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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Saksnr 

PS 210/2020 Referatsaker   
RS 25/2020 Informasjon/orientering fra enhet Teknisk  2020/7 
RS 26/2020 Dialogmøte med Fylkesmannen   
RS 27/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg - 

28.04.20 
 2020/7 

RS 28/2020 Melding om oppstart - regodkjenning av 
snøskuterløyper 

 2017/3208 

RS 29/2020 Orientering - Bredbåndsutbygging  2020/7 
RS 30/2020 Orientering - Telefonianbud  2020/7 
RS 31/2020 Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til 

Nasjonal Transportplan 2022-33 (Høringsfrist 
14.mai) 

 2019/2254 

RS 32/2020 54/14 Forespørsel om feste av areal  2020/626 
RS 33/2020 55/28, 54/14, 5.Forespørsel om kjøp og feste av areal  2020/335 
RS 34/2020 Klage på Målselv kommune sitt vedtak i sak 20/2020 

tas ikke til følge. Fylkesmannen varsler mulig 
omgjøring av vedtak i sak 62/2020 og 246/2020 

 2019/2037 

RS 35/2020 Foreløpig svar på mottatt klage vedr søknad om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Utsatt 
klagebehandling 

 2020/24 

RS 36/2020 Foreløpig svar på mottatt klage vedr søknad om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Utsatt 
klagebehandling 

 2020/236 

RS 37/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - 
Målselv kommune 

 2020/963 

RS 38/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/378 

RS 39/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2218 

RS 40/2020 Næringsarbeid v/ ordfører/rådmann   
PS 211/2020 Samarbeidsråd for Mauken - Blåtind skyte- og 

øvingsfelt - valg av politisk representant 
 2018/1373 

PS 212/2020 Medlem til referansegruppe for prosjekt 
områderegulering Andslimoen 

 2017/3785 
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PS 213/2020 Medlem til referansegruppe for prosjekt 
veiutvikling E6 - Olsborg 

 2018/447 

PS 214/2020 Vedtak av Kommunal planstrategi 2020-2023  2019/1263 
PS 215/2020 Planprogram - kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv 2021-2024 
 2020/418 

PS 216/2020 Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv 
kommune 

 2020/44 

PS 217/2020 64/3 - Svar på søknad om fradeling av boligtomt 
på Myra (legges fram direkte i møtet) 

 2018/1209 

PS 218/2020 Høringssvar, endringer i lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag (legges fram direkte i møtet) 

  

PS 219/2020 Motorferdselloven - Første utkast, lokal forskrift 
og retningslinjer for behandling av søknader om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (legges fram direkte i møtet) 

  

PS 220/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens 
§6 - Stein Johnsen 

 2020/378 

PS 221/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Forsvaret 

 2020/315 

PS 222/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Lovens § 6 - 
Troms turlag 

 2020/17 

PS 223/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 2019/2370 

PS 224/2020 Klage på vedtak motorferdselsdispensasjon 
127/2020 - motorferdsel i utmark og vassdrag, 
forskriftens § 5c og e - Alf Tråsdahl 

 2020/200 

PS 225/2020 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - 
Forskriftens § 6 - Løypetråkking UL Freidig 

 2019/2330 

PS 226/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Transport isfiskekonkurranse på Lille 
Rostavann - UL FREIDIG 

 2019/685 

PS 227/2020 Klage, Marita Steiland, motorferdsel i utmark, §6 
henting av vann 

 2020/582 

PS 228/2020 Klage på vedtak motorferdseldispensasjon 23/2020 
- motorferdssel i utmark og vassdrag, forskriftens 
§ 5c og e - Roger Tråsdahl 

 2019/2015 

PS 229/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/288 

PS 230/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/148 
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***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 231/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/378 

PS 232/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/378 

PS 233/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/423 

PS 234/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2266 
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PS 210/2020 Referatsaker



Målselv kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2020/7-31 

Saksbehandler:  Morten Tomter  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 25/2020 02.06.2020 

 
 

Informasjon/orientering fra enhet Teknisk 

 

Bakgrunn 
 

 Aurora Park 
 Status reguleringsplan Lille Rosta 
 Sikringstiltak ved Leirbekkmoen 
 Flom prognose 
 Status diesellekkasje ved Takvatnet 
 Strategisk investeringsplan 
 Status VA prosjekter 
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RS 26/2020 Dialogmøte med Fylkesmannen



 

 

