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Møtestart kl. 09.00 
 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
 
 
RS 10/2020   Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 21.01.20 
 
PS 16/2020   Habilitetsvurdering Hermod Bjørkestøl 
PS 17/2020   55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan            
Andslimoen sør og nord 
 
Leder Teknisk - Morten Tomter orienterte: 
316 søknader om dispensasjon, snitt 2,5 § i hver søknad.  
105 delegerte vedtak 
37 politisk behandling 
20 politisk behandling i mars 
13 under arbeid som skal behandles politisk 
Det er ønske om invitere Fylkesmannen til neste møte 
Dugnad Teknisk – 8 saksbehandler i 2 uker. 
 
Skogmester Asle Lifjell gjennomgår regelverket (PowerPoint). 
 
PS 18/2020   Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring på barmark - 
Hilde Gulbrandsen 
PS 19/2020   Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag –                       
Forskriftens § 5c - Per Morten Midtli 
PS 20/2020   Vurdering av klage på avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Stig-Kjetil Moen Ryeng 
PS 21/2020   Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Bjørn Even Kristiansen 



PS 22/2020   Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Thomas Stenersen 
PS 24/2020   Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag  tilsyn med Vassbrungamma og 
tråkking av skiløype fra Rundmoen til gamma 
PS 25/2020   Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
- Forskriftens § 6 - Midt-Troms Motorferdselforening 
PS 26/2020   Stian Rostadmo, søknad om motorferdsel i Moskaområdet og 
Lappskardvatnområdet 
PS 27/2020   Ann-Karin Sæther, søknad om motorferdsel til egen hytt gnr 74 bnr 11 feste 1 
PS 28/2020   Mikael Ritman, søknad motorferdsel til hytte på gnr 43 bnr 1 i Baltsfjord 
PS 23/2020   Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024 
 
Møtet lukkes i henhold til kommuneloven § 11-5a - «Hensynet til personvern krever at møtet 
lukkes». Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Neste møte 03.03.20 er vedtatt som kveldsmøte.  Arbeiderpartiet fremmer sak til kommunestyret 
om at møter avholdes på dagtid. 
 
Møtet slutt kl. 14.00 
 
 

 

 

 

 

 

PS 15/2020 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
 
 
 



RS 10/2020 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 21.01.20 

 

 

PS 16/2020 Habilitetsvurdering Hermod Bjørkestøl 

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

vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 
 
 
Habilitetsvurdering Hermod Bjørkestøl 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Leder for Plan- og næringsutvalget – Hermod Bjørkestøl (H) erklærte seg inhabil og fratrådte under 
behandling av saken. 
Nestleder Petter Karlsen (Sp) tiltrådte som leder. 
 
Følgende forslag ble fremmet av Petter Karlsen: 
Plan- og næringsutvalget tar den juridiske vurderingen av habilitetsspørsmålet til orientering, og 
finner Hermod Bjørkestøl habil i forhold til videre behandling av sak om Lians disposisjon. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
Plan- og næringsutvalget tar den juridiske vurderingen av habilitetsspørsmålet til orientering, og 
finner Hermod Bjørkestøl habil i forhold til videre behandling av sak om Lians disposisjon. 
 
 
 

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

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

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

dagligvarehandel og detaljhandel på tomtene 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14.  



2. Plan- og næringsutvalget innvilger dispensasjon til etablering av veikro på tomtene 55/49, 
55/17, 55/68 og 55/14. Dispensasjonen gis i samsvar med høringsutkast for 
Områderegulering Andslimoen.  

 
 
 
 
55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og 
nord 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 21.01.2020:  
 
Arild Braathen (Ap) spør om leder Hermod Bjørkestøl har vurdert sin habilitet? 
Styreleder i Arctic logistics AS er Hermod Bjørkestøl. Lians Caravan er aksjonær i samme firma. 
Rådmannen anbefaler en juridisk vurdering og at saken utsettes til det er gjort en helhetlig 
habilitetsvurdering. 
 
Petter Karlsen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 21.01.2020  
 
Saken utsettes. 
 
