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Møtestart kl. 09.00 
 
Leder for Plan- og næringsutvalget - Hermod Bjørkestøl (H):   
Ønsker orientering om Lians Caravan – Andslimoen. 
Innspill fra Storegga  -    forlengelse av gang- og sykkelveg Andslimoen. 

- tomt Andslimoen 
Arena Utmark – utvikling på Andselv – lage work shop. 
Janne Karin Stenvold (Sp) etterlyste klagesak motorferdsel. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
 
RS   19/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg – 31.03. og 01.04.20 
Protokolltilførsel fra administrasjonen tas med når arbeidet med forskriftene starter. 
 
 
RS   20/2020 Klage på vedtak 
Plansjef May Britt Fredheim orienterte: 
Kommuneplanens arealdel 

 Krav om revidering av reguleringsplan basert på konklusjonene i Stedutvikling Bardufoss 
 Fremtidig behov for mulig utvidelse for offentlig/privat tjenesteyting 
 Buffer mellom tjenesteyting, industri og forretningsformål 

Sluttrapport Stedsutvikling Bardufoss 
 Kommunestyrets vedtak 14. november 2013 

 
Planprosess og fokus på detaljhandel 

 PNU deltok i Regional planforum juni 2018 
 PNU søker dispensasjon fra Regional plan for handel og service september 2018 
 Planutkastet legges ut på høring og offentlig ettersyn februar 2019 
 Avslag på søknad om dispensasjon fra Regional plan for handel og service mars 2019 

Videre: 
Handelsanalyse 
Søknad fra Lians 
Plan- og bygningsloven - % 8.5. Regionale planbestemmelse 



Regional plan for handel og service i Troms 2015 – 2024 
Saksbehandling dispensasjonssøknaden 
Veien videre: 

 Klagen fra fylkesmannen behandles politisk på nytt av kommunestyret 
o Alternativ a) Kommunestyret tar klagen til følge og avslutter saken 
o Alternativ b) Kommunestyret opprettholder vedtaket som sendes til fylkesmannen for 

endelig avgjørelse fra Settefylkesmannen. 
 Søknad om dispensasjon fra Regional plan for handel i service i Troms bygger på 

særutskrifta fra kommunestyrevedtaket. 
 
Sak fremmes til møte i Plan- og næringsutvalget – 02.06.20. 
 
 
RS   21/2020 Nord-Troms jordskifterett – Årsmelding 2019 
Ingen merknader. 
 
RS   22/2020 Henvendelse habilitet Plan- og næringsutvalg 
Skilt hengt opp i Målselv Fjellandsby er en henvisning til avtale med samene. 
 
 
 
RS   24/2020 Næringsarbeid v/ ordfører/rådmann 
Ordfører Bengt-Magne Luneng: 
Andselv sentrum – satt i gang dialog med gårdeiere i Andselv sentrum. 
Planlegger møte med næringslivet i Målselv – koronarelatert. 
Spennende planer om hotell. 
Arena Utmark – prosjekt som kan være med å løfte Andselv. 
m.m. 
 
 
 
Helheten i hva det jobbes med på avd. Teknisk: 
Leder Teknisk - Morten Tomter orienterte: 
 

 Organisering/rekruttering 
 Brann og redning 

o Forurensningssak Takvatnet – videre orientering fra rådmann Frode Skuggedal 
o Brannbil 

 Byggforvaltningen 
o Omsorgsboliger – kortsiktig/langsiktig løsning 
o Flerbrukshall  kr. 52 000 000,- 
o Tak Gimlehallen kr    2 300 000,- 
o Tuftepark  kr.   1 100 000,- 
o Bjørkeng  kr.   4 350 000,- 
o Gulv MKOS  kr.      500 000,- 
o Småhus Øverli kr.   3 300 000,- 
o Bardufosshallen kr. 35 000 000,- (pris renovering) 

 Snø/flom –  Vinterens takmåking (og motorferdselsaker) har forårsaket utsetting av 
prosjekter.  Flomfare i Målselv. 

