 
faglagende, skogsentreprenører hjemmehørende i Målselv og behandlet av Plan- og næringsutvalget i Målselv 
kommune. Det er kommet to tilbakemeldinger på høringen. 
 
Styret i Allskog Midt-Troms har behandlet strategiplanen i styremøte den 30/01/20, og har følgende 
innspill: 

  
1) Der det er aktuelt med utmarksbeite (og i særdeleshet der andre enn skogeieren selv også 
har beiterett) bør det av konfliktdempende årsaker vurderes å heller plante furu enn gran. 
Erfaringene fra beitebrukere er at granfeltene, særlig i en viss alder, blir 
“ugjennomtrengelige” for ferdsel av både folk og fé på en helt annen måte enn furufeltene. 
2) Dette henger delvis sammen med 1; vi ønsker at det også skal satses på (og kunne gis 
tilskudd til) tynning av granfelt, ikke bare furu, der det er behov for det. 
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Målselv sau og geit har gjennomgått strategiplan for skogbruket for neste 4 års-periode.  
Vi vil påpeke småfeholdets syn på den omfattende treslagsskifte som foregår, og som strategiplan legger opp 
til.  

For oss som beiter i utmarka er uthogging av større hogstflater, med tilplanting av gran, ett økende 
problem. Når grana er over «juletrestørrelse» blir skogbotn død, og vi mister verdifull beite, da det 
er de beste «bonitetene» for både utmarksbeite og skogreising, som hugges/ plantes.  

 
Om høsten når vi sanker sau, så går det heller ikke an å gå igjennom slike granplantasjer, uten å 
miste dyrene. Ved tidlig snøfall, opplever flere saueeiere att sauen ikke trekker hjemover, men søker 
ly i plantefelt, noe som vanskeligjør ettersanking betydelig, og kan føre til dyretragedier.  

 
Vi minner og om att det er felles beiterett i utmarka, noe som innskrenkes ved att skogeiere gjerne 
ser egeninteresse i å hugge ut de beste bonitetene og plante gran. Det er sjelden vi ser en skogeier 
som tar sitt ansvar, og avstands regulerer, og kvister opp grana, for framtidig verdiøkning av skogen.  

 
Da granskogen er satt til å pleie seg selv, blir det ikke kvalitetsvirke, og den skogeier som klarer å 
selge fyringsved av gran, får det tungt, i konkurranse med bjørkeved.  
Målselv sau og geit mener det taes for lite hensyn til lauvtreets verdi, som brensel, og som en skog 
man kan gå overalt i, med tilhørende verdi. 

Vurdering: 
 
Tiltaksstrategiene for skogbruk i Målselv kommune tar utgangspunkt i dagens situasjon og hvordan 
næringen skal utvikles videre. Sentralt er bærekraft, fornybare ressurser, miljø, klima og andre 
samfunnsinteresser.  
 
Det er en generell oppfatning i befolkningen at areal gror igjen. En stor del av forklaringen er endret 
arealbruk og lavere beitepress. For grunneiere vil investering i plantefelt gi vesentlig bedre økonomi 
enn å la arealet gro igjen med tilfeldig lauvskog. Viser i den sammenheng til arbeidet i regi av 
Kystskogbruket som belyser dette. Etablering av mer barskog henger godt sammen med «Klima- og 
energi planen» i Målselv kommune, dette i form av CO2-binding og produksjon av fornybare og 
klimanøytralt råstoff. 
 
I skogreisningsperioden var det et mål å treslagsskifte 13% av skogarealet. Det var et mål å bli 
selvforsynt av trevirke og bygningsmaterialer. Lokalt ville dette gi grunneierne store inntekter 
samtidigs som videreforedlingen av trevirke lokalt ville gi arbeidsplasser. Treslagsskifte er fra 
lauvskog til barskog (furu/gran). Treslagsskifte reguleres gjennom §5 i forskrift om berekraftig 
skogbruk og er søknadspliktig over 100 da. Barskog har en overlegen produksjonsevne og 
verdiproduksjon i forhold til lauvskog og må vurderes i forhold til blant annet grunneiers rett til å 
drive optimal skogproduksjon på sin eiendom. I dag er ca. 6% av skogarealet i Målselv 
treslagsskiftet. Fullføres denne satsningen vil 87% av skogarealet ha den opprinnelige 
treslagsfordelingen. 
 
80% av lauvskogen i Målselv er nå så gammel at den har sluttet å vokse, denne skogen vil etterhvert 
dø. Dersom hogstaktviteten ikke økes vil faren for en skogkollaps øke og disse ressursene går tapt. I 
dag avvirkes det ca. 5000da lauvskog pr år i Målselv. Tiltaksstrategien legger opp til treslagsskifte av 
1600da/år. Dette betyr at 3400da årlig vil gro igjen med lauvskog. I fremtiden vil det alltid være mest 
lauvskog i Målselv. 
 
Ved tresslagskifte er det viktig å skifte til treslag som utnytter arealets produksjonsevne best 
mulighet, samtidig som materialkvaliteten blir god. Generelt kan en si at furu bør etableres på 
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«moene» samt areal med lav produksjonsevne og gran på areal med middels/høy produksjonsevne. 
Etablering av furu på de gode arealene vil gi trevirke med lav kvaliteten (store kvister og slengete 
tømmer). Furu etableres stort sett på areal der det i tidligere tider har vært furu. 
 
Plantefeltene som etableres i dag har lavere plantetall enn tidligere. Tidligere ble det plantet tettere 
for å sikker at nok planter overlevde, erfaringene viser at de fleste plantene overlever. Høyt plantetall 
var også viktig for å dekke det store behovet for gjerdestaur og hersjestaur. Jordbruksnæringa har 
hatt en rivende utvikling med effektivisering av driften samtidig som mange små gårdsbruk er lagt 
ned. I denne sammenheng er det etterhvert blitt lite aktuelt å ta ut gjerde- og hersjestaur fra feltene 
som forutsatt. Vi har derfor i dag noen eldre plantefelt med høyt treantall. Disse feltene vil være 
problematisk å gå igjennom osv.  
 
