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PS 56/2020 Referatsaker



Målselv kommune Arkiv: U01 

Arkivsaksnr: 2017/3724-32 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 57/2020 03.03.2020 

 

Orienteringssak - Arena Utmark 

Referanser: 
 
Utrykte bilag: Egen PowerPoint legges ved protokollen. 

 

Bakgrunn 
Rådmannen viser til prosessen med Arena Utmark. Saken har vært arbeidet med over tid og består 
blant annet av interkommunalt plankontor, samling av kompetansearbeidsplasser under samme tak. 
Hensikten med en slik samling er blant annet å fremme samarbeid på tvers av fagmiljø til 
innbyggernes- og næringslivets beste.  
 
 

Vurdering: 
Arena Utmark er et prosjekt som har gått over noe tid. Prosjektet innehar positive gode målsettinger 
som blant annet vil kunne innebære en samling av kompetansearbeidsplasser for både statlig, 
regional og kommunal sektor. Prosjektet innehar samtidig et viktig element i forhold til mulighetene 
for interkommunalt plankontor. Fylkesmannen i Troms har støttet prosjektet både med 
skjønnsmidler, arbeidstid og prioritering. Fylkesmannen fremhever prioriteringen og viktigheten av 
et interkommunalt plankontor i denne sammenhengen.  
Prosjektet innehar samtidig viktige elementer i forhold til mulig sentrumsutvikling for Bardufoss 
sentrum.  
Rådmannen har fått støtte av WSP ved Arne Sundheim for å gjennomføre orienteringen for PNU.  
 
 

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

vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget tar saken til orientering. 
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Målselv kommune Arkiv: L13 

Arkivsaksnr: 2017/3866-49 

Saksbehandler:  May Britt Fredheim  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 11/2020 03.03.2020 

 

Buktamoen steinbrudd - presentasjon av høringssvar 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Uttalelse til 1. gangshøring detaljregulering Buktamoen steinbrudd - Målselv kommune 
2 Samordnet høringsuttalelse til 1. gangs høring av detaljreguleringsplan for Buktamoen 

steinbrudd, Målselv kommune 
3 REGULERINGSPLAN FOR BUKTAMOEN STEINBRUDD 
4 Uttalelse til planforslag - detaljregulering Buktamoen steinbrudd - planident 19242017003 - 

Målselv kommune 
6 NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Buktamoen 

steinbrudd - Målselv kommune 
7 Tilleggsuttalelse - 1. gangs høring detaljregulering Buktamoen steinbrudd, planident 

1924207003 
8 Partsbrev_ Høringssvar - 1.     gangshøring detaljregulering Buktamoen steinbrudd, planident 

19242017003 
9 Svar - 1. gangs høring detaljregulering Buktamoen steinbrudd, planident 19242017003 

 
 
Utrykte bilag: Høringsutkast detaljregulering Buktamoen steinbrudd 

Bakgrunn: Plan- og næringsutvalget la i sak 51/2019 forslag til detaljregulering Buktamoen 
steinbrudd, planident 19242017003, ut til offentlig høring og ettersyn. Planforslaget har lagt ute til 
offentlig høring og ettersyn i perioden 11.11 2019 – 27.01.2020.  
 

Utredning: Kommunen har mottatt 9 høringssvar. Alle ligger som vedlegg til saksframlegget. I 
tabellen under er høringssvar presentert.  

Troms fylkeskommune: 
Planen omtaler i liten grad mulig etappevis avslutning/istandsetting. Av landskapshensyn kan 
terrengforming fastsettes i reguleringsplanen. 
 
Fylkeskommunen er tilfreds med at det er lagt stor vakt på å ivareta Målselva for å unngå negativ 
påvirkning som avrenning o.l.  
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Myr-arealer er viktig for å hindre avrenning samt sikre at vannveger holdes åpne. 
Fylkeskommunen ber om at avbøtende tiltak operasjonaliseres i planbestemmelsene for å sikre at 
hensynet følges opp. 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
Ved utvidelse av steinbruddet skal området forsvarlig sikres. 
 
NVE 
Generell tilbakemelding med henvisning til nyttige veiledere og verktøy 
Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid 
Viser til en uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om bruk av skog som 
skjermingsbelte. 
Statens vegvesen 
Byggegrenser forutsettes å være i samsvar med dagens avstand, dvs 50 meter fra vegens midtlinje 
 
Det må knyttes bestemmelser til reguleringsplanen som ivaretar godkjenning av kryss hos 
vegmyndigheten og rekkefølgekrav på etablering.  
Takelvlia velforening 
Feltet har 62 boenheter, og 2/3 har direkte utsyn til steinbruddet. 
 
Feltets utvidelse må ses i sammenheng med andre steinbrudd i nærheten slik at total belastning for 
nærområdet vurderes. Spesielt er det bekymringer i forhold til utvidelse i høyden da dette vil få 
store landskapsmessige konsekvenser og økt støybelastning for beboerne. Understreker føre-var-
prinsippet. 
 
Reguleringsplanen er uklar i forhold til tidsrammer for drift.  
 
KU-tema landskap viser til at Takelvlia boligfelt vil bli forringet med betydelig miljøskade for 
delområdet i forhold til landskap og støy. Konsekvensutredningen viser at den herskende 
vindretninger er fra vest. Med den vindretningen er støyen fra dagens steinbrudd størst. Støy er 
definert som helseskadelig i Forurensingsloven. Dette er ikke tilstrekkelig vektlagt i planarbeidet. 
 
Økt trafikk med 65 utkjøringer i døgnet vil føre til betydelig mer støy fra E6. Buktamoen som 
trafikknutepunkt er allerede sterkt belastet. 
Støvplager vil være en problemstilling i noen typer vindretninger. 
 
Området bak steinbruddet er brukt både av skikjørere, bærplukkere og generelt som turterreng. 
Sikkerheten vil være en betydelig utfordring her.  
 
Plandokumentene mangler klare krav til tilbakeføring av landskapet når uttaket er ferdig. 
 
Kommunen er opptatt a bolyst, men folketallet går på ned. En utvidelse av steinbruddet fører til at 
færre ønsker bo i Takelvlia.  
 
Takelvlia velforening protesterer på det sterkeste på utvidelse av steinbruddet og etablering av 
asfaltfabrikk på Buktamoen. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Ingen regionale statsetater har fremmet innsigelser til planen. Fylkesmannen har noen merknader. 
 
Hensyn til støv- og støyforurensing: ¨Bestemmelsene ivaretar hensyn til støv- og støyforurensing 
på en tilstrekkelig måte, men ber om at bestemmelse pkt. IV g) rettes opp med rett paragraf.  
 

9



Ku landskapsbilde slår fast at delområde Takelvlia vil bli utsatt for negativ påvirkning av 
plantiltaket. Vi anbefaler at avbøtende tiltak blir etterkommet slik det blir foreslått i KU pkt. 3.1.7 
med redusering av bruddets høyde. 
 
Reindrift: avbøtende tiltak som omhandler reindrifta anbefales etterkommet (pkt. 3.3.4) 
 
Vannforekomster: Bestemmelser om avbøtende tiltak bør tas med i planbestemmelsene. 
Miljømålene er at alle vannforekomster skal ha minimum god økologisk og kjemisk tilstand. Der 
er derfor viktig at det settes inn tiltak skal at påvirkningen fra steinbruddet ikke forhindrer 
mulighet for å forbedre tilstanden der den er lavere enn god. 
 
Avbøtende tiltak for å unngå forurensing og negative effekter på anadrome laksefisker må ivaretas, 
jamfør naturmangfoldloven. 
 
Myrforekomster: Myren i planområdet er ikke oppført som truet naturtype, men kan være en 
levemiljø mot viktige habitater. Myr beskytter og så mot erosjon. Det å anlegge vei i myra bør i 
størst mulig grad unngås. 
 
Etterbruk: Planområdet bør reguleres til LNFR etter avsluttet uttak og området istandsettes, evt 
plankrav for etterbruk fastsettes (rekkefølgekrav) 
 
Naturmangfold: Kommunen har ikke synliggjort sin vurdering i henhold til naturmangfoldsloven 
§§ 8-12. Mangelen er en saksbehandlingsfeil som må rettes opp før kommunestyret 
egengodkjenner planen. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
 
Manglende beskrivelse av ressursen:  
Det mangler informasjon om: 

 Geologiske strukturer som oppsprekkingsgrad og eventuelle diskontinuiteter i bergarten 
 Estimert totalt volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak 
 Kvalitet og kvalitetsvariasjoner 
 Bruksområder og marked på kart og lang sikt 
  

Konsesjon: 
Bestemmelse 1.1. Steinbrudd og massetak tar inn følgende ordlyd: «Drift skal skje i henhold til 
bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter loven». 
 
Konsekvensutredning og avbøtende tiltak:  
Det bør utarbeides avbøtende tiltak vedrørende landskap, naturmangfold og reindrift for å sikre 
forutsigbare rammer og krav for driften av uttaket. 
 
For øvrig bør bestemmelsene sette krav til at maskiner, utstyr og lagning av masser ikke skal skje i 
området avsatt til LNFR eller vegetasjonsskjerm. 
 
Bestemmelser bør ikke utformes slik at de binder opp drifta eller avslutning av masseuttaket. DMF 
råder til at forhold som gjelder bergfaglige vurderinger eller driftsrelaterte forhold ikke fastsettes i 
bestemmelsene, med mindre dette kan begrunnes med grunnlag i hensyn til miljø og samfunn. 
Driftsplanen er et dynamisk verktøy i konsesjonen og vil ivareta disse hensyn 
 
DMF ber om at oppdaterte reguleringsbestemmelser sendes ut på ny høring før vedtak av planen. 
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Vurdering: 
Høringsinnspillene kan deles i to hovedbolker. Takelvlia velforening tar opp en generell debatt om 
konsekvensene for boligområdet basert på landskapshensyn, støv og støy. Dersom steinbrudda i 
området skal få driftes vil Takelvlia få ulemper på disse områdene. Før planen var lagt ut på 1 
gangshøring ble   problemstillingene diskutert.  
 
Bestemmelsene i planutkastet må oppdateres og kvalitetssikres hos Direktoratet for 
mineralforvaltning og fylkesmannen før planen fremmes til 2. gangsbehandling og egengodkjenning 
politisk.  
 