 Vann og avløp 



o Prosjektering nytt infiltrasjonsanlegg Rundhaug 
o Kjøp av eiendom Fossmoen 
o Innkjøpsprosess hjullaster 
o Vannledning Målselva 
o Utskifting av gammelt ledningsnett 
o Vedlikehold av renseanlegg 
o Fullskala renseanlegg? 
o Vatn Takelvdalen (ordfører Bengt-Magne Luneng orienterte) 

 Utvikling 
o Produksjonstilskudd   kr. 36 000 000,- 
o Skogplanting    kr.   1 100 000,- (200 000 planter) 
o Veterinærvakt    kr.      800 000,- 
o Byggesak    kr.   1 000 000,- så langt i 2020 
o Ulovlighetsoppfølging/tilsyn? 
o Fleskmoveien    kr.      250 000,- 
o Rossvollveien    kr.   2 200 000,- 
o Veglys     kr.   1 000 000,- 
o Trafikksikkerhetstiltak  kr.      500 000,- 

 Utfordringer: 
o Ulovlighet Dividalen nasjonalpark 
o Oppgang av pukkellaks – antallet øker 
o Søppel – har måtte pålegge opprydding 
o Rensing av det kommunale ledningsnettet 
o  

 
Lunsj 12.00 – 12.30 
 
PS 194/2020 124/5 Svar på søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter, tillatelse til 
RS   19/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg – 31.03. og 01.04.20 
RS   20/2020 Klage på vedtak 
RS   21/2020 Nord-Troms jordskifterett – Årsmelding 2019 
RS   22/2020 Henvendelse habilitet Plan- og næringsutvalg 
RS   24/2020 Næringsarbeid v/ ordfører/rådmann 
 
PS 194/2020 124/5 Svar på søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter, tillatelse til 

etablering av ny adkomstvei og dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens 
arealdel 

Aud Nystad orienterte PNU. 
 
PS 195/2020 Høring av Kommunal planstrategi for Målselv 2020 – 2023 
PS 196/2020 4/17 og 4/24 Svar på søknad om deling av eiendommene 
PS 197/2020 66/9 Svar på søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 
PS 198/2020 Revisjon av forskrift om vann- g avløpsgebyrer i Målselv kommune 
 
Skogmester Asle Lifjell orienterte i forhold til klager på forskjellsbehandling motorferdsel, 
søknader og lovverk. 
Søknader er hjemlet til forskjellige paragrafer. 
 
PS 199/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag –  

§ 6 – Ola Kvammen 



PS 200/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag –  
§ 6 – Lars Erik Løvhaug 

PS 201/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag –  
§ 6 – Bjørn Ivar Borgestad 

PS 202/2020 Viggo Hanssen, ny behandling søknad om motorferdsel § 6 tilsyn av beitedyr 
PS 203/2020 xxxxx 
PS 204/2020 Birger Simonen, søknad motorferdsel § 6    
 
 
Møtet lukkes i henhold til kommunelovens § 11 – 5a – «Hensynet til personvern krevet at møtet 
lukkes».  Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
 
 
RS 23/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i vassdrag og utmark – 

Forskriftens § 5 b – xxxxx 
 
Kl. 14.10 - Arild Braathen (Ap) fikk innvilget permisjon og forlot møtet under behandling av sak 
PS 205/2020. 
 
PS 205/2020 xxxxx 
PS 206/2020 xxxxx 
PS 207/2020 xxxxx 
PS 208/2020 xxxxx 
PS 209/2020 xxxxx 
 
 
Møtet slutt kl. 16.00 
 
 
 
 
 
Referatsaker 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
 
 
 



RS 19/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg - 31.03. og 01.04.20 

RS 20/2020 Klage på vedtak 

RS 21/2020 Nord-Troms jordskifterett - Årsmelding 2019 

RS 22/2020 Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget 

RS 23/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

RS 24/2020 Næringsarbeid v/ordfører/rådmann 

 

 

 

PS 194/2020 124/5 Svar på søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter, 
tillatelse til etablering av ny adkomstvei og dispensasjon fra plankravet i 
kommuneplanens arealdel 

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

- Dispensasjon for omsøkte fradeling av 5 fritidstomter, omgjøring av eksisterende 
punktfestetomt 124/5/1 til selveiertomt, fradeling av 5 nye nausttomter, samt flytting av 
gammel adkomstvei nærmere sjøen avslås, jfr. PBL § 19-2. 

Begrunnelse for avslaget er at det ikke er framlagt dokumentasjon på sikker byggegrunn ihht 
gjeldende lovverk. 
Målselv kommune er kjent med at det er registrert kulturminne i fradelingsområdet. Det foreligger en 
aktsomhetsplikt som ikke sjekket ut og avklart med kulturminnemyndigheten. 
 