Etablering av plantefelt med gran vil endre beite på arealet etterhvert som skogen vokser. 
Undersøkelser viser at det er først når trærne blir ca. 30 år at beiteplantene skygges ut. Når trærne 
blir ca. 70år vil lyset normalt slippe inn på sidene og ny bunnvegetasjon etablerer seg. Dette betyr at 
det er lite beiteplanter i ca. ½ livsløpet til et plantefelt. 
 
Tiltaksstrategiene legger opp til økt fokus på ungskogpleie og tynning. Tynning av furu vil gi 
verdifull furuskog. På moene er det mulig å mekanisere dette arbeidet siden det her er lett å kjøre og 
arealet har god bæreevne, dette gir lite skade på fremtidsskogen. Tynning av gran er mindre aktuelt 
da disse feltene står i mer bratt terreng med dårlig bæreevne. Gran er også mer sårbar i forhold til 
inngangsporter for råtesopper. 
 
Ferdsel i utmark foregår stort sett etter «faste stier». Det skal ikke plantes i stier og dermed skal dette 
være ivaretatt. 
 
I henhold til innkomne merknader kan det se ut som det er noen utfordringer i forhold til sau/ 
plantefelt som det bør jobbes med. Dette gjelder bare i noen deler av kommunen, da beitebruk med 
sau i store deler av Målselv er lite aktuelt pga rovdyr. 
Det nevnes at sau søker inn i plantefelt på høsten eller i forbindelse med sanking og dette skaper 
problemer for sauebøndene. I den sammenheng kan det hentes inn erfaringer fra områder som det 
drives utstrakt beite med sau i barskogsområdene i sør Norge på hvordan slike problemstillinger 
håndteres. Dersom slike felt kartlegges kan aktuelle tiltak som kunstig kvisting eller ledegjerder 
vurderes. 
 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at legger saken fram for 
formannskapet/kommunestyret med slik 

innstilling: 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at gjør slikt 

vedtak: 
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Plan- og næringsutvalget vedtar «Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024». 
Plan- og næringsutvalget anbefaler å få kartlagt plantefelt som skaper problemer for nedsanking av 
sau på beite og forslag til tiltak som kan redusere problemet. 
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Fra: Frode Herje Løwø (frode.lowo@malselv.kommune.no)
Sendt: 03.02.2020 08:19:55
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Høringsuttalelse, "Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020-2024"
Vedlegg: 
Fra: Inge Rognmo <inge.rognmo@gmail.com> 
Sendt: fredag 31. januar 2020 13.52
Til: Frode Herje Løwø <frode.lowo@malselv.kommune.no>
Emne: Høringsuttalelse, "Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020‐2024"
 
Styret i Allskog Midt‐Troms har behandlet strategiplanen i styremøte den 30/01/20, og har følgende innspill:
 
1) Der det er aktuelt med utmarksbeite (og i særdeleshet der andre enn skogeieren selv også har beiterett)
bør det av konfliktdempende årsaker vurderes å heller plante furu enn gran. Erfaringene fra beitebrukere er
at granfeltene, særlig i en viss alder, blir “ugjennomtrengelige” for ferdsel av både folk og fé på en helt
annen måte enn furufeltene.
 
2) Dette henger delvis sammen med 1; vi ønsker at det også skal satses på (og kunne gis tilskudd til) tynning
av granfelt, ikke bare furu, der det er behov for det.
 
For Allskog Midt‐Troms; Inge Rognmo, leder
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Målselv Sau og geit. 

v. Georg Hegstad 

Målsnesveien 1425. 

9321 MOEN.                                                                                                Luneborg 30.01.20 

 

Målselv Kommune. 

Høringssvar fra Målselv sau og geit.  

Tiltaksstrategier for skogbruket i Målselv kommune 2020-2024. 

 

Målselv sau og geit har gjennomgått strategiplan for skogbruket for neste 4 års-periode. 

Vi vil påpeke småfeholdets syn på den omfattende treslagsskifte som foregår, og som strategiplan 
legger opp til. 

For oss som beiter i utmarka er uthogging av større hogstflater, med tilplanting av gran, ett økende 
problem.  

Når grana er over « juletrestørrelse » blir skogbotn død, og vi mister verdifull beite, da det er de 
beste « bonitetene» for både utmarksbeite og skogreising, som hugges/ plantes. 

Om høsten når vi sanker sau, så går det heller ikke an å gå igjennom slike granplantasjer, uten å miste 
dyrene. Ved tidlig snøfall, opplever flere saueeiere att sauen ikke trekker hjemover, men søker ly i 
plantefelt, noe som vanskeligjør ettersanking betydelig, og kan føre til dyretragedier. 

Vi minner og om att det er felles beiterett i utmarka, noe som innskrenkes ved att skogeiere gjerne 
ser egeninteresse i å hugge ut de beste bonitetene og plante gran. Det er sjelden vi ser en skogeier 
som tar sitt ansvar, og avstands regulerer, og kvister opp grana, for framtidig verdiøkning av skogen. 

Da granskogen er satt til å pleie seg selv, blir det ikke kvalitetsvirke, og den skogeier som klarer å 
selge fyringsved av gran, får det tungt, i konkurranse med bjørkeved. 

Målselv sau og geit mener det taes for lite hensyn til lauvtreets verdi, som brensel, og som en skog 
man kan gå overalt i, med tilhørende verdi. 

For Målselv sau og geit.  

Georg Hegstad. 

Leder. 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

«MottakerNavn» 
«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
«Ref» 2018/565-11 Frode Herje Løwø/41669735 09.01.2020 

 

Høring, Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024 

 
Kommunene har fra 01.01.2020 overtatt større del av vedtaksmyndighetene i forbindelse med 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Dette innebærer at kommunene har fått et helhetlig ansvar 
for oppbygging og skjøtsel av skog og for infrastrukturen i skogbruket. 
 