 
 
 
Rådmannens tilrådning: 
 

1) Rådmannen tilrår at utvalget tar saken til orientering.
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Målselv kommune 
Kommunehuset 
9321 MOEN 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  27.01.2020 
Vår ref:  18/00498-5 
Deres ref:   2017/3866-37 

 

Uttalelse til 1. gangshøring detaljregulering Buktamoen steinbrudd 
- Målselv kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  vår 
uttalelse til varsel om oppstart, datert 27. mars 2018, og til ovennevnte sak, datert 18. 
november 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi  forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Om planen 
Formålet med planarbeidet er å regulere en utvidelse av eksisterende steinbrudd som 
drives av Veidekke på Buktamoen. Planen foreslår ny virksomhetsgrense for steinuttak, 
etablering av ny asfaltfabrikk og flytting av eksisterende vei. Utvidelsen vil sikre drift av 
steinbruddet i de neste 50 til 100 år. 
 
Utvidelse av steinbruddet foreslås i et område som i dag er regulert til LNFR-formål i 
kommuneplanen. Grunnet planens størrelse og innhold ble det stilt krav om 
konsekvensutredning.  
 
Uttalelse til planen 
 
Manglende beskrivelse av ressursen 
Vi viser til vår uttalelse til oppstart, og etterlyser en beskrivelse av mineralressursen1 
og en vurdering av ressursens egnethet til det formålet den planlegges brukt til. 
Beskrivelsen bør inneholde 

 Geologiske strukturer som oppsprekkingsgrad (sprekkenes strøk/fall i forhold 
til hvordan det er planlagt å drive ut forekomsten) og eventuelle 
diskontinuiteter (sprekkesoner) i bergarten 

 Estimert totalt volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak  

 Kvalitet og kvalitetsvariasjoner 

                                                                 
 
1Forekomst Buktamoen 3: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=168200  

Ladebekken 50 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 

12

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=168200


 

 

 

2 

 Bruksområder og marked på kort og lang sikt 
 
Konsesjon 
Buktamoen Steinbrudd har i dag konsesjon på deler av planområdet. DMF minner om 
at ny plangrense for drift krever ny søknad om konsesjon før drift i utvidelsesområdet 
kan starte. 
 
Planprogrammet viser til at uttak større enn 10.000 m3 krever driftskonsesjon fra 
Direktoratet for mineralforvaltning. DMF ber om at det under 
reguleringsbestemmelsenes punkt 1.1 Steinbrudd og masseuttak tas inn følgende 
ordlyd; 

Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende 
forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for 
mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter loven. 

 
Konsekvensutredning og avbøtende tiltak 
Reguleringsbestemmelsene og valg av arealformål bør gjenspeile avbøtende tiltak som 
er utarbeidet i konsekvensutredningen. Hvis avbøtende tiltak ikke skal gjennomføres 
må dette begrunnes i planbeskrivelsen. DMF anbefaler at avbøtende tiltak vedrørende 
landskap, naturmangfold og reindrift tas inn i reguleringsplanen for å sikre forutsigbare 
rammer og krav for driften av uttaket.  
 
For øvrig bør bestemmelsene sette krav til at maskiner, utstyr og lagring av masser ikke 
skal skje i områder avsatt til LNFR eller vegetasjonsskjerm.  
 
Utforming av reguleringsbestemmelsene 
Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og 
avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny 
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra 
bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen.  
 
DMF råder derfor til at forhold som gjelder løpende bergfaglige vurderinger og andre 
driftsrelaterte forhold (f.eks. uttaksretning, etapper, nedre kote mm) ikke fastsettes i 
bestemmelsene, med mindre dette kan begrunnes med grunnlag i hensyn til miljø og 
samfunn. Disse forhold vil bli ivaretatt i driftsplanen. Driftsplanen er en del av 
grunnlaget for å få tildelt konsesjon og er et dynamisk verktøy for tiltakshaver som skal 
kunne endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte 
forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal godkjennes av DMF.  
 
Ny høring 
DMF ber om at planen sendes ut ny høring for å kunne vurdere ferdig utformede 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
Mottakere: 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Troms og 

Finnmark 

Statens hus   Damsveien 1 9800 VADSØ 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.01.2020  2018/1503 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  18.11.2019  2017/3866 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Ola Aronsen, 77642092 
  
 
 
  

Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 
 
 

  
 

Samordnet høringsuttalelse til 1. gangs høring av detaljreguleringsplan for 
Buktamoen steinbrudd, Målselv kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 27.01.2019. Formålet 
med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd, samt etablering 
av ny asfaltfabrikk og omlegging av eksisterende vei. Total størrelse på reguleringsplan vil være på 
210 daa. Utvidelsen vil ta av areal som er avsatt til LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Det er 
gjennomført konsekvensutredning på flere ulike tema i ny reguleringsplan.  
 
Fylkesmannen har ansvar for å samordne uttalelser med innsigelser fra regionale statsetater 
i Troms og Finnmark fylke og har fått myndighet til å avskjære eventuelle innsigelser fra disse 
etatene. 
 
Ingen regionale statsetater har fremmet innsigelse til planen. 
 
Merknader 
 
Hensyn til støv- og støyforurensning 
Fylkesmannen kan ikke se at det er nødvendig med støvnedfallsmålinger etter § 30-9 i 
forurensningsforskriften, da bebyggelse som kan defineres som nærmeste nabo ligger over 500 
meter fra virksomhetsområdet. I planbeskrivelsen pkt. 8.2.5 står det at nærmete nabo er utleiehytter 
som ligger 400 meter vest for planområdet. Vi går ut i fra dette er en skrivefeil og det er ment å stå 
øst, da vi av kartet ikke kan se at finnens utleiehytter vest for planområdet. Ca. 400 meter øst for 
planområdet ligger det døgnhvileplasser for yrkessjåfører som ikke kan regnes som nabo etter 
definisjonen i § 30-1 i forurensningsforskriften. 
 
Fylkesmannen mener bestemmelsene ivaretar hensyn til støv- og støyforurensning på en 
tilstrekkelig måte, men ønsker at § 30-8 i forurensningsloven inkluderes i bestemmelsene. Vi ber om 
at det rettes opp i pkt. IV g) Støv under steinbrudd/masseuttak. Paragrafen må rettes til § 30-4.  
 
Landskapsbilde 
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Det er gjort konsekvensutredning av landskapsbilde for plan- og influensområdet. KU slår fast at 
samlet vurderes tiltaket å gi noe miljøskadet for influensområdet. Delområdet Takelvlia er området 
som vil bli mest utsatt for negativ påvirkning av plantiltaket. Konsekvens for området er vurdert til 
betydelig miljøskade. Vi anbefaler at avbøtende tiltak blir etterkommet slik det blir foreslått i KU pkt. 
3.1.7, med redusering av bruddets høyde. 
 
Reindrift 
Fylkesmannen anbefaler også at avbøtende tiltak som omgår reindrifta (pkt. 3.3.4 i KU) blir 
etterkommet. 
 
Forurensning av vannforekomster 
I planbeskrivelsen av 28. august 2019 er det tatt med forslag om avbøtende tiltak for at avrenning fra 
steinbruddet ikke skal føre til utslipp/utspyling av finpartikulært materiale til bekkefelt som leder til 
Målselva, eller føre til skade på omgivelsene.  
 
Prosessvann, som har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller for høyt innhold av 
faststoff/suspendert stoff etter gjeldende grenser satt i forurensningsforskriften, skal enten samles 
opp og leveres til godkjent mottak, eller renses for eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng. 
Fylkesmannen mener derfor at bestemmelser om avbøtende tiltak bør tas med i planbestemmelsen. 
 
Økologisk tilstand i områdets vannforekomster 
Steinbruddet ved Buktamoen er et av to steinbrudd i dette området. Det er bekkefelt på både nord- 
og sørsiden av steinbruddet og disse bekkene renner ut i Målselva, som er en del av et nasjonalt 
laksevassdrag. I Vann-nettportalen er tilstanden til vannforekomstene i nærområdet til steinbruddet 
klassifisert. Bekkene (ID 196-447-R) på sørsiden av steinbruddet er registrert med god økologisk 
tilstand. Bekkene (ID 196-143-R) på nordsiden er registrert med moderat økologisk tilstand på grunn 
av påvirkning fra nedlagte deponier. Den økologiske tilstanden i Nedre Målselv (ID 196-275-R og 196-
274-R) er registrert som svært dårlig. Sistnevnte vannforekomst er oppført med svært god og 
moderat tilstand i konsekvensutredningen. Denne informasjonen er hentet 4. november 2015 og 
kan regnes som foreldet å være. Dette må rettes opp i planbeskrivelsen. 
Miljømålene i vannforvaltningsplanene er at alle vannforekomster i Troms skal ha minimum god 
økologisk og kjemisk tilstand. Det er derfor viktig at det settes inn tiltak slik at påvirkningen fra 
steinbruddet ikke forhindrer mulighet for å forbedre tilstanden der den er lavere enn god. I 
Forvaltningsplan for Bardu-/Målselvvassdraget fra 2009 nevnes det at pågående klimaendringer kan 
forandre vannkvalitet og økologisk tilstand i vannforekomster i Troms. Disse forandringene omfatter 
grunnvannsnivå, vannføring og tørkeperioder. Effektene av disse forandringene kan være erosjon, 
endringer i akvatiske økosystemer og påvirkning av saltvann på forekomster av grunnvann og 
kystnære ferskvann for å nevne noen (Vannregionmyndigheten Troms, 2009). 
 