55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og 
nord 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Petter Karlsen (Sp) fremmet følgende forslag (etter gruppemøte SP/H): 
Plan- og næringsutvalget er forelagt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Andslimoen sør og 
nord. Søknaden gjelder for eiendommene 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14.  Det søkes om dispensasjon 
til å kunne etablere detaljhandel, dagligvarehandel eller veikro på arealet. 
Målselv kommune har siden 2013 forholdt seg til anbefalinger og vedtak knyttet til prosjektet 
stedsutvikling Bardufoss.  Prosjektet konkluderte med at en tilrettelegging og satsing på Andselv 
som kommunens handelssentrum ville kunne demme opp for handelslekkasje ut av kommunen.  En 
ny handelsanalyse utført av kommunen i forbindelse med områderegulering av Andslimoen viser en 
betydelig nedgang i detaljhandel unntatt dagligvarer i perioden 2013-2019, og at kommunens 
innbyggere i økende grad reiser til Finnsnes og Tromsø for å handle disse varekategoriene.  Plan- og 
næringsutvalget ønsker å tilrettelegge attraktive arealer til handelsnæringen, slik at en større del av 
innbyggernes handelsbehov kan dekkes i Målselv.  Dette vil kunne redusere transportbehovet i 
forbindelse med varehandel betydelig og vil dermed være i samsvar med intensjonene bak nasjonale 
og regionale bestemmelser for lokalisering av varehandel.  Utvalg vil også påpeke at en stor andel av 
varehandel og offentlige servicefunksjoner allerede er lokalisert på Andslimoen. 



Plan- og næringsutvalget vedtar på bakgrunn av dette at: 
1. Det innvilges dispensasjon for detaljhandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 i 

Målselv. 
2. Det innvilges dispensasjon for bevertning på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 i 

Målselv. 
3. Det innvilges dispensasjon for dagligvarehandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 

55/14 i Målselv. 
4. Dispensasjonen gis med forbehold om at dersom dispensasjonen tas i bruk vil eiendommene 

55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 ses under ett, og at hele arealet samlet dermed endrer 
arealformål i tråd med innvilget dispensasjon. 

Hermod Bjørkestøl (H) fremmet forslag til punkt 5: 
5. Plan- og næringsutvalget støtter anbefalingen om å planlegge stedsutviklingsprosjekt 

Bardufoss og anbefaler at aksen Heggelia – Andslimoen ses under ett. Plan- og 
næringsutvalget slutter seg til denne anbefalingen og ber om at den videre planprosessen tar 
hensyn til det. 

 
Avstemmingen gikk som følger: 
Rådmannens forslag ble stemt mot fremlagte forslag fra Senterpartiet og Høyre. 
Rådmannens forslag falt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Det ble videre foretatt punktvis avstemming av forslag  fra Senterpartiet/Høyre. Avstemmingen ble 
som følger: 

1. Det innvilges dispensasjon for detaljhandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 i 
Målselv. 

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 

2. Det innvilges dispensasjon for bevertning på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 i 
Målselv. 

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 

3. Det innvilges dispensasjon for dagligvarehandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 
55/14 i Målselv. 

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 

4. Dispensasjonen gis med forbehold om at dersom dispensasjonen tas i bruk vil eiendommene 
55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 ses under ett, og at hele arealet samlet dermed endrer 
arealformål i tråd med innvilget dispensasjon. 

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 



 
5. Plan- og næringsutvalget støtter anbefalingen om å planlegge forprosjekt. 

Stedsutviklingsprosjekt Bardufoss anbefaler at aksen Heggelia – Andslimoen ses under ett. 
Plan- og næringsutvalget slutter seg til denne anbefalingen og ber om at den videre 
planprosessen tar hensyn til det. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
MINDRETALLSANKE 
Arbeiderpartiet v/ Henrik Stangnes og Kirsten Kufaas Sørgård fremmet mindretallsanke: 
 

1. Dispensasjonssøknaden fra Lians Caravan & Fritid avvises. 
 

2. Plan- og bygningsloven forutsetter at dispensasjon kun kan gis til en tiltakshaver som har 
plan om et konkret tiltak etter plan- og bygningsloven, eksempelvis oppføring av bygg som 
nødvendiggjør mindre avvik fra gjeldende plan.  Lian er i dette tilfelle ikke tiltakshaver, og 
har ikke fremmet søknad for iverksettelse av et konkret tiltak.  Det vil derfor være mulig å 
vurdere om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, ettersom dette skal vurderes i forhold til det 
konkrete tiltaket, og hvor stort avvik fra gjeldende plan tiltaket krever for området.  I dette 
tilfellet søkes det om et fullstendig avvik fra gjeldende plan, hvilket ikke kan gjøres med en 
dispensasjon.  Søknaden innebærer en fullstendig tilsidesettelse av planen. 
 