Vedlagt følger forslag til nye tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020-2024. 
Forslaget er sendt ut på høring til skogeierlaget, faglagene, skogsenterprenørene og 
videreforedlingsbedriftene i Målselv. 
 
Høringsfristen settes til 30.01.2020. 
 
Det er lagt opp til at det endelige forslaget legges frem for behandling i Plan og næringsutvalget 
møte 3.3.2020. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Frode Herje Løwø 
skogbruksleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 Tiltaksstrategier for nærings og miljøtiltak  i skogbruket 2020-2030 
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TILTAKSSTRATEGIER FOR SKOGBRUKET MÅLSELV KOMMUNE 2020 – 2024 
 
Bakgrunn 
 
Den første generasjons tiltaksstrategier for skogbruket i Målselv ble laget i 2005. Disse ble utarbeidet med 
utgangspunkt i «Tiltaksplan skogbruk, 1989-1998», revidert januar 1993. Dette ble så videreført i «Tiltaksstrategiene 
for nærings og miljøtiltak i skogbruket Målselv kommune 2009-2012» som så ble revidert til 2016.  
 
Kommunene har fra 01.01.2020 overtatt større del av vedtaksmyndighetene i forbindelse med nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket. Dette innebærer at kommunen har fått et helhetlig ansvar for oppbygging og skjøtsel av skog og for 
infrastrukturen i skogbruket.  
 
I forbindelse med den nye vedtaksmyndigheten er følgende strategier sendt på høring til skogeierlaget, faglagende, 
skogsentreprenører hjemmehørende i Målselv og behandlet av Plan- og næringsutvalget i Målselv kommune. 
 

 
Utfordringer og strategier 
 
STRATEGI 1:  SKOGSKJØTSEL   
 
Et langsiktig og bærekraftig skogbruk er avhengig av at tilstrekkelig foryngelse og påfølgende skogkultur 
gjennomføres etter hogst. På de økonomisk drivverdige skogarealene er det viktig å prioritere treslag som kan gi høy 
produksjon av kvalitetsvirke. Skogreisningen med treslagsskifte startet med dette for øyet på begynnelsen av 1960 
tallet. Omløpstiden for gran i Målselv er ca. 100år, dette betyr at skogreisningsarbeidet bør ferdigstilles før 2060. 
Planmessig skogskjøtsel igjennom hele skogens levetid vil legge grunnlag for en forutsigbar høsting av 
skogressursene i fremtiden. 
 
 FORYNGELSE 
 
Utfordring:  
Veilede skogeiere i foryngelsesplikten i forbindelse med et langsiktig og bærekraftig skogbruk. 
På areal som egner seg for treslagsskifte bør det treslag som utnytter arealets produksjonsevne best prioriteres. 
Areal som egner seg for naturlig foryngelse (furu) bør tilrettelegges med markberedning.  
 
Målsetting i planperioden: 

- Treslagsskiftes 1 600 da/år 
- Markberede alt areal i hogstklasse I hvor det kan etableres ny furuskog ved naturlig foryngelse 

 
Vilkår: 

- Arealene må være produktive og økonomisk drivbare  
- Minstekrav til bestandsareal er 2 dekar 
- Treslagsvalget skal kunne utnytte arealets produksjonsevne 
- Plantetallet bør være 250 planter pr. dekar 
- Tilskudd kan gis med inntil 70 % av totalkostnadene 

 
 UNGSKOGPLEIE 
 
Utfordring: 
Sikre at ungskogen på de økonomisk drivverdige arealene oppnår en god bestandsutvikling med god kvalitet. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Rydde og avstands regulere minimum 1 800 da/år 
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Vilkår: 
- Antall trær skal etter gjennomført ungskogpleie ligge innenfor retningslinjene til Landbruksdirektoratet 
- Minstekrav til bestandsareal er 2 dekar 
- Prioritert treslag skal kunne utnytte arealets produksjonsevne 
- Tilskudd kan gis med inntil 70 % av totalkostnadene 

 
 TYNNING 
 
Utfordring 
Sikre at furufeltene på de økonomisk drivverdige arealene oppnår en god bestandsutvikling med vekt på kvalitet og 
store dimensjoner. Tynningen skal føre til at det blir bedre vekst og kvalitet på de trærne som vil gi høyest verdi ved 
slutthogst. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Tynne 350 da/år  
 
Vilkår: 

- Tynning gjennomføres der furu er hoved treslaget 
- Minstekrav til bestandsareal er 2 dekar 
- Tynningene skal gjennomføres i henhold til skogbrukets produksjonstabeller 
- Skader på gjenstående skog skal være under 5% 

 
 KVALITETSFREMMENDE TILTAK 
 
Utfordring 
Sikre at størst mulig andel av framtidstrær på de økonomisk drivverdige arealene oppnår en god kvalitetsutvikling. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Kunstig kvisting på 150 da/år  
 
Vilkår: 

- Minstekrav til bestandsareal er 2 dekar 
- Bare fremtidsstammer av gran og furu med god kvalitet skal kvistes 
- For gran skal det bare kvistes tørrkvist, ikke grønn kvist 
- Tilskudd kan bare gis til kunstig kvisting der plantefelt på forhånd er godkjent av kommunens 

skogfunksjonærer 
 
 SKJØTSEL AV SKOG I KANTSONER OG I SAMMENHENG MED KULTURMINNER 
 
Utfordring 
Ved hogst av skog skal det settes igjen kantsoner inn mot myr, vassdrag og annet, samt at det skal tas hensyn til 
kulturlandskapet og en rekke andre forhold.   
 
Målsetting i planperioden: 
Det er ikke satt egne mål for denne virksomheten, men forespørsler vurderes fortløpende. 
 