Anadrome laksefisk 
Målselva er en del av Målselvvassdraget som har status som nasjonalt laksevassdrag. At Nedre 
Målselv er klassifisert i svært dårlig tilstand er basert på den genetiske integriteten til villaks i elva. 
Ved økt aktivitet i steinbruddet på Buktamoen må en forvente økt forurensning til omgivelsene. 
Utvinning av mineraler og bergarter produserer avfall og forurensning i form av økt 
partikkeltransport, endring av pH og tilførsel av tungmetaller. Dette kan påvirke svært mange 
organismer, deriblant laks, sjøørret og sjørøye (Anon, 2013). Partikler og metaller kan ha fysiologiske 
effekter på fisk, som skader på fiskens gjeller og påvirkning på laksesmoltens evne til å tåle saltvann. 
Det er mangel på kunnskap knyttet til miljømessige effekter av eksisterende bergverk og hvilke 
belastning laks og sjøørret tåler (Anon, 2019). For å unngå forurensning og negative effekter må det 
gjøres avbøtende tiltak jf. naturmangfoldloven. 
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Myrforekomster 
En utvidelse av steinbruddet vil beslaglegge en del av myra, vest for anleggsområdet. I 
konsekvensutredningen blir denne myra vurdert å trolig være en jordvannsmyr. Myrforekomsten 
har en dreneringskanal nordover mot steinbruddet. I naturbasen til Miljødirektoratet er denne myra 
vurdert til å være lite produktiv og det er ikke registrert noen truede arter i eller rundt myra. Denne 
typen myr er ikke oppført som en truet naturtype. På bakgrunn av disse opplysningene har ikke 
denne myra en regional verdi, men det bør påpekes at myr er viktige habitater for et stort antall 
truede arter og har stor verdi for naturmangfoldet. Myr beskytter også mot erosjon og er viktig for 
vannbalanse regulerer vann og binder karbon. Ivaretagelse av intakte myrer er en viktig del av 
arbeidet med klimatilpasning (Bárcena et al. 2016). Disse økosystemtjenestene vil sannsynligvis gå 
tapt ved en utvidelse av steinbruddet, da det er planlagt å anlegge vei gjennom deler av myren. Ved 
at klimaet endrer seg kan en generelt forvente en økning i avrenningsproblematikk der myrens 
økosystemtjenester vil spille en stor rolle. Det er et politisk flertall for å forby nydyrking av myr og i 
forbindelse med landbruk er det gjort endringer i jordlova (1995, § 11) der klimahensyn er vektlagt 
og formålet er å stanse nydyrking av myr. Dette vitner til et økende fokus på å bevare denne 
naturtypen. Å anlegge vei i myra er et inngrep en bør i størst mulig grad unngå. 
 

Kilder: 

Anon (2013). Status for norske laksebestander i 2013. (Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning nr 5). Hentet fra: https://www.vitenskapsradet.no/Rapporter 
Anon (2019). Status for norske laksebestander i 2019. (Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning nr 12). Hentet fra: https://www.vitenskapsradet.no/Rapporter 
Bárcena, T. G., Grønlund, A., Hoveid, Ø., Søgaard, G., & Lågbu, R. (2016). Kunnskapsgrunnlag om 
nydyrking av myr. Sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr og 
synliggjøring av konsekvenser ved ulike reguleringstiltak (NIBIO Rapport 2/43/2016). Hentet fra: 
https://nibio.brage.unit.no/nibio-
xmlui/bitstream/handle/11250/2415674/NIBIO_RAPPORT_2016_2_43.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
Jordlova. (1995). Loven om jord (LOV-1995-05-12-23). Hentet fra: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23 
Vannregionmyndigheten Troms. (2009). Forvaltningsplan for Troms, vannområde Ranfjorden 2010-
2015. Hentet fra: https://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/troms/troms---
dokumenter/vannportalen-troms-import-dokumenter/plandokumenter/forvaltningsplan_bardu-
malselvvassdraget_-_malangen_dzvrd.pdf 
 
Etterbruk 
Vi ser det som viktig at planområdet reguleres til LNFR etter at uttak er avsluttet og området 
istandsatt (tidsrekkefølge), eller at det stilles plankrav for etterbruken. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven sentrale prinsipper, kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper, skal 
legges til grunn ved myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder 
plan- og bygningsloven. Det skal fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig 
myndighet hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. naturmangfoldloven § 7. Dette innebærer en 
noe utvidet begrunnelsesplikt i forhold til det som følger av forvaltningsloven § 24 første ledd. Se 
mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II 
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk.  
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Manglende vurderinger etter naturmangfoldloven kan medføre at et eventuelt vedtak i saken kan 
anses som ugyldig dersom feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det samme kan bli 
resultatet dersom vedtaket for så vidt omtaler §§ 8-12, men det fremstår som åpenbart at 
vurderingene og vektleggingene ikke har blitt trukket inn i forberedelsene av saken og den 
skjønnsmessige vurderingen av saken. 
 
Vi kan ikke se at kommunen har synliggjort sine vurderinger i henhold til lovens §§ 8-12 i denne 
saken. Dette er et lovpålagt vilkår som ikke kan fravikes. Mangelen er en saksbehandlingsfeil som 
må rettes opp før kommunestyret egengodkjenner planen. 
 
Fylkesmannen stiller seg til disposisjon ved behov for råd/veiledning i det videre planarbeidet. Ved 
henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2018/1503 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 
justis- og kommunalavdelingen 

  
 
Ola Aronsen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 701 9815 VADSØ 
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REGULERINGSPLAN FOR BUKTAMOEN STEINBRUDD, 
MÅLSELV KOMMUNE. 
PLANPROGRAM REVIDERT ETTER INNSPILL I HØRINGSPERIODE 23.02. – 10.04.2018 
VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MÅLSELV, SAK 104/2018, 
DEN 05.12.2018 
 
Utvidelse av steinbrudd og etablering av asfaltfabrikk. Ved Veidekke Industri AS. 

Høringssvar Buktamoen steinbrudd, planid 19242017003. 

Formålet med planarbeidet er å regulere utvidelse av eksisterende steinbrudd som drives av 
Veidekke på Buktamoen. Planen foreslår ny virksomhetsgrense for steinuttak, etablering av 
ny asfaltfabrikk og flytting av eksisterende vei. Utvidelsen vil sikre drift av steinbruddet i de 
neste 50 til 100 år. 

Dette er ikke det eneste steinbruddet i dette området. Vi mener at dette feltets utvidelse må 
sees i sammenheng med andre steinbrudd i nærheten, slik at samlet belastning for vårt 
nærområde vurderes. Vi er spesielt bekymret for utvidelsen av steinbruddene i høyden, da 
dette vil få store landskapsmessige konsekvenser og økt støybelastning for oss. Vi stiller 
spørsmål om ikke føre-var-prinsippet bør legges til grunn? 

Takelvia boligfelt, bestående av 62 boenheter der mer enn ¾ av boligene har direkte utsyn 
mot steinbruddet. 

Ut fra KU-TEMA FORURENSING STØY, er det beskrevet at asfaltverket kan drives 
kontinuerlig dersom dette er nødvendig. Når det i denne sammenheng vil etableres to 
knusere, en til asfaltverket og en til knusing ellers, og videre boring og pigging stort sett alle 
dager med noen untak, vil dette for Takelvlia boligfelt få store konsekvenser når det gjelder 
støy.  

Reguleringsplanen er noe uklar ift tidsramme for drift, slik at det meste av drift kan foregå 7-
23 det meste av uken. Hva med helgefreden? Kommunen har heller ikke beskrevet noe av 
dette i planbestemmelsene.  

Plankartet over det nye området viser en betydelig utvidelse spesielt i høyden der man skal 
etablere terasser (20m opp og 12m inn) opp til høydekote 120moh. Dette vil over tid etablere 
en enorm reflektor der støy fra anlegget kastes mot Takelvia boligfelt.  

I KU-TEMA LANDSKAP, er Takelvlia boligfelt L4 utpekt som «forringet» med «Betydelig 
miljøskade for delområde». Dette viser at nevnte boligområde vil få den verste 
konsekvensen i henhold til støyplager. Vi synes ikke dette vektlegges tilstrekkelig når 
konklusjonen trekkes for influensområdet totalt sett. 

Videre blir landskapet mot vest for denne bebyggelsen forringet i forhold til utsikt mot flere 
store krater i landskapet. 

Økt trafikk med 65 utkjøringer i døgnet vil føre til betydelig mere støy fra E6 og opp til 
boligfeltet. Buktamo er et trafikk knutepunkt i vårt nærområde som er sterkt belastet i dag. 

Støvplager vil om vindretninga tilsier dette, kunne være aktuell. 

Turterreng. I mange år har området vært brukt av skikjørere som tar seg ned fra toppen til 
Buktamo. Med jevne mellomrom kan vi som beboere se slys av skikjørere som kommer ned 
fjellsiden med hodelykter. For øvrig er området også yndet brukt både i bærtida og ellers 
som turterreng. Denne muligheten vil ytterligere bli redusert og hvor sikkerhet er en 
betydelig utfordring.  
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Mangler: I de planutkast som ligger på kommunens hjemmeside og dokumentet Sweco viste 
på folkemøtet, er det i utredningene ikke tatt med hvordan området skal tilbakeføres til mest 
mulig opprinnelig tilstand. Er det avsatt midler til dette? Vi snakker her om en lang 
utvinningsperiode , så evt. tilbakestilling av området vil være langt fram i tid. Veidekke AS 
bekreftet på folkemøte at delvis tilbakeføring under veis ikke er mulig når utvinning pågår. 

Vi har forståelse for næringsaktørenes behov for utvidelse, men kan ikke sitte rolig å se at 
vårt boligområde og nærområde blir forringet i den grad det beskrives i planforslaget. 
Kommunen bør finne annet egnet sted for masseuttak som ligger mye mer avsides i forhold 
til bebyggelse og trafikkknutepunkt. 

I konsekvensutredningen er det vist til herskende vindretning på Bardufoss som er fra vestlig 
retning. Dette samsvarer med vår opplevelse av støy fra eksisterende steinbrudd, spesielt 
ved arbeid høyt oppe i eksisterende brudd. Utvidelse av steinbruddet i høyden vil forsterke 
dette og medføre økte støyplager for oss. 

Samtidig som man i Målselv kommune er opptatt av bolyst, har antall innbygere i kommunen 
det  siste året gått ned med ca 55. Skal dette prosjektet føre til at ferre ønsker å bosette seg i 
Takelvlia? Det er fortsatt ledige tomter i boligfeltet. 

I forhold til forurensningloven pekes det på langvarig støy som helseskadelig. 

Ut fra alt dette, vil vi på det sterkeste protestere på den utvidelsen av steinbruddet og 
etablering av asfaltfabrikk på Buktamoen beskrevet i høringsutkastet.  

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

  Gunn Bodil Strømseng / 

77851716 

15/224317-16 2017/3866-38 30.12.2019 

     

      

Uttalelse til planforslag - detaljregulering Buktamoen steinbrudd - planident 

19242017003 - Målselv kommune 

Vi viser til høring, mottatt 20. november 2019. 

 

Statens vegvesen ivaretar flere roller ved deltakelse i planlegging. 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. 