3. Det vises til Reglement for Plan- og næringsutvalget i Målselv kommune, vedtatt 02.11.16 av 
kommunestyret, § 5 Mindretallsanke. 
Målselv AP’s representanter i Plan- og næringsutvalget Kirsten Sørgård og Henrik Stangnes 
fremsetter krav om at saken forelegges kommunestyret i Målselv for avgjørelse. 

 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 

1. Det innvilges dispensasjon for detaljhandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 i 
Målselv. 

2. Det innvilges dispensasjon for bevertning på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 i 
Målselv. 

3. Det innvilges dispensasjon for dagligvarehandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 
55/14 i Målselv. 

4. Dispensasjonen gis med forbehold om at dersom dispensasjonen tas i bruk vil eiendommene 
55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 ses under ett, og at hele arealet samlet dermed endrer 
arealformål i tråd med innvilget dispensasjon. 

5. Plan- og næringsutvalget støtter anbefalingen om å planlegge stedsutviklingsprosjekt 
Bardufoss og anbefaler at aksen Heggelia – Andslimoen ses under ett. Plan- og 
næringsutvalget støtter seg til denne anbefalingen og ber om at den videre planprosessen tar 
hensyn til det. 

 
 



PS 18/2020 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring 
på barmark - Hilde Gulbrandsen 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
 
Vedtak:  
Deres søknad av 10.10.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 03.03.2020. Etter § 6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med motorkjøretøy på barmark, på gammel skogsvei/traktorvei på gnr 67 bnr 50. 
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av tilgengelige 
kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
 
Fører av ATV: Hilde Johanne Gulbrandsen eller Steinar Gulbrandsen 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og proviant samt ved og materialer for vedlikehold til egen hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 15.06. til 30.09. i år 2020- 2023. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer årlig.  
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  



  
  

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

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

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

 



  

 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring på barmark - Hilde 
Gulbrandsen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling med redaksjonelle endringer enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
 
Deres søknad av 10.10.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter  § 6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med motorkjøretøy på barmark, på gammel skogsvei/traktorvei på gnr 67 bnr 50. 
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av tilgengelige 
kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
 
Fører av ATV: Hilde Johanne Gulbrandsen eller Steinar Gulbrandsen 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og proviant samt ved og materialer for vedlikehold til egen hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 15.06. til 30.09. i år 2020- 2023. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer årlig.  
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 



inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
  

 
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 15.06.2020 - 30.09.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   



8.   
9.   
10.   

 

  

Gyldighet 15.06.2021 - 30.09.2021 
TURNR. Tur 

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

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

 

Gyldighet 15.06.2022 - 30.09.2022 
TURNR. Tur 

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

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

 

Gyldighet 15.06.2023 - 30.09.2023 
TURNR. Tur 

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

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

 

 
 



PS 19/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag – Forskriftens § 5c - Per Morten Midtli 

 
Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – Forskriftens § 
5c - Per Morten Midtli 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling med redaksjonelle endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
Deres søknad av 30.12.2019 er behandlet i Plan og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter      § 5c 
og §6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 
 
 

PS 20/2020 Vurdering av klage på avslag på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Stig-Kjetil Moen Ryeng 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
Vedtak:   
Plan- og næringsutvalget opprettholder deler av vedtaket i PS 55/2019, avslag etter froskriftens § 5c). 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse, jamfør forvaltningslovens § 33 
fjerde ledd. 
 
 
Plan- og næringsutvalget tar deres klage av 12.12.2019 på PS 55/2019 delvis til følge og omgjør deler av  
plan- og næringsutvalgets vedtak til følgende: 
 
Deres klage av 12.12.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter § 6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Stig-Kjetil Ryeng eller Trude Marlèn Aadde 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved til privat hytte. 



 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 - 04.05.2020. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
  



 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 

 
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 18.02.2020 - 04.05.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   

 

  

 
 
Vurdering av klage på avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Stig-Kjetil Moen Ryeng 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  



 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
Plan- og næringsutvalget opprettholder deler av vedtaket i PS 55/2019, avslag etter froskriftens § 5c). 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse, jamfør forvaltningslovens § 33 
fjerde ledd. 
 