Vilkår: 

- Minstekrav til areal er 2 dekar 
- Tilskudd kan gis med inntil 70 % av totalkostnadene 
- Dokumentasjon gjennom kartfesting av utført arbeid 
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STRATEGI 2:  SKOGSVEGER 
 
Et langsiktig og bærekraftig skogbruk er avhengig av god atkomst til skogarealene samt rasjonell og effektiv transport 
av trevirke til forbruker. I den sammenheng er godt utbygde traktorveger, skogsbilveger og det offentlige vegnettet 
viktig. Trevirke er en vare som konkurrerer direkte på det internasjonal markedet. Atkomst til skogarealene og 
kostnader til transport av skogsvirke er derfor viktige rammebetingelser for næringen. I Målselv ble vegtettheten 
(bilveger som har nytte for skogbruket) beregnet til 5,8m/hektar i 2016, i 2019 denne hevet til 6,1m/hektar. Innlandet 
Norge har vegtetthet på 12m/hektar og sør Sverige 26m/hektar. Bedre vegdekning gir disse et bedre 
konkurransegrunnlag (Østerrike 41m/hektar). I henhold til hovedplan for skogsveger i Målselv er det et mål å øke 
vegtettheten til 17m/hektar for å sikre god konkurransekraft. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Ruste opp eldre veger til skogsbilvegstandard og bygge nye tilsvarende 8 km pr. år 
- Øke vegtettheten til 6,5m/ha i løpet av perioden 

 
Vilkår: 

- Tilskudd kan gis med inntil 70 % av totalkostnadene til traktorveger, og 75 % til skogsbilveger 
- Vegene skal være godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier 

til landbruksformål 
- Veger som reduserer terrengtransporten prioriteres 
- Vegene skal ha en helhetlig løsning 
- Det skal stilles vilkår om hogst eller gjennomføring av andre skogtiltak 

 
STRATEGI 3:  SKOGSDRIFT 
 
Utfordring: 
Sikre jevn tilgang på skogsvirke til de trebaserte virksomhetene i regionen. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Det er et mål at flere skogeiere/entreprenører skal ha helårs sysselsetting i forbindelse med hogst og 
fremkjøring av skogsvirke slik at uttaket av skogsvirke blir jevnt fordelt gjennom hele året. I den forbindelse 
kan det gis kompensasjon i perioder med vanskelige driftsforhold eller der gjennomføringen av skogsdriften 
krever lang terrengtransport, bruk av hest eller taubane osv. 

 
Vilkår: 

- Gjennomført kartlegging av miljøkvaliteter i området 
- Tilskudd på maksimalt 50kr/kbm kan gis der skogsdriften gjennomføres ved hjelp av vekslende drift, bruk av 

hest eller taubane, det skal dokumenteres klare miljø- eller driftsfordeler 
- Tilskudd til lang transport kan gis i forbindelse med skogsdrifter gjennomført lenger unna bilveg en 1,5km 

der det ikke er grunnlag for bygging av skogsbilveg for å korte inn terrengtransporten av trevirke. 
Tilskuddssatsen er 30kr/kbm for den delen av drifta som er 1,5km til 2km fra bilveg og 40kr/kbm for den 
delen av drifta som er lenger unna en 2km.  

 
STRATEGI 4:  SKOGBRUKSPLANLEGGING 
 
Utfordring: 
Skaffe til veie god kartfestet informasjon om skog- og arealressursene på den enkelte skogeiendom og innenfor større 
skogområder i kommunen. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Dekke skogeiernes behov for oppdatert kartfestet informasjon om skogarealene på eiendommer og områder 
med skogbruksaktivitet 
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STRATEGI 5:  ANDRE TILTAK I SKOGBRUKET 
 
Utfordring: 
Øke verdiskapingen lokalt, både innenfor skogskjøtsel, avvirking og omsetning av skogsvirke og skogprodukter, med 
et særlig fokus på bruk av trevirke og treforedling. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Utvikle skogbruket i kommunen gjennom målrettede prosjekter innenfor all skoglig virksomhet, men med et 
særlig fokus på videreforedling av skogsvirke 

 
STRATEGI 6:  MILJØTILTAK I SKOG 
 
Utfordring: 
Økt verdiskapning i skogbruket skal utøves slik at miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet. 
 
Målsetting i planperioden: 

- Ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner 
 

PRIORITERINGER AV OPPGAVER INNEN SKOGBRUK 
 
 

Strategi 1   Skogskjøtsel 
1. Foryngelse 
2. Ungskogpleie 
3. Tynning 
4. Kvalitetsfremmende tiltak 
5. Skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med 
kulturminner 

  
Strategi 2   Skogsveger 
1. Bilveg 
2. Traktorveg 

  
Strategi 3   Skogsdrift 
1. Vekslende drift 
2. Lang terrengtransport 
3. Bruk av hest eller taubane 
  
Strategi 4   Skogbruksplanlegging 
1. Skogbruksplaner 
2. Områdetakster 
  
Strategi 5   Andre tiltak i skogbruket 
1. Aktivitetsfremmende tiltak (målretta prosjekter) 
  
Strategi 6   Miljøtiltak i skog 
1. Ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til 
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner 
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/2228-4 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 24/2020 18.02.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag  tilsyn med Vassbrungamma og 
tråkking av skiløype fra Rundmoen til gamma 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Are Samuelsen 
2 resultset 479 13659 vedlegg1 
3 resultset 479 13659 vedlegg2 
4 resultset 479 13659 vedlegg3 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Are Hilgar Samuelsen datert 11.12.2019, der det søkes om tillatelse transport i 
forbindelse med tilsyn av Vassbrungammen og kjøring av skiløype fra Rundmoen til gammen. Det 
søkes om transporttillatelse for følgende periode 11.12.2019 – 15.05.2024. Antall år er 4. Det søkes 
om mer enn 30 tureri omsøkt periode. Søker har lagt ved kart over kjøretrase. 
  
Lovhjemmel 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3.e) (tillatelser etter 
søknad), står det følgende: 
 

Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: opparbeiding og preparering av skiløyper og 
skibakker for allmennheten og for konkurranse, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, 
idrettslag, turlag eller turistbedrifter 

 
 Kommunestyre kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g... 
 
I lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 1977-06-10 nr 82, § 6. (tillatelser 
etter søknad), står det følgende: 
 

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

 
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen 
kan sette vilkår for tillatelsen. 
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Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 
 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Søker har følgende formål for transporten: 

- Transport av utstyr og bagasje til hytte (gapahuk/gamme) 
- Transport av veg  
- Transport ved andre særlige behov 

 
Det søkes kjøring med snøskuter ifm drift og tilsyn av vassbrungammen, og om kjøring av skiløype 
fra Rundmoen til Vassbrungammen. 
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I dette tilfellet er det en enkeltperson som står bak søknaden der 5 andre førere står oppgitt for å 
kunne ivareta formålet. Saken kan da ikke behandles i forhold til §3 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Saken må da behandles etter §6, der det kan gies tillatelse men transportbehovet skal vurderes mot 
mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
For å redusere behovet for transport bør tilsyn og drift av gammen kunne kombineres med transport 
av utstyr, bagasje og ved til gammen, samt at tilsyn også kombineres med kjøring av skiløype. 
Transport av utstyr, bagasje og ved bør kunne reguleres med kjørebok. 
Skiløypa er registrert i «Norgeskart» og da åpen for almen ferdsel. 
 
Området er Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i 30 fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som tidlig 
høstvinterbeite samt senvinterland.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det registrert flere rovdyrskader på rein utført av 
jerv i området. 
  
I forhold til lov om forvaltning av naturens mangfold §§ 8-9-10 vil trolig ikke transporten i dette 
tilfelle være et problem for jerv i området. Området er tidligere brukt slik som omsøkt og det ser ut 
som om jerven lever godt med det. For å redusere tap av rein vil denne ferdselen kunne være gunstig. 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at motorferdselsnemnda gjør slikt 

vedtak: 
Deres søknad av 11.12.2019 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 03.03. Etter 
motorferdselsloven § 6 er de innvilget dispensasjon for transport av utstyr, bagasje og ved til 
Vassbrungammen samt kjøring av skiløype. Tilsyn og drift av gammen kan utføres i forbindelse med 
denne transporten. landing med helikopter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 
8-12.  
 

Fører av snøscooter:  
- Are Hilgar Samuelsen 
- Otto Vestheim 
- Jørgen Rydeng 
- Martha Samuelsen 
- Ove Johan Rydeng 
- Øistein Solvold 

 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED TRANSPORTEN: 

- Transport av utstyr, bagasje og ved til Vassbrungammen 
- Kjøring av skiløype etter behov 
- Tilsyn og drift av gammen gjøres i forbindelse med de nevnte punkt 
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VILKÅR FOR TRANSPORTEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 11.12.2019 – 15.05.2020. 
Transport av utstyr, bagasje og ved gjelder for inntil 4 turer på år. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før denne transporten starter. 
Transporten skal foregå fra snuplass Rundmovegen til Vassbrungammen. 
Kjøring av skiløype etter behov. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før transporten tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense landing på egen eiendom. 
 
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 transporten, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER TRANSPORTTRASE:  
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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 Transport av utstyr, bagasje og ved fra Rundmoen til Vassbrungammen 
TURNR. Start 

Dato, start kl., 
underskrift fører 

Stopp 
Dato, stopp kl., underskrift 
fører 

Underskrift søker 
(Are Hilgar Samuelsen) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: RYI3HY Registrert dato:11.12.2019 09:47:00

Antall vedlegg: 3

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

17.01.1970
Fornavn

Are
Etternavn

Samuelsen
Adresse

Rundmoveien 281

Postnummer

9309
Poststed

FINNSNES

Telefon

40029702
Mobil

40029702

E-post

samuelsen55@icloud.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Otto Vestheim 90970131
Jørgen Rydeng 98827450
Martha Samuelsen 91157018
Ove Johan Rydeng 91731789
Øistein Solvold 91810096

142



Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

EX 3788
ZC 4219
FK 6150

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke D Spesialutstyr 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

11.12.2019 15.05.2020 B Mer enn 30 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Det søkes kjøring med snøskuter ifm drift og tilsyn av Vassbrungammen, og om kjøring av skiløype fra Rundmoen til 
Vassbrungammen.
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Tilsyn, drift og løypekjøring til Vassbrungamma 

Gårdsnr
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95
Bruksnr

120
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Vassbrungammen står på UTM 971-877, kartblad nr.1433 I, "Lenvik"

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Vassbrungamma er et populært område å besøke. Det er etablert turløype fra Rundmoen til Vassbrungamma både 
sommer og vinter. Løypetrasè finnes bla på Norgeskart.no/Vassbrungamma er også med som turmål på "Topp 10 
turer". Det er også halveis mellom Rundmoen og Vassbrungamma etablert en gapahuk som også blir benyttet av 
allmennheten. All drift, oppsyn og løypekjøring foregår på frivillig basis av noen personer i Fagerfjell. 

Grunneier(ne)s navn

Bjørn Ove Sommerbakk
Viktor Sommerbakk
Maj Tove Hermansen
Børge Kristoffersen
Kate Kristiansen
Johan Petter Kjosnes
Per M. Grønnås
Ole Sverre Holmen
Ove Johan Rydeng

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Viser også til tidligere motorferdselsdispensasjon nr. 71/2016 
Fikk bare lagt inn 3 registreringsnummer. Det siste registreringsnummeret er DY 3862

Vedlagt dokumentliste

Skiløype fra Rundmoen til Gammen i Vassbrunskaret.pdf

Avtale om drift av Vassbrungamma.pdf

Grunneiertillatelser.pdf
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2019/720-2 

Saksbehandler:  Asle Lifjell  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 25/2020 18.02.2020 

 

Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 6 - Midt-Troms Motorferdselforening 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - MIDT-TROMS MOTORFERDSELFORENING 
2 Kart 

 
 
Bakgrunn 
 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Midt-Troms Motorferdselforening datert 01.04.2019, der det søkes om transport i 
forbindelse med kartlegging av mulig rekreasjonsløypetrase for snøskuter. Det søkes om å bruke 
inntil 5 snøskutere 5-10 turer i perioden våren 2019 – 03.05.2020. Søker har lagt ved kart over 
kjørerute. 
  