Som forvalter er ansvaret knyttet til ivaretakelse av drift, vedlikehold og utvikling av riks- og 

fylkesveger. Som statlig fagmyndighet har Statens vegvesen et overordnet ansvar for å følge 

opp nasjonale føringer og mål knytta klimagassreduksjon og samordnet bolig- areal- og 

transportplanlegging, og til trafikksikkerhet, framkommelighet og universell utforming. 

 

 

Statens vegvesen har følgende innspill til planforslag 

 Byggegrense 

Vi har vært i dialog med Målselv kommune v/May Britt Fredheim om byggegrense, jf. epost 

25. og 26. november. Fredheim bekrefter at byggegrensen langs fylkesvei 855 vil være i 

samsvar med dagens avstand, det vil si 50 meter fra vegens midtlinje. 

 Opparbeidelse av kryss til fv. 855 

Det må knyttes bestemmelse til reguleringsplanen som ivaretar godkjenning av utforming av 

kryss hos vegmyndigheten, og at det er etablert før området tas i bruk(rekkefølgekrav). Vi 

viser til vår uttalelse til varsel om oppstart: 

For å kunne ivareta trafikksikkerheten på stedet, og spesielt for tohjulinger på fylkesvegen, 

er det særdeles viktig at kryssområdet til enhver tid er kostet og rengjort for slam, grus og 

sand. Kravet om kosting og rengjøring av kjørebanen tas inn som rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene, og innarbeides i driftskonsesjonen for steinbruddet. 
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Vi ber også om at hele eller deler av internvegen asfalteres (minst 50 m fra vegkant 

fylkesveg 855), slik at ulempen og faren for tilgrising av kryssområdet elimineres. 

 

Statens vegvesen legger til grunn at forannevnte blir ivaretatt av Målselv kommune i 

reguleringsplan. 

 

 

Vi ønsker lykke til med planarbeidet.  

 

 

 

Plan og forvaltning - Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Øyvind Strømseth 

Seksjonsleder Gunn Bodil Strømseng 

 Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Fra: post@xn--grnn-fremtid-wjb.no (post@xn--grnn-fremtid-wjb.no)
Sendt: 27.12.2019 17:48:16
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Merknad til offentlig ettersyn av Detaljregulering Buktamoen steinbrudd
Vedlegg: 

ROS-analysens kap. 4.2.1 beskriver at NGU kart viser at deler av dagens
steinbrudd og deler av planområdet ligger innenfor utløsningsområde for
jord og flomskred. Det samme gjelder for snø og steinskredområde.
Grunnet det bratte terrenget er snøskred aktuell for hele planområdet.
Tidligere vurderinger i forbindelse med den gjeldende reguleringsplanen
viser at risiko for snøras vurderes som svært liten grunnet delvis
skogbevokste områder og ingen indikasjon på det har gått snøras
tidligere. Risiko for ras blir ansett som svært minimal.

Vi ønsker å vise tilKommunal- og moderniseringsdepartementet spørsmål og
svar til Kapittel 12. Reguleringsplan avklarer følgende Spørsmål fra en
forslagsstiller:
En sakkyndig vurdering tilsier at det er nødvendig å beholde et
skogbelte for å sikre et foreslått nytt hyttefelt mot snøras. Planen
omfatter bare hyttefeltet. Kan NVE fremme innsigelse og be om at
planområdet utvides slik at det også fastlegger sikringssonen?

Svar (Kommunal- og moderniseringsdepartementet):
Hvis forutsetningen for å kunne bygge hyttefeltet med akseptabel
sikkerhet er at skogen på oversiden må beholdes som skjerming – så må
den sikres/være sikret i planen også. Plangrensen må da i dette
tilfellet flyttes slik at nødvendig skogareal inngår. Den kan sikres på
flere måter, men en nærliggende måte kan være å regulere arealet til
LNF-formål som man legger en hensynssone oppå; nr 1 sikringssone, og med
reguleringsbestemmelse etter § 12-7 som sier at det er et vilkår for å
kunne bygge at skog (og terreng?) beholdes som sikring av hyttefelt mot
ev. snøras. Det blir da et spørsmål om det er samme grunneier for
hytteareal og for skogareal.

Svaret er derfor ja på spørsmålet om NVE kan fremme innsigelse for å
tilpasse planforslaget slik at det også ivaretar hensynet til nødvendig
rassikring av nytt hyttefelt.

(Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/sporsmal-og-svar-til-ny-plan--og-bygning/kapittel-12-
reguleringsplan-/id597618/)

Vi ber om at spørsmål eller andre henvendelser gjøres pr. e-post.

Mvh

Magne Pettersen

Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid

www.grønn-fremtid.no

post@grønn-fremtid.
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Målselv kommune 

 

   

9321 MOEN 

 

   

Vår dato: 13.12.2019         

Vår ref.: 201301223-10     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 18.11.2019 Anita Andreassen 

Deres ref.: 2017/3866-37 

   

22959612/anan@nve.no 

1 

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering 

for Buktamoen steinbrudd - Målselv kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 18.11.2019.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 
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Side 2 

 

 

 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

   

   

 

25

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan


 

Stabssjef 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
Målselv kommune 
Kommunehuset 
9321 MOEN 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
13/2654-20 Bjørg Kippersund L12 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
69886/19 77 78 81 57   12.12.2019 
 
 
Tilleggsuttalelse - 1. gangs høring detaljregulering Buktamoen steinbrudd, planident 
1924207003 
 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 
regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 
havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 
sektorer. 
 
Vi viser til deres oversendelse, datert 18.11.2019, med høringsfrist 27.01.2019, samt vår 
uttalelse datert 03.12.2019. Troms fylkeskommune har følgende tilleggsuttalelse til saken: 
 
Uttalelse - tillegg: 
 
Vi er tilfreds med at det er lagt stor vekt på å ivareta Målselva og unngå ytterligere negativ 
påvirkning som avrenning o.l. I planbeskrivelsen heter det blant annet: Avrenning til Målselv 
vil være svært begrenset. Avbøtende tiltak vil redusere potensialet for avrenning. Asfaltverk 
reguleres etter forurensningslovverket og krever egne søknader. Det forutsettes at det ikke 
forekommer utslipp til grunn eller resipient i forbindelse med asfaltverket. 
 
Jamfør planbeskrivelsen til reguleringsplan for Buktamoen steinbrudd berører utvidelsen myr-
areal. Noe av myra er tilsynelatende allerede berørt av eksisterende tiltak i området. 
 
Å ødelegge myr uten svært gode grunner er uheldig med tanke på overvannshåndtering og 
flomdemping, samt klimagassutslipp. Myra er viktig både som et karbonlager og som habitat 
for mange planter og dyr. 
 
Det er i planforslaget ikke gitt restriktive bestemmelser for inngrep i myr-areal. Dette gjelder 
hele planområdet inkludert areal avsatt til L1. Her tillater bestemmelsene nødvendige tiltak 
for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens grunnlag. 
Dette kan trolig åpne for tiltak som også bygger ned myr. 
 
I KU-rapporten (s 30) og planbeskrivelsen (s 43) omtales ulike avbøtende tiltak. Det er viktig 
med tiltak for å hindre avrenning og at myr bygges ned, samt sikre at vannveger holdes åpne.  
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Vi ber om at avbøtende tiltak operasjonaliseres i planbestemmelsene, for å sikre at disse 
følges opp i realisering av tiltaket. 
 
Avslutning: 
Vi ønsker lykke til med det videre arbeid med planen. Ta gjerne kontakt ved behov for 
avklaringer, råd og veiledning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Stine Larsen Loso 
ass. stabssjef Bjørg Kippersund 
 seniorrådgiver   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Kopi: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 
Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 
Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730  KARASJOK 
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Målselv kommune  
Fellestjenester 
 

 

 
 

 

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 

Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321  Moen 
 
 

 

           
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/6-40 Susanne Knoph/454 22 240 12.12.2019 

 

Partsbrev: Høringssvar - 1.     gangshøring detaljregulering Buktamoen 
steinbrudd, planident 19242017003   

 
Viser til møte i Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede den 20.11.19, der sak RS 
81/2019 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
 
Ved utvidelse av steinbruddet «Buktamo» skal området forsvarlig sikres. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Susanne Knoph 
sekretær 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
May Britt Fredheim    
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Målselv kommune  

Kommunehuset 

 

9321  MOEN 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

13/2654-19 Bjørg Kippersund L12 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

67735/19 77 78 81 57 2017/3866-37  03.12.2019 

 

 

Svar - 1. gangs høring detaljregulering Buktamoen steinbrudd, planident 19242017003 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 18.11.2019, med høringsfrist 27.01.2019. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Formålet med planarbeidet er å regulere en utvidelse av eksisterende steinbrudd som drives av 

Veidekke på Buktamoen. Planen foreslår ny virksomhetsgrense for steinuttak, etablering av 

ny asfaltfabrikk og flytting av eksisterende vei. Utvidelsen forventes å sikre drift av 

steinbruddet i de neste 50 til 100 år. 

 

Uttalelse: 

 

Beslutningsrelevante tema er behandlet i konsekvensutredning og planbeskrivelse. 

 

Planen omtaler i liten grad mulig etappevis avslutning/istandsetting. Dette styres i 

utgangspunktet av driftsplan etter mineralloven, men av landskapshensyn kan terrengforming 

fastsettes i reguleringsplan. Vi anbefaler at kommunen vurderer om det i denne planen er 

aktuelt å gi bestemmelser om dette. Vi viser her til KMDs Temaveileder-Uttak av mineralske 

forekomster (s 11). 

 

Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet, har ingen øvrige merknader til 

planforslaget. 
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Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

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

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 
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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 

MÅLSELV FJELLANDSBY AS 
Myrefjell 
9321 MOEN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/932-43 May Britt Fredheim 14.02.2020 

 Delegert rådmann - plansaker nr . 1/2020   

Mindre endring av reguleringsplan Bygda, planident 19242018001 

 
Saksopplysninger: Reguleringsplanen for Bygda ble vedtatt i september 2019 og er utarbeidet 
av Målselv Fjellandsby. Formålet til planen er fritidsbebyggelse. 
 
Erfaringen fra salgsprosessen er at tomtene er uhensiktsmessig små og det er ønske om å kunne 
justere tomtegrensene etter avtale med kjøper. Det forutsetter justering av bestemmelse 3.1.4 
Utnyttelsesgrad og 3.1.5 Byggegrenser. 
 