 

- Dispensasjon for fradeling av tomter til eksisterende bygninger og omgjøring av eksisterende 
festetomt til selveiertomt kan innvilges, jfr PBL 19-2. 

Begrunnelse for godkjenningen er den behandlingspraksis Målselv kommune har i sammenlignbare 
fradelinger.  
Denne type fradeling til uendret bruk vil ikke medføre økt motorisert trafikk, fysiske terrenginngrep 
eller mer menneskelig aktivitet.  
 
 
 

- På bakgrunn av inngått rettsforlik innvilges Nord-Troms Jordskifterett dispensasjon fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan for område F5 Langberget i kommuneplanens arealdel, 
LNFR-området som blir berørt og bygge- og delingsforbudet langs sjø, jfr PBL §§19-2, 1-8. 



 
Dispensasjon er gitt på følgende vilkår:  
 
Nord-Troms Jordskifterett må legge fram en helhetlig delingsplan med felles bestemmelser for det 
berørte området. Delingsplanen skal inneholde:  
 

- Delingsplanen som legges fram må vise tomtens plassering, interne veier, hensynssoner m.m.  
- Dokumentasjon på sikker byggegrunn i forhold til snø/stein/jord og flomskred og 

grunnforhold.  
Det må gjøres en fagkyndig vurdering om terrengforholdene er slik at det kan være fare for 
helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjon skal være utarbeidet av fagkyndig i tråd med 
gjeldende lovverk. 

- Området må befares og avklares med kulturminnemyndigheten før tomtene plasseres kan 
godkjennes. 

- Delingsplanen må ha egne bestemmelser for området som ivaretar og beskriver de hensyn 
som skal tas, allmennhetens frie ferdsel langs strandsonen, vann- og avløpsløsning, 
byggeskikk, friluftsliv mm. Bestemmelsene må kunne tinglyses og være bindende for 
partene.  

 
 
124/5 Svar på søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter, tillatelse til etablering av 
ny adkomstvei og dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Petter Karlsen (Sp) etterspør sin habilitet.                                                                                 
Et enstemmig Plan- og næringsutvalget vurderte Karlsen som habil. 
 
Senterpartiet v/ Janne Karin Stenvold og Målselv Arbeiderparti v/ Kirsten K. Sørgård og Arild 
Braathen fremmet følgende forslag: 
Fra teksten – på bakgrunn av inngått rettsforlik innvilges Nord-Troms jordskifterett dispensasjon osv 
–  
Erstattes med: 
Dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan område F5 – innvilges ikke. 
Avstemmingen gikk som følger: 
Rådmannens forslag ble stemt mot forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. 
Forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  



 
- Dispensasjon for omsøkte fradeling av 5 fritidstomter, omgjøring av eksisterende 

punktfestetomt 124/5/1 til selveiertomt, fradeling av 5 nye nausttomter, samt flytting av 
gammel adkomstvei nærmere sjøen avslås, jfr. PBL § 19-2. 

Begrunnelse for avslaget er at det ikke er framlagt dokumentasjon på sikker byggegrunn ihht 
gjeldende lovverk. 
Målselv kommune er kjent med at det er registrert kulturminne i fradelingsområdet. Det foreligger en 
aktsomhetsplikt som ikke sjekket ut og avklart med kulturminnemyndigheten. 
 
 

- Dispensasjon for fradeling av tomter til eksisterende bygninger og omgjøring av eksisterende 
festetomt til selveiertomt kan innvilges, jfr PBL 19-2. 

Begrunnelse for godkjenningen er den behandlingspraksis Målselv kommune har i sammenlignbare 
fradelinger.  
Denne type fradeling til uendret bruk vil ikke medføre økt motorisert trafikk, fysiske terrenginngrep 
eller mer menneskelig aktivitet.  
 
 
Dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan område F5 – innvilges ikke. 
 

PS 195/2020 Høring av Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023 

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

vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget legger forslag til Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023 ut på 
høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §10-1. 
 
- 
Høring av Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling med redaksjonell endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
Plan- og næringsutvalget legger forslag til Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023 ut på 
høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §10-1. 
 
 
 



PS 196/2020 4/17 og 4/24 Svar på søknad om deling av eiendommene 

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

- Dispensasjon for fradeling av boligtomt på inntil 6264 m² avslås, jfr PBL § 19-2. 
 