Lovhjemmel 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
 
 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
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tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportformålet vurderer administrasjonen at søker påviser et særlig behov som 
ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det ikke funnet følgende spesielle miljøforekomster i 
den omsøkte traseen:  
 
Miljøverdier:  
Det er ikke registrert miljøverdier i transport området. Transporten skal skje på snødekt mark og anses 
ikke å påvirke miljøverdiene.  
 
Friluftsområde:  
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som registrert og svært viktig 
friluftsområde på vinterstid med et stort og sammenhengende løypenett mot Sørreisa og Bardufoss.  
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et minimum.  
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Reindrift:  
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som vår- og 
vinterbeite. Vårbeitet består av kalvingsland og oksebeiteland. Vinterbeitet brukes som seinvinterland. 
Kjøretraseen krysser flyttleie ved Reinvatnet, Steinarvannet og vakkerhumpvatnet, samt trekkleie ved 
sommarrovatnet. Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området negativt, særlig i 
kalvingslandområdene. Perioden for kjøring i disse områdene må begrenses. Fører(e) må ta særlig hensyn 
og opptre aktsomt slik at reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører 
avvente til reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. 
 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen mener at utstrakt kjøring i kalvingslandet vil føre til at belastningen blir for stor for 
området. Kjøring i disse områdene må begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt når kjøringen begrenses i 
kalvingslandområdene. 
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
 

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

vedtak: 
Deres søknad av 01.04.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med 2 snøskutere i samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den 
innvilgede traseen. 
 
Fører av snøskuter: Erlend Olsen, Per-Otto Myre, Bjørn Rokstad, Odd-Arne Korneliussen eller 
Thomas Jenssen. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport i forbindelse med kartlegging av mulig rekreasjonsløypetrase for snøskuter. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 21.02.2020 – 20.04.2020. 
Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere i samme følge. 
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Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer i perioden. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før 
kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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 21.02.2020 – 20.04.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: PG7MFF Registrert dato:01.04.2019 12:02:08

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

915488358

Foretak/lag/forening

MIDT-TROMS MOTORFERDSELFORENING

Adresse

c/o Bjørn Rokstad Mellomlia 17

Postnummer

9300

Poststed

FINNSNES

Telefon

95292122
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Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Erlend Dårflot

Etternavn

Olsen

Adresse

Norengveien 24

Postnummer

9310

Poststed

SØRREISA

Telefon

99542792

E-post

erlendo@finnfjord.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Erlend Olsen 99542792

Per-Otto Myre 91810077

Bjørn Rokstad 95292122

Odd-Arne Korneliussen 40075528

Thomas Jenssen 41638385

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
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Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.04.2019 03.05.2020
B 5 - 10 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

A Ja B Nei 

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Midt-Troms Motorferselforening v/ løypeutvalg Sørreisa jobber for å kartlegge mulig trase fra Finnfjordvatnet 

(Reinelv) via Reinvatnet til Vakkerhump-området og videre til kommunegrense Sørreisa/Målselv ved Krokbekktjønna, 

for deretter å legge frem et forslag til politisk behandling både i Sørreisa og Målselv. Søker om dispensasjon for å 

kjøre befaring både våren 2019 og vinteren 2019/2020. Tilsvarende søknad er sendt Sørreisa Kommune,

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Forslag til hovedtrase fra Reinvatnet til Krokbekktjønna er inntegnet på vedlagt kart. Mangler trase fra Reinelv til 
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Reinvatnet, denne vil antakelig gå over kun 1 grunneier i Sørreisa. Videre antydet noen tilførsler, befaring vil avgjøre 

om disse kan brukes, eller om det blir endringer. Tenker å benytte allerede eksisterende traserer for "Nyttekjøring til 

hytter" der dette er passende.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Grunneier-tillatelser er under innhenting, og vil selvsagt måtte foreligge før kjøring. 

Statskog har opplyst at det for dem er tilstrekkelig å bli informert fra Målselv kommune om at dispensasjon er gitt, ihht 

det de sier er etablert praksis. Dog kan de skrive tillatelse om det kreves. 

Vedlagt dokumentliste

190312 Mulig hovedtrase med tilførsler og tekst.PNG
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/54-2 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 26/2020 18.02.2020 

   
 

Stian Rostadmo, søknad om motorferdsel i Moskaområdet og 
Lappskardvatnområdet 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Stian Rostad 
2 resultset 479 13794 vedlegg1 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Stian Rostadmo datert 03.01.2020, der det søkes om transport av barn inn i 
Moskaområdet og Lappskardområdet, formålet er friluftsliv. Det søkes om transport 5-10 turer i 
perioden 14.02.2020 til 01.05.2020 i 6 år. Søker har lagt ved kart over kjøretrase. 
  
Lovhjemmel 
 
I lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 1977-06-10 nr 82, § 6. (tillatelser 
etter søknad), står det følgende: 
 

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

 
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen 
kan sette vilkår for tillatelsen. 

 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 
 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
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tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
 
Søker opplyser at formålet er transport ved andre særlige behov.  
Nærmere opplysninger om formål: 
«Transport av utstyr for vinterovernattinger i telt med tilhørende/nødvendig utstyr for slikt. Grunnet 
to sønner på, per dags dato, 4 og 7 år kreves særskilte tiltak hva gjelder utstyr og opp-pakning som 
ikke lar seg frakte over lengre distanser i pulk. Formålet ved turene vil være rekreasjon i form av 
isfiske og skigåing på stopp plass». 
 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
Administrasjonen kan ikke se at søker påviser et særlig behov og at transporten kan knyttes til 
turkjøring. Søker har mulighet å benytte eksisterende rekreasjonløyper i Målselv kommune til å 
dekke transportbehovet, transporten kan dermed dekkes på annen måte. 
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...  
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster i den 
omsøkte traseen:  
 - Fiskemåke  
 - Jerv  
 -Gulspurv  
 
Miljøverdier:  
Det er registrert fiskemåke, jerv og gulspurv i transport området. Transporten skal skje på snødekt mark 
og anses ikke å påvirke miljøverdiene da jerv forflytter seg i området samt at de påviste fuglene ikke er i 
området på denne årstiden..  
 