Vurderinger:  
Kommunen anser endringen til å være en mindre endring som ikke går utover hovedrammene i 
planen og ikke påvirker gjennomføring av planen for øvrig i henhold til plan- og bygningslovens 
§ 12-14. Konsekvensene blir større tomter og dermed potensielt færre enheter, men tomtene blir 
lettere å selge og bebygge. Arealformålene i planen videreføres i sin helhet. 
 
Vedtak: 
Målselv kommune vedtar mindre endring i bestemmelsene i henhold til plan- og bygningsloven § 
12-14.  
 
Ny ordlyd i bestemmelsene er: 
 
3.1.4 Utnyttelsesgrad 
For regulerte hyttetomter kan det bygges en boenhet med grad av utnytting satt til BRA= 200 m2. 
 
BRA skal fordeles som følger: 

 Hovedhytte: Inntil 150 m2 BRA 
 Anneks: inntil 20 m2 BRA 
 Biloppstillingsplass: Inntil 30 m2 BRA 
 
På området for biloppstillingsplass kan det bygges en carport/garasje. Carport defineres som 
parkeringsplass for bil med tak og maksimum 2 lukkede vegger. 
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3.1.5 Byggegrenser 
Inntegnet nabogrense på plankartet oppheves. Byggegrense styres av plan- og bygningsloven, og 
settes til minimum 4 meter. 
 
Carport/garasje på den enkelte tomt kan etableres utenfor byggegrensen mot nabogrensen mot 
andre fritidseiendommer og grøntarealer. Avstand mot offentlig trafikkområder og felles 
avkjørsel skal være minst 2 meter forutsatt at carport/garasje står parallelt med veg. 
 
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 
 
 
 
Morten Tomter 
enhetsleder Teknisk May Britt Fredheim 
 plansjef 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
Bjørn Einar Rognmo Mellombygdveien 871 9321 Moen 
John Traasdahl Øvreveien 48 A 9325 Bardufoss 
Tomas Michalek Krokbekkveien 19 F 9325 BARDUFOSS 
Jitka Michalkova Krokbekkveien 19 F 9325 Bardufoss 
Øyvind Jakobsen Berglivegen 29 9017 TROMSØ 
Frode Kiil Tverrveien 6 9325 Bardufoss 
TROMS KRAFT AS Evjenvegen 34 9291 TROMSØ 
FOSSBAKK FJELLSTUE AS c/o Frid Fossbakk 

Gulengvegen 21 
9010 TROMSØ 

MYREFJELL EIENDOM SA v/adv Bie c/o Advokatene 
Rege & Wibe Postboks 316 

9305 FINNSNES 

MÅLSELV FJELLANDSBY 
GRENDELAG SA 

c/o Sparebank 1 
Regnskapshuset Strandveien 
1 

9050 STORSTEINNES 

MAUKEN/TROMSDALEN 
REINBEITEDISTRIK 

v/ Karen Anette Anti 
Fossmoveien 461 

9325 BARDUFOSS 
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2020/418-1 

Saksbehandler:  Monica Stenbakken  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 58/2020 03.03.2020 

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 - Varsel om 
planoppstart 

Referanser: 
Vedlegg 
1 PLANPROGRAM 2021-2024 
  

 
 

Bakgrunn 
Plan- og næringsutvalget varsler oppstart og legger planprogrammet ut på høring. Planprogrammet er 
hjemlet i plan- og bygningslovens § 4-1 og er et verktøy i planarbeidet som skal angi formålet med 
planarbeidet, planprosesser med tidsfrister, opplegg for medvirkning og vise utredningsbehovet. 
Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker samtidig som kommunen varsler om 
oppstart av planarbeidet. 

Utredning: 
Målselv kommune har et rikt organisasjonsliv med mange frivillige organisasjoner som driver 
organisert idrett eller tilrettelegger for uorganisert fysisk aktivitet. Spillemidler er en viktig 
inntektskilde for lag og foreninger. 
Det er et vilkår for å kunne søke om statlige midler (spillemidler) at anleggsprosjektene er med i en 
vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.  Kulturdepartementet har siden 1980-årene stilt 
krav om at kommunen skal utarbeide og vedta kommunale planer for anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv. Vi må starte arbeidet med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-
2024 allerede nå, med bakgrunn i tildeling av spillemidler for 2021. Uten at denne planen er vedtatt 
for inneværende år mister vi anledningen til å søke spillemidler for 2021. 
 
Planen blir utarbeidet som en kommunedelplan og etter prosesskravene i plan- og bygningsloven, og 
følger veileder for «kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet». Planarbeidet vil bli varslet 
gjennom annonse i lokalavisa og på hjemmesiden til kommunen samt at lag og foreninger som er 
antatt å ha spesiell interesse for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil bli kontaktet via brav. Det skal 
under hele planarbeidet jobbes for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet. 
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Vurdering: 
Vanligvis venter vi med å melde oppstart på planer til etter kommunal planstrategi som er 
kommunestyrets prioritering for kommunestyreperioden. Den er ferdig til høsten. Denne planen skal 
styre tildelinger for 2021 og må/bør vedtas senest i desember. 
Planen er gjeldene for fire år, men handlingsprogrammet blir rullert årlig i forbindelse med 
budsjettarbeidet. Planen er et viktig kommunalt bidrag til frivillige lag og organisasjoner da de 
muliggjør søknad om spillemidler i henhold til forskrifter. Plan og næringsutvalget vedtar å legge 
planprogrammet ut på høring og melder samtidig oppstart av planarbeidet. 

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

Vedtak: 
1. Plan og næringsutvalget varsler oppstart av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2021-2024 jamfør plan- og bygningslovens§11-12. 
2. Plan og næringsutvalget legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn jamfør plan- og 

bygningslovens §11-13. 
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PLANPROGRAM 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 
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BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
Etter plan- og bygningsloven § 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram 
som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogrammet 
skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning.  
Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker samtidig som kommunen varsler om oppstart 
av planarbeidet.  

Den forrige kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utgår i 2020 og den nye planen for 
2021-2024 blir vedtatt i slutten av 2020. Planen er hjemla etter plan- og bygningsloven kapittel 11. 

FORMÅLET MED PLANARBEIDET. 
Det er et vilkår for å kunne søke om statlige midler (spillemidler) at anleggsprosjektene er med i en 
vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.  Kulturdepartementet har siden 1980-årene stilt krav 
om at kommunen skal utarbeide og vedta kommunale planer for anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv. Planen er et politisk dokument og er ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål 
på feltet. På denne måten kan det legges til rette for å sikre plan og målstyrt: 

 Utbygging av anlegg. 
 Klarere prioritering av langsiktige og kortsiktige prosjekter i kommunen. 
 Medvirkning og samarbeid mellom berørte parter. 
 Planer sett i sammenheng med overordnede samfunnsmål for innbyggerne. Dette belyser 

hvordan tema som f. eks idrett, friluftsliv, folkehelse, frivillig arbeid etc. «henger sammen» og 
virker inn på hverandre. 

 Tilrettelegging av området for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

INNHOLD  
Planen skal utrede og besvare følgende punkter, i tråd med anbefalinger og krav gitt av 
Kulturdepartementet: 

 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 
 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.  
 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. 
 Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg.  
 Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.  
 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.   
 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 
 Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte og eksisterende 

kommunale anlegg. 
 Kartlegging av kapasitet hos lag og foreninger. 
 Helseutfordringer i befolkningen. 
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OVERORDNA FØRINGER OG RAMMER FOR 
PLANARBEIDET 
Etter plan- og bygningsloven skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer legges til grunn ved 
kommunal planlegging. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet skal utarbeides i samsvar 
med disse. 

Nasjonale føringer 
Viktige planer, lover og meldinger er: 

 Plan og bygningsloven 
 Friluftsloven 
 Folkehelseloven  
 Stortingsmelding nr. 18 Natur som kilde til helse og livskvalitet (Kulturdepartementet 2015-2016) 
 Stortingsmelding nr. 26: Den norske idrettsmodellen (Kulturdepartementet 2011 – 2012) 
 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, en satsing på friluftsliv i hverdagen 

(Miljøverndepartementet 2014 – 2020) 
 Stortingsmelding nr. 34: Folkehelsemeldingen, God helse – felles ansvar (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2012 – 2013) 
 Stortingsmelding nr. 39: Frivillighet for alle (Kulturdepartementet) 
 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet, veileder 2019) 
 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015 (Kulturdepartementet) 
 Rikspolitiske føringer 
 Veileder om barn og unge i plan og byggesak. (Kommunal og moderniseringsdepartementet –

KMD 2020) 

 

Regionale føringer 
 Fylkesplan 2014-2025 spesielt kap. Nordområdene (kultur), senterstrategi, arealpolitikk og 

folkehelse 
 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

 

Kommunale føringer 
 Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 
 Kommuneplanens arealdel 2012-2025 
 Arbeidet som er gjort med friluftskartlegging vil bli brukt i planen. 

 

PLANPROSESSEN 
Planarbeidet vil følge plan- og bygningslovens bestemmelser for kommunedelplaner med hensyn til 
politiske behandlinger, offentlig ettersyn, annonsering osv. 

Oppdragsgiver: Kommunestyret 
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Arbeidsgruppe: 
Idrettskonsulent (Planansvarlig) 

FYSAK/friskliv-representant 

Representant fra Teknisk (har gitt tilbakemelding om de ikke har kapasitet til å bidra). 

Styringsgruppe 
Politisk representant 

Kommunalsjef helse  

Kommunalsjef oppvekst 

Enhetsleder for kultur og idrett 

Det finnes pr dags dato ikke idrettsråd i kommunen, men det jobbes med å få plass og det vil da være 
naturlig at de deltar i arbeidsgruppa. Midt Troms friluftsråd vil bli invitert til enkelte av arbeidsmøtene 
hvor vi jobber med friluftsliv.  

Arbeidsgruppa/planansvarlig vil i løpet av planprosessen kunne trekke inn ulike kompetansepersoner 
som det viser seg behov for (f.eks Nasjonalparkforvalter, Statskog og Fjelltjenesten). Alle som ønsker det, 
skal få mulighet til å komme med innspill til kommunedelplanen. Det vil bli arrangert åpne møter der 
innbyggerne, lag, foreninger og organisasjoner får komme med innspill. 

MEDVIRKNING 
Kunngjøring av planoppstart og planprogrammet vil skje samtidig. Frivillige lag og foreninger samt andre 
relevante parter vil bli varslet direkte gjennom brev ved fastsetting av planprogram og når forslag til plan 
blir lagt ut på høring. Planoppstart, høringer og vedtak vil bli varslet gjennom lokalaviser samt på 
kommunens hjemme- og facebookside.  