 
Plan- og næringsutvalget tar deres klage av 12.12.2019 på PS 55/2019 delvis til følge og omgjør deler av  
plan- og næringsutvalgets vedtak til følgende: 
 
Deres klage av 12.12.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter § 6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Stig-Kjetil Ryeng eller Trude Marlèn Aadde 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved til privat hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 - 04.05.2020. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 



 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 

 
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 18.02.2020 - 04.05.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   

 

  

 
 
 



PS 21/2020 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Bjørn 
Even Kristiansen 

 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Bjørn Even Kristiansen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 
Plan- og næringsutvalget mener at transportbehovet som er transport av vann fra Langtjønna til hytta 
på 80/26, kan dekkes med trasèen som er godkjent i motorferdselsdispensasjon nr 71/2020. 
 
 
 
 
 

PS 22/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 6 - Thomas Stenersen 

 
Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Thomas Stenersen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
Deres søknad av 31.12.2019 2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget.  
 
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden om kjøring til hytte 
ved Andsvatnet, 51/103. 
 
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for 
kjøring med snøskuter til hytte i Møllerhaugen, 62/2/4 med 10 turer pr. år  



Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er 
det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Thomas Stenersen eller Tore Stenersen  
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje, utstyr og ved fra parkering i Møllerhaugen til hytte 62/2/4. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden fra vedtaksdato til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gyldighet 18.02.2020 til 31.12.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 

  
 
Gyldighet 01.01.2021 til 31.12.2021 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 

  
 
Gyldighet 01.01.2022 til 31.12.2022 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 
 
 
 



 
 
Gyldighet 01.01.2023 til 31.12.2023 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 
 
 
Gyldighet 01.01.2024 til 04.05.2024 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

       6.   
       7.   
       8.   
       9.   
       10.   

 
 
 

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

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

innstilling: 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at gjør slikt 

vedtak: 
 



Plan- og næringsutvalget vedtar «Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024». 
Plan- og næringsutvalget anbefaler å få kartlagt plantefelt som skaper problemer for nedsanking av 
sau på beite og forslag til tiltak som kan redusere problemet. 

 
 
Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
 

Plan- og næringsutvalget vedtar «Tiltaksstrategier for skogbruket Målselv kommune 2020 til 2024». 
Plan- og næringsutvalget anbefaler å få kartlagt plantefelt som skaper problemer for nedsanking av 
sau på beite og forslag til tiltak som kan redusere problemet. 

 
 
 

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

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at motorferdselsnemnda gjør slikt 

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

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

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



- Transport av utstyr, bagasje og ved til Vassbrungammen 
- Kjøring av skiløype etter behov 
- Tilsyn og drift av gammen gjøres i forbindelse med de nevnte punkt 

 
 
VILKÅR FOR TRANSPORTEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 11.12.2019 – 15.05.2020. 
Transport av utstyr, bagasje og ved gjelder for inntil 4 turer på år. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før denne transporten starter. 
Transporten skal foregå fra snuplass Rundmovegen til Vassbrungammen. 
Kjøring av skiløype etter behov. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før transporten tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense landing på egen eiendom. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under transporten, og sammen med kart, førerkort, vognkort 
og grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette 
seg inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER TRANSPORTTRASE:  
 
 
 

 
 
 
KJØREBOK:  



Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Transport av utstyr, bagasje og ved fra Rundmoen til Vassbrungammen 
TURNR. Start 

Dato, start kl., 
underskrift fører 

Stopp 
Dato, stopp kl., underskrift 
fører 

Underskrift søker 
(Are Hilgar Samuelsen) 

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

 
 
 
 
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag  tilsyn med Vassbrungamma og tråkking av 
skiløype fra Rundmoen til gamma 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling med redaksjonelle endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
 
Deres søknad av 11.12.2019 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02. 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 
av skiløype. Transport av utstyr ved, tilsyn og drift av gammen kan gjøres i forbindelse med 
sporkjøring. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 

Fører av snøscooter:  



- Are Hilgar Samuelsen 
- Otto Vestheim 
- Jørgen Rydeng 
- Martha Samuelsen 
- Ove Johan Rydeng 
- Øistein Solvold 

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

- Kjøring av skiløype etter behov 
- Transport av utstyr ved, tilsyn og drift av gammen gjøres i forbindelse med overnevnt punkt 

 
 
VILKÅR FOR TRANSPORTEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 – 04.05.2024 
Transporten skal foregå fra snuplass Rundmovegen til Vassbrungammen. 
Kjøring av skiløype etter behov. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før transporten tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense landing på egen eiendom. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under transporten, og sammen med kart, førerkort, vognkort 
og grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette 
seg inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER TRANSPORTTRASE:  
 
 
 



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

Dato, start kl., 
underskrift fører 

Stopp 
Dato, stopp kl., underskrift 
fører 

Underskrift søker 
(Are Hilgar Samuelsen) 

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



 
 
 
 

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

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

vedtak: 
Deres søknad av 01.04.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter § 6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med 2 snøskutere i samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den 
innvilgede traseen. 
 