Friluftsområde:  
 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som et friluftsområdet.  
 
Devvdes:  
«Rundt Devddesjavri er det et skille - Skuterløype på nordsiden, «stille område» på sørsiden av vatnet. 
Vinterstid er det skuterløype til Moska. Løypa går i egen korridor på nordsiden av Devddesjavri. 
Devddesvoupmi er et flott kulturhistorisk landskap med mange gamle samiske kulturminner, blant annet 
en restaurert samisk sommerboplass med en gamme som er åpen. På sørsiden av vatnet har Statskog har 
en åpen koie og velferden i forsvaret en låst velferdshytte. Det er fint å fiske i Brannskogtjønna og 
småvann sør for Devddeselva. Grotter finnes i Devddeselva. Det er åpen anleggsvei sommerstid til 
Devddesjavri. Veien er med på å øke aktiviteten i området og muliggjør bruk av båt og kano på 
Devddesjavri. Små og storviltjakt. Innfallsport til Turlagets hyttenett og Øvre Dividal nasjonalpark. Mye 
samisk bruk av området. Området er mye brukt av hundespann vinterstid. Området er 
forbindelse/inngang til de svært viktige friluftsområdene øst i kommunen. Sørdalen har oppkjørt skiløype 
vinterstid, trimpostkasse og er trase for hundesledeløpet Tromsquest.»  
 
Lappskar  
«Svært viktige isfiskeområder og mye brukt tur og jaktområde for småvilt- og elgjakt. Området har viktig 
funksjon som korridor inn mot nasjonalparken. Statskog har hytte på Høgskardhus til utleie, ellers er det 
ikke hytter som er tilgjengelig for allmenheten. I utkanten av området har Sarivouma sameby 
sommerboplass og kalvemerkingsområde. Dette er ovenfor Indre Lappskardvatn. Dette området har egen 
reguleringsplan. Det går skuterløype fra Høgskardhus til Sanddalsbotn. Skuterløypa bidrar til økt bruk av 
området, spesielt på vårvinteren».  
 
Reindrift:  
Området traseen går igjennom ligger i 28 Deavddis/dividalen reinbeitedistrikt. Området brukes som 
reinbeite.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt slik at 
reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til reinen har 
trukket ut av området før transporten fortsetter. Vurder avbøtende tiltak.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes ikke 
som relevant i denne sammenhengen. På bakgrunn av søkers formål vurderer Målselv 
motorferdselsnemnd at det foreligger særlige grunner til å innvilge dispensasjon som omsøkt. 
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Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt 

vedtak: 
Deres søknad av 03.01.2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 03.03.2020 etter 
motorferdselsloven § 6 er de avslås dispensasjon for landing med helikopter. Søknaden er også 
behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet kan gjennomføres ved bruk av eksisterende 
rekreasjonsløyper i Målselv kommune, samt isfiske også kan utøves på vegnære vatn. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: JCUNNI Registrert dato:03.01.2020 22:48:22

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

10.08.1973
Fornavn

Stian
Etternavn

Rostadmo
Adresse

Jupiterveien 13

Postnummer

9408
Poststed

HARSTAD

Telefon

90620270
Mobil

90620270

E-post

stian.rostadmo@gmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

CA7080
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

14.02.2020 01.05.2020 B 5 - 10 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

6

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av utstyr for vinterovernattinger i telt med tilhørende/nødvendig utstyr for slikt. Grunnet to sønner på, per 
dags dato, 4 og 7 år kreves særskilte tiltak hva gjelder utstyr og opp-pakning som ikke lar seg frakte over lengre 
distanser i pulk. Formålet ved turene vil være rekreasjon i form av isfiske og skigåing på stopp plass. 
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

1. Fra Moskanjarvi tilbake til isfiskeløype nær Askitjarvi via Rietthejarvi, Nihkolajarvi, Nihkolasjarvi, Bafttevoujarvi, 
Spallogasjarvi og Gassavakkejarvi. Såkalt "ekstra trase". 
2. Fra isfiskeløype Høgskardvatnet til Indre Lappskardvatn 
3. Fra isfiskeløype Høgskardvatnet til Sandelvvatnet.

Grunneier(ne)s navn

Målselv kommune

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Tidligere nevnt. Slike turer vil være en umulighet med 2 friluftsinteresserte barn på 4 og 7 vinterstid med mindre 
forholdene er lagt til rette for de fysisk og sikkerhetsmessig.

Vedlagt dokumentliste

Kart over scooterløyper .pdf
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/52-3 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 27/2020 18.02.2020 

   
 

Ann-Karin Sæther, søknad om motorferdsel til egen hytt gnr 74 bnr 11 feste 1 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne-Karin Sæther 
2 resultset 479 13800 vedlegg1 

 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Anne-Karin Sæther datert 05.01.2020, der det søkes om transport av utstyr, 
bagasje og ved til egen hytte, fra Rondmovegen og opp til gnr 74 bnr 11 feste 1. Det søkes om 5-10 
turer i perioden 01.01.2020 til 01.05.2024 over 4 år. Søker har lagt ved kart over kjørerute. Det er 
forholdsvis bratt opp til hytta. 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
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hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
e) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g, 
 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e står det 
følgende:  
 Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e: 

Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 
anses som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
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naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Det er søkt om transport av utstyr, bagasje til hytte samt transport av ved. 
 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker eier av hytte det søkes transport til. Korteste avstand fra 
brøyta veg til hytte er målt til 1,04 km i luftlinje, av hensyn til terreng er det foretatt målinger etter 
trase i terrenget som antas kjørbar km 1,25. Avstanden multipliseres med slingrefaktor 1,16. (1,25 
x1,16 = 1,75 km).  
 