Det er ønskelig med bred medvirkning fra alle interesserte; grupper, organisasjoner og enkeltpersoner 
oppfordres til å delta med innspill i høringsprosessen. Dette er avgjørende for at planen skal kunne 
gjenspeile og reflektere status og behov for idrett og fysisk aktivitet i Målselv kommune. Aktuelle 
virksomheter og idrettsinstitusjoner som bør tas med i medvirkning av utarbeidelse av plandokumenter: 

 Idrettslag 
 Skytterlag 
 Arena Bardufoss 
 Andre lag- og foreninger innen mosjon/aktivitet/friluftsliv; spesielt Midt-Troms Friluftsråd. 
 Velforeninger (nærmiljø) 
 Rådet for funksjonshemmede (krav til universell utforming av anlegg/aktivitetsarenaer) 
 Målselv ungdomsråd (MUR) 
 Eldrerådet 
 Andre interesserte 
 Målselv idrettsråd – (om det blir fungerende) 
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FREMDRIFTSPLAN 
 

Milepæl Gjøremål Tidspunkt 

1 Vedtak om høring og offentlig ettersyn av 
planprogrammet. 

Februar Plan og næring 
3.mars/KS 12.mars 

2 Dialogmøter. Mars/april 

3 Høring av planprogrammet i minimum 6 uker.  Høringsfrist april 

4 Bearbeiding av høringssvar. april 

5 Planprogrammet vedtas av kommunestyret. 10. juni 

6 Åpent dugnadsmøte på kommunehuset. juni 

7 Administrativt arbeid med plandokumentet. mai/juni 

8 Vedtak om høring og offentlig ettersyn av forslag til 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 

august 

9 Frist for innspill til planen. oktober 

10 Prosjektgruppa gjennomgår uttalelser til planen. oktober 

11 Bearbeiding av høringssvar. oktober/november 

12 Vedtak av Kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020-2023. 

desember 

13 Kommunestyret vedtar prioritert handlingsprogram 
(ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og uprioritert 
liste). 

desember 
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/24-4 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 59/2020 03.03.2020 

 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 5e og 6 - Bjørnar Gabler 

Referanser: 
Vedlegg 
1 Vedlegg til søknad om scooterdisp. hytteeiendom Møllerhaugen - 62/26 
2 Vedlegg til søknad om scooterdispensasjon/tillatelse til vedhogst 
3 Kart 
4 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Bjørnar Gabler datert 28.12.2019, der det søkes om transport av ved fra hogstteig 
til hytte 62/26, samt sporkjøring til og fra hogstteiger.  
Det søkes om 20-30 turer over flere år.  
Søker har lagt ved kart over ønsket kjørerute og hogstavtale med grunneier. 
 
 
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 til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Bjørnar Gabler eier av hytte det søkes transport til. 
Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 1,9 km i luftlinje, av hensyn til terreng er det 
foretatt målinger etter gangbar trase i terrenget. Avstanden multipliseres med slingrefaktor 1,16. (1,9 
x1,16 = 2,2 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 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. 
 
 
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. 
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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.  
 
 
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 vårbeite, 
høstvinterbeite og vinterbeite. Det går flere flyttleier i området, som også er kalvingsland. 
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 28.12.2019 er behandlet av Plan- og næringsutvalget.  
Etter § 5e 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, innvilges søknaden om dispensasjon 
for transport av ved og sportråkking mellom hytte 62/26 og hogstteiger på vedlagte kart. Tillatelsen 
gjelder fra vedtaksdato til 04.05.2024. 
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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 mellom parkering i Møllerhaugen og hytte 62/26 med 1 tur pr. år fram til 
04.05.2024.  
 
 
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: Bjørnar Gabler 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Kjøring fra parkering i Møllerhaugen til hytte 62/26. 
Transport av ved og sportråkking fra hogstteiger til hytte 62/26. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 03.03.2020 til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring fra parkering i Møllerhaugen til hytte 62/26 med 1 turer pr. år. 
Transport av ved og sportråkking fra hogstteiger til hytte 62/26. 
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 03.03.2020 til 04.05.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
 

  
 
Gyldighet 01.01.2021 til  31.12.2021 
TURNR. Tur Retur 
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Dato, start kl., underskrift Dato, start kl., underskrift 
1.   

 
 
 
Gyldighet 01.01.2022 til 31.12.2022 
TURNR. Tur 

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

1.   
 
 
 
Gyldighet 01.01.2023 til 31.12.2023 
TURNR. Tur 

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

1.   
 
 
 
Gyldighet 01.01.2024 til 04.05.2024 
TURNR. Tur 

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

1.   
 
 
 
 

  

--- slutt på innstilling ---  
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/318-2 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 60/2020 03.03.2020 

 

Svar på søknad om dispensasjon for lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Ann Kristin Mortensen 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Ann Kristin Mortensen datert 30.01.2020, der det søkes om transport av 
bagasje/proviant og ved til hytte i Møllerhaugen, 62/33.  Da det ikke er vei fram til hytta på 
sommerstid, så må snøskuter benyttes til å frakte ved og utstyr på vinterstid.  
Søker har lagt ved kart over ønsket 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.  
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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 Ann Kristin Mortensen eier av hytte 62/33 det søkes 
transport til. Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 1,97 km. Av hensyn til terreng er det 
foretatt målinger etter gangbar trase i terrenget. Avstanden multipliseres med slingrefaktor 1,16. 
(1,97 x1,16 =2,28 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 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 utstyr/proviant og bagasjetransport etter forskriftens §6 der avstanden mellom hytta 
og brøyta bilvei er under 2,5 km kan dette skape presedens for tilsvarende søknader. Dette bør 
unngås. 
 
 
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 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. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som vår- og 
vinterbeite. Ved Steinarvannet ligger også kryssende flyttleier.  
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. 
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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.   
 
 
Viser til møte i plan- og næringsutvalget 19.11.2019 der sak 61/2019 ble behandlet, det ble  
vedtatt følgende: 

Gjeldende dispensasjoner gitt etter § 5 b, og ledsager etter § 6, forlenges fra 01.01.20 til 
04.05.20 inntil ny forskrift er utarbeidet. 
 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
 
Deres søknad av 30.01.2020 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 snøskuter fra parkering i Møllerhaugen til hytte 62/33, med 3 turer fram til 04.05.2020. 
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: Ann Kristin Mortensen eller Elise Hole eller Jon Vidar Hole eller Rolf 
Johansen. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved.  
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden fra vedtaksdato til 04.05.2020, med 3 turer, på snødekt mark. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
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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:  
 

 
 
 
KJØREBOK:  
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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 03.03.2020 til 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: 2020/16-4 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 61/2020 03.03.2020 

   
 

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

Referanser: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 Kart 
3 Kart 
4 Kart kjøretrase fra hogstteig til hytte 51/103 ved Andsvatnet 
5 Kart hogstfelt og kjøretrase 63/2 - Tore Stenersen 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Tore Stenersen datert 31.12.2019, der det søkes om transport av utstyr, bagasje 
og ved til egen hytte på eiendommen 51/103 ved Andsvatnet. Tilknyttet denne søknaden er det 
presisert fra søker at ved som hugges på Rustahøgda skal transporteres til hytta ved Andsvatnet. 
Søker har lagt ved hogstavtale med grunneier. 
I tillegg søkes det om transport av utstyr, bagasje og ved til hytte på eiendommen 62/2/4 i 
Møllerhaugen. Denne hytta eies av søkers tre sønner og søker har bruksrett til hytta. 
Det søkes også om uttak av ved fra hogstfelt på egen eiendom 63/2. 
 
Søker har lagt ved kart over de omsøkte 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,  
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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 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, 
 
 
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 
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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  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr/ved til hytte 51/103 ved Andsvatnet: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Tore Stenersen eier av hytta det søkes transport til.  
Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 322 km i luftlinje fra nærmeste brøyta vei. 
Avstandsberegningene er gjennomført etter gjeldende regelverk  
 
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 av ved fra hogstteig til hytte 51/103: 
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. 
 
 
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 
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- 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.  
Ved å innvilge utstyr 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. 
 
 
Vurdering av transport av bagasje/utstyr/ved til hytte 62/2/4 i Møllerhaugen:  
Gjennom sjekk av matrikkelen er Thomas Stenersen en av tre tomtefestere på hytta 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 Tore Stenersen oppfyller kravene i 
forskriftens § 5c, men på grunn av at hytta har flere eiere/brukere må søknaden behandles etter 
forskriftens § 6. 
 
Tore Stenersen er grunneier på 62/4. Har en bruksrett til hytta 62/2/4 og søker også om dispensasjon 
for kjøring av bagasje, utstyr og ved til denne hytten.  
 
Når det søkes om flere førere enn hytteeier til samme hytte og disse er ansett som søkers nærmeste 
familie skal disse føres opp i dispensasjon til hytteier.   
I dette tilfellet er en av hytteeierne Thomas Stenersen innvilget dispensasjon for kjøring med 
snøskuter til hytte 62/2/4 med Tore Stenersen som fører, med 10 turer pr. år fram til 04.05.2024, jfr. 
Plan- og næringsutvalgets sak 22/2020 av 18.02.2020. 
Videre er søkers kone, Trine Stenersen innvilget dispensasjon for kjøring med snøskuter til denne 
hytta i Møllerhaugen, med Tore Stenersen som en av flere førere, del.vedtak 87/2020. 
Behovet for transport av utstyr, bagasje og ved til denne hytten er da dekket på annen måte. 
 
Vurdering av transport av ved fra hogstteig på eiendommen 63/2 til parkeringsplass i Møllerhaugen, 
§ 5e:  
Ved fra hogstteig til annet sted enn fast bopel. 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. 
 
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.  
 
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 mellom Rustahøgda og Andsvatnet hvor det søkes transport i, 
registrert som stort turområde uten tilrettelegging. Det er tråkkede skiløyper i området men omsøkte 
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kjøretrase vil ikke komme i konflikt med disse. 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 og 
høstbeite. I tillegg går det en trekklei og en flyttlei mellom Rustahøgda og Andsvatnet. 
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 31.12.2019 er behandlet av Plan- og næringsutvalget.  
 
Etter § 5e 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 fra parkering i Møllerhaugen til hogstteig på eiendommen 63/2, jfr kart av 11.02.2020 i 
tidsrommet fra vedtaksdato til 04.05.2024. 
 