Målselv kommune Møteprotokoll 

Utvalg: Plan- og næringsutvalget 
Møtested: Kommunehuset - Formannskapssalen 

Dato: 28.04.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 16:00 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

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

Merknad i møte: 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Saksnr 

PS 193/2020 Referatsaker   
RS 19/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg - 

31.03. og 01.04.20 
 2020/7 

RS 20/2020 Klage på vedtak  2019/1902 
RS 21/2020 Nord-Troms jordskifterett - Årsmelding 2019  2018/910 
RS 22/2020 Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget  2020/44 
RS 23/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

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

X 2019/2072 

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 

 2017/3388 

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

 2019/1263 

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

 2019/1562 

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

 2020/5 

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

 2020/754 

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

 2020/30 

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

 2020/544 

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

 2020/541 

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

 2020/31 

PS 203/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/608 
PS 204/2020 Birger Simonsen, søknad motorferdsel §6  2020/845 
PS 205/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** 
X 2020/415 
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PS 206/2020 ***** ***** ***** ***** X 2020/129 
PS 207/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

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

X 2020/111 

PS 208/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/135 

PS 209/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2019/1794 

 
 
 
 
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 
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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 

11



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 
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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  
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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. 
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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  

15



 
- 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. 
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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. 
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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. 
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- 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. 
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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. 
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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 
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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».  
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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. 
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All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
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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.   
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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. 
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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:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Vedtaksdato - 31.12.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
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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.   
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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 
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inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
  

  

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 
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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. 
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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:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 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   
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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  
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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:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Barmark 2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
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9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   

 
 
 
 
 

PS 205/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 206/2020 ***** ***** ***** ***** 

PS 207/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 208/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 209/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 
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MÅLSELV KOMMUNE  
Mellombygdveien 216 
9321  MOEN 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2020/52-2 2715/2020 K01 29.04.2020 

 

Melding om oppstart - regodkjenning av snøskuterløyper 

Storfjord kommune har igangsatt arbeidet med å vedta skuterløypene jamfør § 4a i 
motorferdselloven og § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. Motorferdselloven ble endret i 2015, og alle løyper må være godkjent etter ny lov 
innen 19. Juni 2021.  
 
I Storfjord har vi et godt etablert løypenett. Løypenettet består i hovedsak av Mortendalsløypa, 
Parasløypa, Kitdalsløypa, Skibotnløypa og Sammenbindingsløypa, til sammen om lag 140km. 
Disse fremkommer på kommunens nettsider og i www.nordatlas.no. Alle løypene er 
sammenbundet, og har knytning til det finske løypenettet. 
 
Planutvalget (Miljø-, plan-, og driftsstyret) har bestemt at denne prosessen kun vil ha fokus på 
eksiterende løypenett og regodkjenning av dette. Det vil ikke bli foreslått nye løyper, kun mindre 
justeringer av eksisterende traséer der dette er formålstjenlig.   
 
Arbeidet innebærer vurderinger av skuterløypene og deres påvirkning på blant annet reindrift, 
friluftsliv, naturmangfold, støy og sikkerhet. Disse vurderingene antas å kunne utføres med bruk 
av dagens kunnskapsgrunnlag, medvirkning fra berørte parter, og erfaringsdata.  
 
Innsamling av kunnskapsgrunnlag ble igangsatt i 2019. Det er holdt oppstartsmøte med 
skuterforeningene og Helligskogen reinbeitedistrikt, der utfordringer og ønskede justeringer ble 
kartlagt. Sweco AS er engasjert av kommunen til å utføre vurderinger og utarbeide forslag til 
forskrift.   
 
Alle grunneiere vil bli kontaktet for inngåelse av nye avtaler for skuterløypene. Berørte 
reinbeitedistrikt er tilskrevet i egen invitasjon til medvirkning.  
 
Innspill til oppstartmeldinga merkes med saksnummer 2020/52 og sendes til:   
 
Storfjord kommune                 post@storfjord.kommune.no   
Oldersletta 1  
9046 OTEREN  
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Side 2 av 2 

Frist for tilbakemelding på oppstartmeldinga settes til 4 uker, 29.05.20 
 
Kontaktpersoner 
 
Storfjord kommune:  
Joakim Stensrud Nilsen, 400 28 822, joakim.nilsen@storfjord.kommune.no   
Marit Lillebo Figenschau, 400 28 855, marit.figenschau@storfjord.kommune.no   
 