- Fradeling av ca 120000 m² fra eiendommene 4/17 og 4/24 til en naboeiendom avslås. 
 

Avslaget er en videreføring av jordlovsvedtak 40/2019, stadfestet av Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark 06.03.2020. 

 
 

- Dispensasjon for fradeling av boligtomt på inntil 3000 m² godkjennes jfr. PBL § 1-8, 26, 20-1m og 
vedlagte kart av 06.04.20. 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tomten er bebygd med et bolighus og skal benyttes til 
boligformål.  

 
 
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 

- Dispensasjon og fradeling av boligtomt på 3000 m² betinger at resten av eiendommene 4/17 og 4/24 
selges til tilleggsareal til en eller flere landbrukseiendommer som er i aktiv drift. 
 

- For å ivareta det biologiske mangfoldet og forebygge mot erosjon og flomskader skal eksisterende 
kantsonen med vegetasjonsbeltet langs Målselva beholdes. 
 

- Det skal ikke settes opp gjerder eller andre sperringer som hindrer allmennhetens frie ferdsel langs 
Målselva.  
 

- Eksisterende avkjørseler skal benyttes slik den ligger i dag og på de vilkår Statens vegvesen setter i 
sin realitetsbehandling av avkjørselstillatelsen, jfr vegloven. 

 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes Øyvind Hilmarsen. 

 
 

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

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og 
leireskred. Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

 



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

 
 

Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
Før det kan innkalles til oppmålingsforretning til boligtomten, må søker eller grunneier framlegge 
kjøpekontrakt for hele restarealet på eiendommene 4/17 og 4/24. 
Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor 
innen samme tidsramme. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til 
postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 
 
 
 
 
4/17 og 4/24 Svar på søknad om deling av eiendommene 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 

- Dispensasjon for fradeling av boligtomt på inntil 6264 m² avslås, jfr PBL § 19-2. 
 

- Fradeling av ca 120000 m² fra eiendommene 4/17 og 4/24 til en naboeiendom avslås. 
 

Avslaget er en videreføring av jordlovsvedtak 40/2019, stadfestet av Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark 06.03.2020. 

 
 

- Dispensasjon for fradeling av boligtomt på inntil 3000 m² godkjennes jfr. PBL § 1-8, 26, 20-1m og 
vedlagte kart av 06.04.20. 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tomten er bebygd med et bolighus og skal benyttes til 
boligformål.  

 
 
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 

- Dispensasjon og fradeling av boligtomt på 3000 m² betinger at resten av eiendommene 4/17 og 4/24 
selges til tilleggsareal til en eller flere landbrukseiendommer som er i aktiv drift. 
 

mailto:postmottak@malselv.kommune.no


- For å ivareta det biologiske mangfoldet og forebygge mot erosjon og flomskader skal eksisterende 
kantsonen med vegetasjonsbeltet langs Målselva beholdes. 
 

- Det skal ikke settes opp gjerder eller andre sperringer som hindrer allmennhetens frie ferdsel langs 
Målselva.  
 

- Eksisterende avkjørseler skal benyttes slik den ligger i dag og på de vilkår Statens vegvesen setter i 
sin realitetsbehandling av avkjørselstillatelsen, jfr vegloven. 

 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes Øyvind Hilmarsen. 

 
 

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

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og 
leireskred. Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

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

 
 

Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
Før det kan innkalles til oppmålingsforretning til boligtomten, må søker eller grunneier framlegge 
kjøpekontrakt for hele restarealet på eiendommene 4/17 og 4/24. 
Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor 
innen samme tidsramme. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til 
postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 
 
 
 

PS 197/2020 66/9 Svar på søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
Fradeling av tilleggs tomt på inntil 260 m² til eksisterende boligeiendom 66/58 godkjennes fradelt 
som omsøkt jfr. PBL § 26 og PBL § 20-1m og kart datert 27.12.19. 
 

mailto:postmottak@malselv.kommune.no


Det er i vedtaket lagt vekt på at tilleggs tomten med påstående uthus/garasje skal tillegges 
boligeiendommen 66/58.  
 