Etter § 5e 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 fra hytte ved Andsvatn, 51/13 til vedteig på eiendommen 51/6 fra vedtaksdato til 04.05.2024. 
 
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 avslås egen dispensasjon for 
kjøring fra parkering i Møllerhaugen til hytte 62/2/4 og hytte ved Andsvatnet, 51/103. 
 
Tore Stenersen er innvilget dispensasjon for kjøring til denne hytten som fører på dispensasjon gitt til 
Thomas Stenersen i Plan- og næringsutvalgets sak 22/2020 av 18.02.2020.  
Tore Stenersen er også oppført som en av flere fører i dispensasjon gitt til samme hytter for Trine 
Stenersen i del.vedtak 87/2020. 
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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: Tore Steneresen 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 

- Kjøring fra parkering i Møllerhaugen til hogstteig på eiendommen 63/2, jfr kart av 
11.02.2020. 

- Kjøring fra hytte ved Andsvatn, 51/103 til vedteig på eiendommen 51/6 .  
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 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 
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 – PARKERING MØLLERHAUGEN TIL 
HOGSTFELT PÅ EIENDOMMEN 63/2:  
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KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE – BOLIG RUSTAHØGDA,  VIA HOGSTFELT 51/6 
TIL HYTTE VED ANDSVATNET 51/103:  
 

 
 
 
  
--- slutt på innstilling ---  
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/2037-6 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 62/2020 03.03.2020 

   
 

Vurdering av klage på dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Delegert vedtak 20/2020 - Lena Eriksen 

Referanser: 
Vedlegg 
1 Vedr. Søknad dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
2 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 

5c og e - Lena Eriksen 
3 Kart skutertrase til hyte 62/36 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til klage fra Lena Eriksen datert 11.02.2020 på delegert vedtak 20/2020 av 24.01.2020. 
 
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. 
Klagen er mottatt kommunens postmottak innen klagefristen. 
 
Klagen er begrunnet slik: 

- Kjøretrase som er gitt i delegert vedtak 20/2020 har aldri tidligere vært bruk av Lena Eriksen, 
da denne traseen er mer krevende en tidligere innvilget kjøretrase. 2 hyttenaboer er innvilget 
dispensasjon etter denne tidligere gitte kjøretraseen. 

- Lena Eriksen ønsker også at broren, Torgeir Eriksen, oppføres på dispensasjonen da hun som 
enslig mor med mindreårige barn har behov for hjelp til vedkjøring, vedlikehold og transport 
av utstyr.  

 
 
Vedtaket som påklages - Delegert vedtak 20/2020:  
Deres søknad av 01.11.20219 er behandlet administrativt 24.01.2020.  
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 søknaden om 
dispensasjon for kjøring med snøskuter innvilget.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er 
det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen 
 

72



Fører av snøskuter: Lena Eriksen eller Kristoffer Lund Eriksen.  
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 til hytte. 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 27.01.2020 til 04.05.2024.  
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
 
Vurdering  
 
Målselv kommune mottok flere dispensasjonssøknader i samme hytteområde. Flere søkere til hytter i 
dette området har tegnet inn kjøretrase gjennom Mannskitdalen, mens noen ønsket den nedre traseen 
(den som klager ønsker å kjøre).  
I de søknader hvor det også ble søkt om kjøring for å hente vann i Vakkerhumpvatnet, ble alle 
søknader behandlet likt ved at det ble lagt opp en en felles kjøretraseen opp Mannskitdalen, via 
Steinarvatnet for vannhenting, og derfra til hytte.  
Når kjøretraseen nå er lagt opp Mannskitdalen, vil det etterhvert bli et bredt og godt egnet kjørespor. 
Videre vil den samlede belastningen for området, naturen og miljøavtrykket blir bedre når det legges 
opp til at flere bruker samme kjøretrase.  
Felles kjøretrase er også hensiktsmessig med tanke på sikkerheten til de kjørende. 
 
Klager ønsker også at Torgeir Eriksen (bror) skal stå som fører på dispensasjonssøknaden sammen 
med henne og hennes sønn. 
 
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 når det gjelder nærmeste familie.  

 
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.  
 

Torgeir Eriksen eier hytte som ligger ca 315 m fra klagers hytte, og har i delegert vedtak 34/2020 fått 
egen dispensasjon for kjøring til sin hytte. 
Målselv kommune vurderer derfor at han allerede er gitt dispensasjon som kan benyttes av klager i 
den grad hun trenger hjelp på hytta.  
 
Vurdering av eventuelt nye momenter som kan ha betydning for saken: 
Administrasjonen kan ikke se at søker kommer med nye momenter som har betydning i saken.  
Vedtaket av 24.01.2020, del.sak 20/2020 bør opprettholdes og saken sendes Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark for endelig avgjørelse. 
 
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt vedtak:  
 
 

Plan- og næringsutvalget tar ikke deres klage datert 11.02.2020 på delegert 
motorferdselsdispensasjon vedtak nr. 20/2020 til følge.  
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Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse, jamfør forvaltningslovens 
§ 33 fjerde ledd. 
 
 

  

--- slutt på innstilling ---  
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Fra: Lena Eriksen (lenerik@online.no)
Sendt: 11.02.2020 22:59:15
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Søknad dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
Vedlegg: 

Hei!

Viser til Motorferdselsdispensasjon nr.20/2020.

Det er gitt dispensasjon til å kjøre til hytta opp Mannskitdalen via Steinarvannet. Dette en trase hytte 62/36 aldri har brukt tidligere.
Denne traseen er en mer krevende trase å kjøre enn tidligere trase.

Jeg er kjent med at bl.a hyttenabo Kjetil Melkild og Ørnulf Vanebo bruker traseen som hytte 62/36 har brukt siden hytta ble tatt i bruk i
1992 og ber om at dispensasjon endres til tidligere års dispensasjoners trase.

I dispensasjon perioden 27.02.2012-31.12.2015 og 01.01.2016-31.12.2019 har bl.a min bror Trond-Inge Eriksen og dispensasjon. Min far
Trond Harald Eriksen tidligere eier av hytta er nå død og jeg kan derfor ikke søke dispensasjon for han. Som enslig med mindrårige
barn har jeg behov for hjelp med vedkjøring, transport av utstyr og vedlikehold av hytta. I min fars sted er da min bror som er den
som naturlig kan stille opp og hjelpe. Han må derfor stå på dispensasjonen sammen med meg og min sønn.

Imøteser endring av trase og dispensasjon til min bror Trond-Inge Eriksen.

mvh
Lena Eriksen
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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 

Lena Eriksen 
Gulveisbakken 21 
9321  Moen 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/2037-3 Aud Nystad 24.01.2020 

            Delegert 
rådmann - motorferdselsdispensasjon nr . 20/2020   

 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 5c og e - Lena Eriksen 

 
Vedtak:  
 
Deres søknad av 01.11.20219 er behandlet administrativt 24.01.2020.  
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 søknaden om 
dispensasjon for kjøring med snøskuter innvilget.  
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: Lena Eriksen eller Kristoffer Lund Eriksen.  
 
 
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 til hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 27.01.2020 til 04.05.2024.  
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
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 Side 2 av 2

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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 Side 3 av 3

 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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 Side 4 av 4

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 
 
 
 
Aud Nystad 
rådgiver Areal 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 Kart skutertrase til hytte 62/36 

 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
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 Side 5 av 5

Bakgrunn  
Viser til søknad fra Lena Eriksen mottatt 01.11.2019, der det søkes om transport av utstyr, 
bagasje og ved fra 01.01.2020.  
Søker har lagt ved kart over kjørerute.   
Søker har oppført kjøring fra hytta til drikkevannskilde, Vakkerhumpvannet i søknaden.  
 
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 Lena Eriksen eier av hytte, 62/36.  
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Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 2,4 km i luftlinje, av hensyn til terreng er det 
foretatt målinger etter gangbar trase i terrenget. Avstanden multipliseres med slingrefaktor 1,16. 
(2,4x1,16 =  2,7 km).  
 
Avstanden er over minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker Lena Eriksen oppfyller kravene i forskriftens § 5c). 
 
 
Det søkes om en fører i tillegg til hytteeier. Personen er søkers nærmeste familie og Kristoffer 
Lund Eriksen føres opp i dispensasjonen. 
Søker har i egen e-post søkt om at skuterdispensasjonen også skal gjelde for Trond Inge Eriksen.  
I § 5c oppgis nærmeste familie som ektefelle og barn og familie i oppadgående linje. Trond Inge 
Eriksen er søkers bror og må da søke egen dispensasjon etter forskriftens § 6. 
 
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 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. 
 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som vår- og 
vinterbeite. Ved Steinarvannet ligger også kryssende flyttleier.  
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 01.11.20219 er behandlet administrativt 24.01.2020.  
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 søknaden om 
dispensasjon for kjøring med snøskuter innvilget.  
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: Lena Eriksen eller Kristoffer Lund Eriksen.  
 
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 til hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 27.01.2020 til 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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Fra: Rita Kristiansen (Rita.Kristiansen@malselv.kommune.no)
Sendt: 01.11.2019 09:43:51
Til: Susanne Knoph
Kopi: 

Emne: VS: Motorferdsel i utmark og vassdrag
Vedlegg: 
Fra: Lena Eriksen <lenerik@online.no> 
Sendt: torsdag 31. oktober 2019 21.27
Til: Postmottak <Postmottak@malselv.kommune.no>
Emne: Fwd: Motorferdsel i utmark og vassdrag
 
Hei!
 
Har akkurat sendt inn søknad om dispensasjon for lov om motorferdsel i utmark.
 
 
Jeg glemte å føre Trond Inge Eriksen 21.02.1982 som fører av scooter til hytteeiendom. Han er min bror og har hatt
dispensasjon til å kjøre til hytteeiendommen i mange år.
 
mvh
Lena Eriksen
 
 

Videresendt melding:
 
Fra: "noreply@kf.no" <noreply@kf.no>
Emne: Motorferdsel i utmark og vassdrag
Dato: 31. oktober 2019 kl. 21.17.00 CET
Til: "lenerik@online.no" <lenerik@online.no>
 

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Dette er en kvittering for innsendt skjema. Her finner du også referansenummeret til skjemaet. Dette skal påføres
eventuelle vedlegg som ettersendes via post. 

Vennligst oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og referansenummer ved eventuelle henvendelser. 