Sweco AS:  
Knut Arne Grosås, 941 44 310, knutarne.grosas@sweco.no 
 
 
Med hilsen 
 
Joakim Stensrud Nilsen 
Planlegger 
Storfjord kommune 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
 
Tilsvarende brev sendt til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
STATENS VEGVESEN 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
MATTILSYNET 
FORSVARSBYGG 
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 
GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI 
LYNGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
RIKSANTIKVAREN 
SIGNALDALEN BYGDELAG 
OTEREN BYGDEUTVALG 
HATTENG OG OMEGN BYGDEUTVALG 
VESTERSIA BYGDEUTVALG 
ØSTRE STORFJORD BYGDEUTVALG 
KITDAL JEGER- OG SPORTSFISKEFORENING 
STORFJORD JEGER OG FISKEFORENING 
SKIBOTN BYGDEUTVALG 
SKIBOTN MOTORSPORTKLUBB 
STORFJORD SNØSCOOTERFORENING 
SKIBOTN SNØSCOOTERFORENING 
SKIBOTN JEGER- OG FISKERLAG 
TROMS TURLAG 

 
Enontekiö (Finland), Kiruna (Sverige), lokalt lensmannskontor og interne høringsparter 
kontaktes med epost. 
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Handlingsplan for bredbåndsutbygging Målselv kommune – 2020 

Innledning 

Det vises til tidligere handlingsplan fra 2018. I det følgende er det beskrevet status på eksisterende 
prosjekt og videre tiltak i 2020. 

Rostadalen (Sone 7) 
Først nådde dessverre ikke vår søknad innsendt i 2018 for Rostadalen opp i konkurransen, men i en 
revidert søknadsrunde ble det allikevel tildelt en del midler til prosjektet der Kr. 763 117,- ble tildelt 
fra Nkom-midler og Kr. 1 211 889,- fra næringsrettede utviklingsmidler, totalt Kr. 1 975 006,-  
Dette er Kr. 1 421 224,- mindre enn det vi søkte om, men vi besluttet allikevel å gå videre med en 
anbudsutlysning. Frist besvarelse var 1. april 2019. 

Følgende kostnads- og finansieringsplan lå til grunn for søknaden til Fylket/Nkom 2018: 

 

 

Det kom inn ett tilbud fra Telenor som var gunstig i forhold til stipulerte kostnader. Kontraktssum ble 
satt til Kr. 5 000 000,- hvorav lokale bidrag og støtte fra Troms Fylkeskommune/Nkom utgjør  
Kr. 3 000 000,- 
Av dette er det lagt ned et betydelig dugnadsarbeid av UL Freidig som er kostnadsberegnet til  
Kr. 255 000,- 
Det har vært behov for en del avklaringer mellom Telenor og Målselv kommune i forhold til noen 
avtaletekniske spørsmål som har gjort at signering av endelig kontrakt har trukket ut. Avtalen 
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forventes ferdig behandlet og underskrevet ultimo mai 2020. Det foregår også en dialog mellom 
Telenor og Målselv kommune angående ferdigstillingsdato.  

Dividalen, Kirkesdalen og strekningen Råvatn-Øverbygd-Rundhaug (Sone 3,4,5 og 6) 
Våren 2019 søkte vi Fylket/Nkom om midler til utbygging i Dividalen og Kirkesdalen samt strekningen 
Holt/Råvatn-Øverbygd til og med Rundhaug (Sone 3, 4, 5 og 6).  

22. november 2019 fikk Målselv kommune tilsagn om tilskudd over Nkom ordning med et 
tilskudddsbeløp på inntil Kr. 5 933 742,- (se utdrag fra tilsagnsskriv fra Troms Fylke ref: 19/4651-6 
Tilsagnsnummer TFK2019-131 under) 

 
 

Det betyr at Rundhaug og Øverbygd/Råvatn ikke fikk støtte da det etter søknadskriteriene var et 
eksisterende bredbåndstilbud i disse områdene. Se ellers tilsagnsskriv fra Troms Fylke, ref: 19/4651-6 
Tilsagnsnummer TFK2019-131 (vedlagt) for nærmere begrunnelser. 

Disse områdene har vært ute på anbud med svarfrist 18. mai 2020. I utlysningen er også Rundhaug 
og Øverbygd samt nordsiden av elva mellom Rundhaug og Øverbygd nevnt som opsjonsområder. 
Dessverre ble det ikke levert noen tilbud på disse områdene. 