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 
Avkjørsel fra kommunal vei, Elvestøa, på Karlstad skal benyttes slik den ligger i dag.  
Alle sikthemmede elementer som trær, jordvoller og lignende må fjernes og holdes fjernet til enhver 
tid. Postkassestativ og søppelbokser skal ikke stå nærmere vegkanten enn 4 meter, fordi de hindrer 
sikten i avkjørselen. Det skal ryddes skog/kratt i begge kjøreretninger slik at tilstrekkelig sikt oppnås. 
Dersom avkjørselen ikke har stikkrennerør skal dette utbedres og stikkrennerør med min. dimensjon 
30cm legges ned.  
 
Vi presiserer at vår tillatelse kun gjelder tilknytning til kommunal vei, Elvestøa. 
Tillatelsen gir ikke noen rettigheter til bruk av annen persons grunn til atkomstvei. Slik rettighet er 
av privatrettslig karakter og må avtales med aktuelle grunneier.  
Atkomst til parsellen må sikres med tinglyst veirett over berørt eiendom.   

 
Etter oppmåling og tinglysning bør tilleggsarealet og 66/58 sammenføyes til en enhet for å få 
rydding eiendomsstruktur. 

 
Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes tomtekjøper. 
 
Ved oppføring av framtidig bolig/fritidsbolig skal det søkes om utslippstillatelse dersom det skal 
legges vann inn i bygningen. 
 

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

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og 
leireskred. Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

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

 
Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere 
oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor innen samme tidsramme. Dette kan gjøres 
ved å sende en e-post til postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 

mailto:postmottak@malselv.kommune.no


 
 
 
66/9 Svar på søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
 
Fradeling av tilleggs tomt på inntil 260 m² til eksisterende boligeiendom 66/58 godkjennes fradelt 
som omsøkt jfr. PBL § 26 og PBL § 20-1m og kart datert 27.12.19. 
 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tilleggs tomten med påstående uthus/garasje skal tillegges 
boligeiendommen 66/58.  
 
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 
Avkjørsel fra kommunal vei, Elvestøa, på Karlstad skal benyttes slik den ligger i dag.  
Alle sikthemmede elementer som trær, jordvoller og lignende må fjernes og holdes fjernet til enhver 
tid. Postkassestativ og søppelbokser skal ikke stå nærmere vegkanten enn 4 meter, fordi de hindrer 
sikten i avkjørselen. Det skal ryddes skog/kratt i begge kjøreretninger slik at tilstrekkelig sikt oppnås. 
Dersom avkjørselen ikke har stikkrennerør skal dette utbedres og stikkrennerør med min. dimensjon 
30cm legges ned.  
 
Vi presiserer at vår tillatelse kun gjelder tilknytning til kommunal vei, Elvestøa. 
Tillatelsen gir ikke noen rettigheter til bruk av annen persons grunn til atkomstvei. Slik rettighet er 
av privatrettslig karakter og må avtales med aktuelle grunneier.  
Atkomst til parsellen må sikres med tinglyst veirett over berørt eiendom.   

 
Etter oppmåling og tinglysning bør tilleggsarealet og 66/58 sammenføyes til en enhet for å få 
rydding eiendomsstruktur. 

 
Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes tomtekjøper. 
 
Ved oppføring av framtidig bolig/fritidsbolig skal det søkes om utslippstillatelse dersom det skal 
legges vann inn i bygningen. 
 

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

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 



kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og 
leireskred. Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

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

 
Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere 
oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor innen samme tidsramme. Dette kan gjøres 
ved å sende en e-post til postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 
 
 

PS 198/2020 Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune 

 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
Plan- og næringsutvalget vedtar oppstart av arbeid med revidering av «forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Målselv kommune».  
 
 
 
Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
Plan- og næringsutvalget vedtar oppstart av arbeid med revidering av «forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Målselv kommune».  
 
 
 

mailto:postmottak@malselv.kommune.no


PS 199/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - § 6 - Ola Kvammen 

 
Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Ola 
Kvammen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
 
Deres søknad av 21.12.2020 er behandlet i 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøscooter til og fra 
løypestart Maukdalveien til hytte. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det funnet noen spesielle miljøforekomster i den omsøkte 
traseen. 
 
Vedtaket begrenses til 10 turer pr. år. For å dekke behovet for transport av 
bagasje/utstyr/proviant/ved til hytte. 
 