Referansenummer: 2E2WRB
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/2361-4 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 63/2020 03.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i Istindliaområdet - Johannes Nytrøen 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Johannes Nytrøen 
2 resultset 479 13795 vedlegg1 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Johannes Nytrøen datert 04.01.2020, der det søkes om kjøring i Istindliaområdet.  
Det søkes om kjøring i perioden 01.11.2019 til 01.05.2020. Antall turer iløpet av perioden er satt til 
11-20 turer, perioden er angitt til 9 år. 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 
d) står det følgende:  

d) kjøring i utmarksnæring for fastboende, 
 
 
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  
Søker har i delegert vedtak fått tillatelse «Delegert rådmann – motorferdselsdispensasjon nr. 
58/2020» til kjøring etter skogsveg til hytta på eiendommen gnr 50 bnr 6. 
 
Det søkes i tillegg om bruk av motorkjøretøy for: 

- Kjøring i utmarksnæring for fastboende 
- Transport av ved 

 
Formålet er: 

- Vedhogst 
- Ettersyn av eiendom og bygninger 

 
Det opplyses om at eneste transportmuligheten på vinterstid er scooter. 
 
Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel er direkte hjemlet i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
I forhold til søkers ønske om kjøring i utmarksnæring for fastboende er det for Målselv kommune 
ukjent hvilken næring det vises til samt at søker har bopel i Henningsvær, søker tilfredsstiller ikke 
kravene i forskriftens § 5 d), søknaden behandles derfor videre 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: 
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- 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. Transporten bør kunne dekkes på annen måte. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet noen flere rovviltskader på sau der jerv 
har vært på ferde. 
 
 Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som friluftsområdet.  
 

«Store urørte, alpine fjellområder med relativt lite besøk. Deler av området som Kletten og Istindlia 
er brukt av de som har hytte i området. Merkede stier til Kletten og Vesletindvatnet». 
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i 29 Uhcanjarga/Altevatn reinbeitedistrikt. Området brukes som 
høstvinterbeite.  
 
Det er markert flytlei igjennom 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.  
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 eventuell 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.   
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Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør slikt 

vedtak: 
Deres søknad av 04.01.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 03.03.2020. Etter § 5d) 
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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Fra: Johannes Nytroen (jnytroen@hotmail.no)
Sendt: 19.12.2019 16:40:08
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Forlengelse av Scooterdisp
Vedlegg: 
Til den det måtte angå

Jeg anmoder om en forlengelse av eksisterende dispensasjon for kjøring med snøscooter. 
Følgende endringer bes gjort i nåværende disp:
- Ingvild Nytrøen og Raymond Helgesen strykes som sekundære førere av scooteren. 
Ellers ingen endringer. 

Mvh
Johannes Nytrøen 
96049540

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/31-3 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 64/2020 03.03.2020 

   
 

Viggo Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på 
barmark 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 image2020-01-02-134458 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Viggo Hanssen datert 02.01.2020, der det søkes om motorferdsel på barmark til 
hytte som brukes i forbindelse med tilsyn av beitedyr. Det søkes om motorferdsel for følgende 
periode 2020 - 2024. Søker har lagt ved kart over transportrute. 
  
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 
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  
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 søkers formål vurderer Målselv kommune at det foreligger særlige grunner til å 
innvilge dispensasjon som omsøkt, den kan ikke knyttes til turkjøring eller dekkes på annen måte. 
Det forutsettes at skogsveg inn i området fra offentlig veg nyttes som atkomst. 
 
Særlig grunner vurderes som oppfylt da det er registrert forholdvis mye rovviltskader forårsaket av 
jerv i området, dog er det mest rein som er tatt. Dersom jerven ikke følger med reinen i forbindelse 
med flytting til sommerbeite er det svært sannsynlig at den slår seg på sauen i området. 
 
I forhold til registrering av eventuelt rovviltskader er det viktig at søker ofte og raskt kommer seg ut i 
terrenget. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det ikke funnet noen spesielle miljøforekomster i 
den omsøkte transporttraseen ut over rovviltskadene utført av jerv.  
  
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
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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 
de omsøkte landingene 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 landingene 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 motorferdselsnemnda gjør slikt 

vedtak: 
Deres søknad av 02.01.2020 er behandlet av Plan- og Næringsutvalge 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, innvilget dispensasjon for transport ved 
hjelp av 1 ATV på barmark for tilsyn av beitedyr etter omsøkt transporttrase. Søknaden er også 
behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke funnet 
spesielle miljøforekomster i de omsøkte landingsplassene. 
 
Fører av ATV: Viggo Hanssen, Frode Hanssen, Stig Roar Hanssen, Tobias Hanssen eller Remi 
Nikolasien. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL: 
Tilsyn av egne beitedyr 
 
VILKÅR FOR TRANSPORTEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 2020 - 2024. 
Transporten skal foregå fra skogsbilveg og opp til hytta på gnr 75 bnr 6 etter godt opparbeidet 
traktorveg. 
 
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 transporten 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 
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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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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/29-3 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 65/2020 03.03.2020 

   
 

Eva Utby, søknad motorferdsel på barmark til egen hytte gnr 36 bnr 20 

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

 
 
Bakgrunn 
 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Eva Utby datert 02.01.2020, der det søkes om transport til egen hytte gnr 36 bnr 
20. Det søkes om mer enn 30 turer i perioden 01.01.2020 til 31.12.2023 over 4 år. Søker har lagt ved 
kart over kjørerute. Det søkes om at transporten skal gjennomføres på barmark. 
 
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 
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  
Det søkes om kjøring i utmark med ATV for å komme seg til hytta. Det er gitt mulighet til transport 
av utstyr, bagasje og ved med snøscooter. 
Skogsbilvegen inn i området er ca. 2,3km, motorferdsel på bilveger omfattes ikke av forskriften. 
 
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 snøskuter vinterstid til å dekke transportbehovet, transporten 
kan dermed 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 miljøverdier. 
 
Friluftsområde: 
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I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som friluftsområdet.  
 
«Stort sammenhengende villmarksområde. Småviltjakt og elgjakt. Generelt lite besøkt utenom 
korridorene i Høgskardet, Lappskardet og Langdalen. Områdene som grenser ned mot Alapmoen, 
Dividalen og Kirkesdalen brukes lokalt til jakt, fiske og nærfriluftslivbrukes en del lokalt til jakt, 
fiske og nærfriluftsliv».   
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i 28 Deavddis/Dividalen reinbeitedistrikt. Området brukes som 
reinbeite.  
 
Det går ei flyttlei i starten av transporttraseen. 
 
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. 
 
Området traseen går igjennom er beiteområder for de Svenske samebyene Saarivuoma. Samebyene 
har ihht. reindriftskonvensjonen (datert 1751) beiterett etter 1.mai, eventuell transport kommer derfor 
ikke i konflikt med reindriftens bruk av området. 
 
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 eventuell transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området 
når den 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.  
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 02.01.2020 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, avslås søknaden. 
 
Søker er gitt mulighet til inntransport av bagasje/utstyr/ved med snøscooter på snødekt mark og 
dermed syntes transportbehovet for å være dekket. 
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Tor Eriksen 
Bobakks Vei 10 
9325  Bardufoss 
 
 

 

           
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/1861-5 Asle Lifjell/465 02 146 27.01.2020 

 

Partsbrev: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 6 - Tor Eriksen   

 
Viser til møte i Plan- og næringsutvalget den 21.01.2020, der sak 14/2020 ble behandlet.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble fattet slikt vedtak: 

 

Bakgrunn 
Viser til søknad fra Tor Eriksen datert 08.10.2019, der det søkes om transport av bagasje, utstyr og 
ved til hytte i Nordmolia. Det søkes om mer enn 30 turer i perioden 01.01 – 31.12 over 4 år. Søker 
har lagt ved kart over kjørerute. Det søkes i tillegg om andre transportformål, disse 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.  

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.
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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 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. 

 
 
Vurdering  
Vurdering av transport av utstyr, bagasje og ved til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er andre enn søker oppført som eier av hytte det søkes transport til. 
Rundskriv T-1/95 presiserer at det er kun er hytteeier og hytteeiers nærmeste familie (ektefelle og 
barn) som kan føres opp som fører av dispensasjon. Andre enn disse også nære slektninger må søke 
etter forskriftens § 6. Vedtransport er i utgangspunktet ansett som kurant dispensasjonsgrunn hvis 
man har tilknytning til stedet veden skal transporteres til. Søker er ikke hytteeier, Målselv kommune 
kan dermed ikke se at søker da har et reelt behov for omsøkt vedtransport.  
Søker anses som nærslektning av hytteeier, på bakgrunn av dette vurderer administrasjonen at søker 
ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c) eller e). Søknaden 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 
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- 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 da han ikke er hytteeier av hytten det 
søkes transport til. Søker oppfyller ikke alle vilkår i forskriftens § 6, søknaden bør avslås. 
  

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. 
 
 
 
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 Målselv kommune., 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. 
 
 
Etter fullmakt 
 
Asle Lifjell 
skogmester 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Rus- og psykisk helse Målselv kommune 

Målselv Dagsenter / BOA Øverli 

 

Vedlegg til søknad ( Ref.nr: GQ5RNU) om motorferdsel i utmark. 

 

Vi jobber med en krevende brukergruppe med rus- og til dels store psykiske 
helseutfordringer. Vår tjeneste har over mange år benyttet ulike former for friluftsliv som en 
del av behandlingen av våre brukere. Vi ser at dette har en meget god effekt. Om vinteren er 
bruk av snøskuter et viktig virkemiddel for å få med seg alvorlig psykisk syke mennesker ut i 
naturen og til de gapahukene vi eier på eiendommen. Dette gjelder for de mest syke, og vi 
har en del brukere som kommer seg dit på ski. 

I en del situasjoner er det behov for å ta med seg 1-2 brukere ut på tur for å skjerme dem 
selv eller andre. Dette er særlig viktig når bruker/ beboer ut fra en faglig vurdering har en slik 
atferd, eller sykdomsbildet er av en slik art at det er positivt å bli tatt ut av sitt miljø og 
eksponert for andre inntrykk. Vår erfaring er at vi oppnår bedring i atferd / helsetilstand.  

Disse situasjonene / behovet er veldig vanskelig å forutse, og ofte oppstår behovet nesten 
umiddelbart for å komme seg ut. Derfor vil det være vanskelig å tidfeste og tallfeste turene 
på en dispensasjon.  

Vi benytter 1-2 snøskutere
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