Takelvdalen (Sone 1) og Rundhaug-Moen og Løvberg-Andselv (Sone 2)  
Nå i 2020 har vi startet prosessen med å søke Troms og Finnmark Fylke/Nkom om midler til 
utbygging av sone 1 og 2 som er området Takelvdalen, Rundhaug-Moen og Løvberg- Fossmoen-
Andselv. Herunder også Andslimoen-Moen (Fleskmoen). Søknadsfrist til Fylket er 1. august 2020. 
Oppstart utbygging vil tidligst være 2021.  
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Oversikt utbyggingssoner 
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Handlingsplan for bredbåndsutbygging Målselv kommune - 2018 

I 2018 startet et arbeide med å lage en overordnet plan for hvordan Målselv kommune ønsker å 
stimulere til bredbåndsutbygging. 

Første del av dette arbeidet har vært å få ferdig en søknad til Fylket/Nkom for å kunne være med i 
konkurransen om bredbåndsmidler for 2018. I den forbindelse ble det bedt om innspill fra 
kommunens innbyggere, lag- og foreninger og næringslivet om aktuelle områder som bør prioriteres. 
Det var da samtidig en invitasjon til å være med å forme prosjekter der en kunne beskrive eventuell 
dugnad/annen innsats. 

Det kom inn en rekke innspill som viser at det er til dels store "hull" spredt over hele kommunen, 
men de områdene som er verst stilt er Rostadalen, Dividalen og Kirkesdalen gjennom at disse dalene 
i tillegg til nærmest ikke-eksisterende bredbåndstilbud på kabel også har en del mangler med 
telefonidekning, både for fasttelefon og mobil. 

En utfordring er at selv om dekningskartene til Nkom gjerne kan beskrive at det skal være et tilbud 
tilstede med dekning opp til både 10 og 30 Mbit/s viser erfaring at dette er høyst teoretiske 
dekningsgrader, og da ofte med løsninger som er trådløse. Mye av disse løsningene har for lengst 
nådd sin levealder/kapasitet. 

De siste årene har mobil dekning i kommunen blitt forholdsvis bra med jamt over stabil dekning på 
3G og 4G, men tilbakemeldinger fra innbyggere tyder på at kvaliteten fremdeles ikke er god nok, og 
da spesielt i områdene Kirkesdalen, Dividalen og deler av strekningen Rundhaug-Øverbygd samt 
deler av strekningen Moen-Rundhaug. Også Rostadalen sliter med 4G-dekning/kapasitet, spesielt på 
vestsiden av lille Rostavann. Det er også noen av mastene i dette området som mates med radiolinje, 
noe som erfaring fra innbyggere i området tydeligvis fører til noe dårlig kapasitet. 4G uten 
tilstrekkelig mating, helst med fiber, vil sannsynligvis ikke ha tilstrekkelig kapasitet til bredbåndsbruk.  

I sentrumsnære områder har det blitt forholdsvis god dekning med fiber (Andslimoen-Andselv, 
Heggelia-Bardu grense, deler av Moen og Myrefjell).  
I 2017/2018 er nedre del av bygda bygget ut med fiber i regi av Nordix AS (heleid av Telenor). Dette 
dekker Buktamoen-Rossvoll-Lenvik grense, Karlstad-Kjerresnes, Olsborg-Målsnes/Navaren samt over 
til Aursfjorden/Keianes. 

Områder som ikke er dekket med fiber blir dermed strekningen Moen fra sykehjemmet-Øverbygd-
Holt, Rostadalen/Tamokdalen, Dividalen, Kirkesdalen, sørsiden av Målselva forbi Fossmoen-Andselv, 
strekningen mellom Andslimoen-Olsborg og Takelvdalen. Også Haraldvollen på Andslimoen er et 
område uten fiberdekning. 

Alle disse områdene står som nevnt uten fiber, har til dels dårlig dekning på kobberbaserte løsninger 
og flekkvis dårlig dekning 4G. I 2018 bygger Nordix AS ned sitt trådløse bredbåndsnett da dette er 
utdatert. Det gjør situasjonen ytterligere vanskelig for en del områder, og da spesielt Dividalen som 
reelt sett blir stående uten god nok dekning på hverken kobber eller mobil. Spesielt Frihetsli 
fremheves i så måte. Dette vil også ha en beredskapsmessig problematikk, både for fastboende og 
turister som besøker nasjonalparken. 