Fører av snøskuter: Erlend Olsen, Per-Otto Myre, Bjørn Rokstad, Odd-Arne Korneliussen eller 
Thomas Jenssen. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport i forbindelse med kartlegging av mulig rekreasjonsløypetrase for snøskuter. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 21.02.2020 – 20.04.2020. 
Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere i samme følge. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer i perioden. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før 
kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 



KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
 
  



KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 21.02.2020 – 20.04.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   

 
 
 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Midt-Troms Motorferdselforening 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
Deres søknad av 01.04.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter  § 6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med 2 snøskutere i samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den 
innvilgede traseen. 
 
Fører av snøskuter: Erlend Olsen, Per-Otto Myre, Bjørn Rokstad, Odd-Arne Korneliussen eller 
Thomas Jenssen. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport i forbindelse med kartlegging av mulig rekreasjonsløypetrase for snøskuter. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 21.02.2020 – 20.04.2020. 
Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere i samme følge. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer i perioden. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før 
kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 



 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
 
  



KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 21.02.2020 – 20.04.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 
 

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

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

vedtak: 
Deres søknad av 03.01.2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 03.03.2020 etter 
motorferdselsloven § 6 er de avslås dispensasjon for landing med helikopter. Søknaden er også 
behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet kan gjennomføres ved bruk av eksisterende 
rekreasjonsløyper i Målselv kommune, samt isfiske også kan utøves på vegnære vatn. 
Stian Rostadmo, søknad om motorferdsel i Moskaområdet og Lappskardvatnområdet 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling med redaksjonelle endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
 
Deres søknad av 03.01.2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020 etter   § 6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. Søknaden er også 
behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 



Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet kan gjennomføres ved bruk av eksisterende 
rekreasjonsløyper i Målselv kommune, samt isfiske også kan utøves på vegnære vatn. 
 
 

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

 
Ann-Karin Sæther, søknad om motorferdsel til egen hytt gnr 74 bnr 11 feste 1 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
Deres søknad av 05.01.2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020 etter   § 5c) 
i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 
Deres søknad av 05.01.2020 er videre behandlet i Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter 
§ 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring 
med snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Ann-Karin Sæther, Vidar Sæther eller Kay Emil Larsen 
 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved til hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 - 04.05.2020 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen 
starter. Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 



 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
  

KJØREBOK:  



Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 18.02.2020 - 04.05.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 

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

 
Mikael Ritman, søknad motorferdsel til hytte på gnr 43 bnr 1 i Balsfjord 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 18.02.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Overskrift Baltsfjord - endres til Balsfjord. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 18.02.2020  
 
 
Deres søknad av 02.01.2020 er behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020. Etter  § 5c) 
i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med 
senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden etter omsøkt trase da 
avstanden mellom korteste strekning mellom hytte og brøyta veg er under 2,5km. 
 
Deres søknad er videre behandlet av Plan- og næringsutvalget i møte 18.02.2020 etter § 6 i nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere 
endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med 
snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Mikael Ritman, Kjetil Elvevold,  Kjell Arve Elvevold eller Sveinung Sørli. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 



 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved til hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 18.02.2020 – 04.05.2020 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 



 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
  

  



KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 18.02.2020 – 04.05.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 



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

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

PS 31/2020 Motorferdsel i utmark og vassdrag kjøring i Devvdes/Moskaområdet 

PS 32/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

PS 33/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 34/2020 ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 35/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 36/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 37/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 38/2020 Søknad om motorferdsel til Moskaløypa 

PS 39/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

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

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

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

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

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

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

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

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

PS 48/2020 ***** ***** ***** ***** ***** 



PS 49/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 50/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 51/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 52/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 53/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 54/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 55/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 