Det søkes om flere førere enn hytteeier, disse er ansett som søkers nærmeste familie/andre enn søkers 
nærmeste familie og kan føres opp som førere i dispensasjonen. 
 
Førere: 

- Vidar Sæther 
- Kay Emil Larsen 

 
Avstanden er under minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c). Søknaden behandles 
derfor etter forskriftens § 6 – transport ved særlig behov. 
 
 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
Vedtransporten er å anse som et særlig behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan 
dekkes på annen måte. 
Ved å innvilge transport av bagasje og utstyr etter forskriftens § 6 der avstanden mellom hytte og 
brøyta bilveg er under 2,5 km kan dette skape presedens for tilsvarende søknaden. Dette bør unngås. 
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Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster i den 
omsøkte traseen:  
 - Gjøk  
 - Gaupe  
 - Jerv  
 
Miljøverdier:  
Det er registrert flere miljøverdier i transport området. Transporten skal skje på snødekt mark og anses 
ikke å påvirke miljøverdiene knyttet til gjøk. Gaupe og jerv er jevnlig i området, disse har lett 
forflytningsevne, slik at transporten trolig ikke vil ha små negative ulemper for disse artene.  
 
Friluftsområde:  
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som friluftsområdet.  
 
«Område tilrettelagt med gamme og flere stier. Fra Rundmoen er det merka sti til Gammen. Gammen er 
eid av Statskog og bygd i år 2000 av Sverre Samuelsen og Ole Rundmo. Dette er et populært turmål 
sommer og vinterstid. Ved gammen er det utedo og sitteplasser ute og inne. Gammen er bygd på tomta  
etter en tidligere gamme fra 1937».  
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et minimum. 
Det kan imidlertid være en fordel at scooterne tråkker spor opp til myrområdene.  
 
Reindrift:  
Området traseen går igjennom ligger i 30 Fagerfjell reinbeitedistrikt.  
Det går ei flyttlei noe nord for omsøkt trase, denne vil ikke bli påvirket av transport som omsøkt.  
Området brukes som vårbeite og høstvinterbeite.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt slik at 
reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til reinen har 
trukket ut av området før transporten fortsetter. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
 
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
 
Vedtak:  
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Deres søknad av 05.01.2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020 etter § 5c) 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. 
 
Deres søknad av 05.01.2020 er videre behandlet i Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Ann-Karin Sæther, Vidar Sæther eller Kay Emil Larsen 
 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved til hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 - 04.05.2020 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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 18.02.2020 - 04.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/56-2 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 28/2020 18.02.2020 

   
 

Mikael Ritman, søknad motorferdsel til hytte på gnr 43 bnr 1 i Baltsfjord 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Mikael Ritman 
2 resultset 479 13785 vedlegg1 

 
 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Mikael Ritman datert 02.01.2020, der det søkes om transport av utstyr, bagasje 
og ved til hytte. Hytta ligger i Balsfjord kommune på gnr 43 bnr 1 på grensen til Målselv kommune. 
Omsøkt kjøretrase ligger på gnr 83 bnr 6 i Målselv kommune fra gnr 85 bnr 4. Det søkes om mer enn 
30 turer i perioden 01.01.2020 til 31.12.2020 over 5 år. Søker har lagt ved kart over kjørerute. 
 
Transport av eldre familiemedlemmer behandles i egen sak. 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
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Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et 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 mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
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nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker ikke eier av hytte det søkes transport til. Korteste avstand fra 
brøyta veg til hytte er målt til 1,9 km i luftlinje. Hytta ligger i Balsfjord kommune, og korteste 
avstand til brøyta veg går i Balsfjord kommune Fv87. Korteste veg fra grensen til Målselv kommune 
ved hytta, til nærmeste brøyta veg i Målselv kommune er 2,8 km. Hytta ligger ca. 70m fra 
kommunegrensen. 
 
Det er søkt om følgende søkere:  

- Miakel Ritman,  
- Kjetil Elvevold,  
- Kjell Arve Elvevold 
- Sveinung Sørli 

 
Mikael, Kjetil og Kjell vil dermed kunne regnes som nærmeste familie i henhold til forskriften. 
 
Avstanden er under minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c). Søknaden behandles 
derfor etter forskriftens § 6 transport ved særlig behov. 
 
 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være oppfylt:  

- Søker må påvise et særlig behov  
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring  
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte  
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum.  
 
Administrasjonen vurderer at vedtransporten er å anse som et særlig behov som ikke kan knyttes til 
turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Ved å innvilge transport av generelt utstyr og bagasje etter forskriftens § 6 der avstanden mellom hytte og 
brøyta bilveg er under 2,5 km kan dette skape presedens for tilsvarende søknaden. Dette bør unngås. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster i 
den omsøkte traseen: 

- Liten gaffelgjelledøgnflue 
- Kjempebarkebille 
- Brunbjørn 

 
Miljøverdier: 
Det er registrert flere miljøverdier i transport området. Transporten skal skje på snødekt mark og 
anses disse artene er ikke aktive i denne perioden og dermed blir de ikke kjøringen å påvirke 
miljøverdiene. 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som friluftsområdet.  
 
 «Nærområde til Øverbygd og Holt. Solvoldtjønna og Brannmotjønna er brukt til bading. Attraktivt 
område for bærplukking. Trimmpostkasse og tursti til Nordgårsåsen». 

174



 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i 27 Meavki/Mauken reinbeitedistrikt. Området brukes som 
vinterbeite.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
 
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
Vedtak:  
Deres søknad av 02.01.2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter § 5c) 
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 etter omsøkt trase da 
avstanden mellom korteste strekning mellom hytte og brøyta veg er under 2,5km. 
 
Deres søknad er videre behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring med 
snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av tilgengelige 
kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Mikael Ritman, Kjetil Elvevold,  Kjell Arve Elvevold eller Sveinung Sørli. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved til hytte. 
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VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 – 04.05.2020 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring 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 kjøring, 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. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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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 18.02.2020 – 04.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
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