I mars 2019 kom det beskjed fra Telenor om at alle gamle telefonsentraler basert på kobber skal 
legges ned. De fleste sentralene vil legges ned innen utgangen av 2019. Sentralen i Takelvdal legges 
ned 31. desember 2020. Dette betyr at eventuelle fasttelefoner og trygghetsalarmer må erstattes 
med annen løsning. Dette er noe Telenor er forpliktet til å håndtere, men selskapet er ikke forpliktet 
til å erstatte eventuelle bortfall av bredbåndsløsninger basert på kobber (ADSL). 
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Av de innspillene som kom inn i forbindelse med utarbeidelsen av søknad til Fylket/Nkom i 2018 var 
det Rostadalen som pekte seg ut ved at UL Freidig på et tidlig stadium forpliktet seg til omfattende 
dugnadsinnsats i tillegg til at de ønsker å stille Kr. 250.000,- til rådighet for å få til en utbygging. 
Det ble derfor besluttet å satse på dette prosjektet i søknaden til Fylket/Nkom da det til fulle 
inneholder alle de momentene som Fylket/Nkom ser fordelaktig på i forhold til kommunal 
forpliktelse og lokalt engasjement. 

Det er også formålstjenlig når vi skal satse på øvre del av bygda å ta utgangspunkt i at det allerede er 
etablert bredbåndstilbud på Holt. Det vil da være en naturlig rekkefølge med å få dekket 
Rostadalen/Tamok først, deretter Dividalen, Kirkesdalen og Råvatn-Øverbygd til og med Rundhaug.  

I neste omgang må vi jobbe oss fra Rundhaug og nedover i bygda på nordsiden av Målselva ned til 
Moen og sørsiden av elva på strekningen Løvberg-Nytrøen-Fossmoen-Andselv og strekningen mellom 
Andslimoen-Moen. 
Også Takelvdalen har dårlig dekning når en ser bort fra mobildekning. 

Det er med andre ord relativt store områder det er snakk om. Etter hvert som vi får beregnet 
utbyggingskostnadene vil vi kunne si noe om hvor raskt en kan se for seg at en kan få realisert 
høyhastighetsnett i hele kommunen, men nedenfor er det skissert et forslag til en mulig 
fremdriftsplan. 

Rostadalen (Sone 7) 
Først nådde dessverre ikke vår søknad for Rostadalen opp i konkurransen, men i en revidert 
søknadsrunde ble det allikevel tildelt en del midler til prosjektet der Kr. 763 117,- ble tildelt fra 
Nkom-midler og Kr. 1 211 889,- fra næringsrettede utviklingsmidler, totalt Kr. 1 975 006,-  
Dette er Kr. 1 421 224,- mindre enn det vi søkte om, men vi besluttet allikevel å gå videre med en 
anbudsutlysning. Frist besvarelse er 1. april 2019. 

Følgende kostnads- og finansieringsplan lå til grunn for søknaden til Fylket/Nkom 2018: 
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Dividalen, Kirkesdalen og strekningen Råvatn-Øverbygd-Rundhaug (Sone 3,4,5 og 6) 
Våren 2019 vil vi søke Fylket/Nkom om midler til utbygging i Dividalen og Kirkesdalen samt 
strekningen Holt/Råvatn-Øverbygd til og med Rundhaug (Sone 3, 4, 5 og 6).  
Eventuelle positive vedtak vil ikke foreligge før høsten 2019, slik at en reelt sett ikke får startet 
utbygging før 2020. 

Foreløpige beregninger viser en stipulert utbyggingskostnad på ca. 26 000 000 totalt for disse fire 
sonene. Det betyr at Målselv kommune i et spleiselag må bidra med minimum 6 500 000, noe som 
utgjør 25% av den totale kostnaden.  

Dividalen og Kirkesdalen (sone 5 og 6) er stipulert til en total kostnad på henholdsvis 8 500 000 og  
5 500 000. Kommunens andel for disse to dalene vil dermed minimum beløpe seg til 3 500 000 

I disse tallene er det beregnet innleie i stolper for fremføring langs vei. 

Ved en eventuell prioritering anbefales det at Dividalen og Kirkesdalen gjennomføres først, deretter 
Rundhaug-Øverbygd. 