Fører av snøskuter: Ola Torbjørn Kvammen eller Kjell Kvammen eller Einar Kvammen eller 
Torbjørn Kvammen. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje/utstyr/proviant/ved til hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 01.01.2020-04.05.2024 på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart, og etter påtegnet grønn trasé. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved 
og må fylles ut før kjøringen starter. 
 
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 Fra vedtaksdato 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 200/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - § 6 - Lars Erik Løvhaug 

 
Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Lars Erik 
Løvhaug 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
 
Deres søknad av 27.02.2020 er behandlet i 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøscooter. 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: Lars Erik Løvhaug 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tyngre utstyr, ved og materialer til hytte 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato til 04.05.2024 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer i 2020 deretter 5 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  



 

 
  

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 Vedtaksdato - 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 01.01.2021-31.12.2021 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Gyldighet 01.01.2022-31.12.2022 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Gyldighet 01.01.2023-31.12.2023 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Gyldighet 01.01.2024-04.05.2024 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 



PS 201/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - § 6 - Bjørn Ivar Borgestad 

 
Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Bjørn 
Ivar Borgestad 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
 
Deres søknad av 21.01.2020 er behandlet i 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøscooter. 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: Bjørn Ivar Borgestad, eller Ingvild Borgestad Stander, eller Travis Stander 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tyngre utstyr og ved til hytte på 54/15. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato til 04.05.2024 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved og 
må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 



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

  
  

  

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 Vedtaksdato – 31.12.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Gyldighet 01.01.2021– 31.12.2021 
TURNR. Tur Retur 



Dato, start kl., underskrift Dato, start kl., underskrift 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Gyldighet 01.01.2022 – 31.12.2022 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Gyldighet 01.01.2023 – 31.12.2023 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Gyldighet 01.01.2024 – 04.05.2024 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

PS 202/2020 Viggo Hanssen, ny behandling søknad om motorferdsel §6 tilsyn av 
beitedyr 

 
Viggo Hanssen, ny behandling søknad om motorferdsel §6 tilsyn av beitedyr 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 



Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  
 
 
Deres søknad av 01.02.2020 er behandlet i 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring på barmark for tilsyn av 
beitedyr. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
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 MED KJØRINGEN: 
Transport i forbindelse med tilsyn/sanking av beitedyr, transport opp til gjeterhytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 2020. 
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 2020 
Ferdsel: Start 

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

Juni tilsyn nr. 1   
Juni tilsyn nr. 2   
Juni tilsyn nr. 3   
Juni tilsyn nr. 4   
Juni tilsyn nr. 5   
Juni tilsyn nr. 6   
Juni tilsyn nr. 7   
Juni tilsyn nr. 8   
Juni tilsyn nr. 9   
Juni tilsyn nr. 10   
Juli tilsyn nr. 1   
Juli tilsyn nr. 2   
Juli tilsyn nr. 3   
Juli tilsyn nr. 4   
Juli tilsyn nr. 5   
Juli tilsyn nr. 6   
Juli tilsyn nr. 7   
Juli tilsyn nr. 8   
Juli tilsyn nr. 9   



Juli tilsyn nr.10   
August tilsyn nr. 1   
August tilsyn nr. 2   
August tilsyn nr. 3   
August tilsyn nr. 4   
August tilsyn nr. 5   
August tilsyn nr. 6   
August tilsyn nr. 7   
August tilsyn nr. 8   
September tilsyn nr. 1   
September tilsyn nr. 2   
September tilsyn nr. 3   
September tilsyn nr. 4   
September tilsyn nr. 5   
September tilsyn nr. 6   
September tilsyn nr. 7   
September tilsyn nr. 8   
September tilsyn nr. 9   
September sanking nr. 10   
September sanking nr. 11   
September sanking nr. 12   
September sanking nr. 13   
September sanking nr. 14   
September sanking nr. 15   
September sanking nr. 16   

 

  
 
 
 
 
 

PS 203/2020 ***** ***** ***** ***** ***** 

 

PS 204/2020 Birger Simonsen, søknad motorferdsel §6 

 
Birger Simonsen, søknad motorferdsel §6 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 28.04.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 28.04.2020  



 
Deres søknad av 16.04.2020 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, er de innvilget dispensasjon for kjøring på barmark for 
fremkjøring av ved fra hogstfelt. 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 kjøretøy: Birger Simonsen  
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av utstyr og ved 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i barmarks perioden 2020 
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 Barmark 2020 
TURNR. Tur 

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

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



9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
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