Rundhaug-Moen og Løvberg-Andselv (Sone 2) 
I 2020 vil vi søke Fylket/Nkom om midler til utbygging av sone 2 som er området Rundhaug-Moen og 
Løvberg- Fossmoen-Andselv. Herunder også Andslimoen-Moen (Fleskmoen). Oppstart utbygging vil 
tidligst være 2021 

Takelvdalen (Sone 1) 
I 2021 vil vi søke Fylket/Nkom om midler til utbygging av sone 1 som er området Takelvdalen. 
Oppstart utbygging vil tidligst være 2022 

Denne fremdriftsplanen er optimistisk og er avhengig av at vi får gjennomslag for alle 
prosjektsøknadene som sendes inn og at det stilles til rådighet tilstrekkelige midler fra Målselv 
kommune. 
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Oversikt utbyggingssoner 

 

 

Oversikt antall boenheter og fritidsboliger 

polygoner Fritidsboliger Boenheter 
Sone 1 (Takelvdalen) 65 119 
Sone 2 (Moen-Rundhaug/Løvberg-Fossmoen-Fleska) 51 340 
Sone 3 (Fra og med Rundhaug-Øverbygd) 31 179 
Sone 4 (Øverbygd-Råvatn) 28 393 
Sone 5 (Rundhaug-Kirkesdalen) 9 98 
Sone 6 (Dividalen) 52 74 
Sone 7 (Rostadalen) - Ferdig omsøkt 138 106 

   
Samlet sone 3, 4, 5 og 6 120 744 
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TELEFONIANBUD  

 

 
Målselv kommune har hatt ute på anbud tjenester innen mobiltelefoni. Vårt mål har vært en 
rammeavtale for en fremtidsrettet løsning med forutsigbare kostnader for Målselv kommune. 

Det er ca. 400 abonnement i kommunens portefølje. 

Noen av kravene i konkurransegrunnlaget har vært: 

 Bedriftsløsning med skybasert «telefonsentral». 
 Gruppenummerhåndtering. 
 Mobildekning. (også fremtidig). 
 Administrasjon av SIM-kort. 
 Abonnement og datapriser. 

 

Målselv kommune har benyttet Finnut Consult AS som ansvarlig for gjennomføring av 
anbudsprosessen. Dette omfatter tilrettelegging, utlysing, evaluering og tilrådning for valg av 
leverandør. 

Målselv kommune har bistått med trafikkanalyser og egen dekningskartlegging av kjente områder 
med dårlig/ingen dekning. Vi har fått tilbakemeldinger fra hjemmehjelptjenesten om områder de 
opplever dårlig dekning, og selv vært og analysert disse. 

Vi har bedt om leverandørenes egne dekningsanalyser og utbyggingsplaner i kommunen. Da i 
særdeleshet navngitte områder med dårlig/ingen dekning. 

Områder vi spesifikt har bedt om dekningsutbedringer er: Dividalen, Kirkesdalen, Storjorda og 
Kjerresnes. 

 

Under er dekningskart for henholdsvis Telenor og Telia. 

 

https://www.telenor.no/privat/dekningskart/ 

 

https://www.telia.no/dekning/ 

 

Det kom inn tilbud fra tre leverandører: Telenor, Telia og Atea. 

Basert på evaluering av anbudene har Målselv kommune fått tilrådning fra Finnut AS om å tildele 
kontrakten på «Rammeavtale telefoni» til Telia Norge AS. Målselv kommune har valgt å følge 
tilrådningen. Klagefrist er fredag 22.mai kl. 23.59. 
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Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til Nasjonal Transportplan 2022-33 

Troms og Finnmark fylkeskommune behandlet overnevnte sak i fylkestingets møte 12.mars 2020 i sak 
8/20. Følgende vedtak ble fattet: 
 
«1.  Fylkestinget vedtar prioriteringer til NTP 2022-33 som de fremgår nedenfor 
2.  Fylkestinget ber Fylkesrådet arbeide videre med begrunnelser og argumenter for fylkestingets 
      prioriteringer, fram mot endelig frist for innspill til Samferdselsdepartementet 14.mai i år. 
 
Prioriteringer 
Sentrale premisser 

 Nasjonal Transportplan 2022-33 må sees i direkte sammenheng med den helhetlige 
samfunnsutviklerrollen for nasjonen og regionenes utvikling i Troms og Finnmark. Våre byer, distrikt 
og lokalsamfunn er avgjørende for å opprettholde verdiskaping, bosetting med forsyningssikkerhet 
og suverenitetshevdelse i nord. Hovedutfordringen i Troms og Finnmark er de store geografiske 
avstandene, klimatiske utfordringer og en stor produksjon av varer og verdier av nasjonal og 
internasjonal betydning. Dagens infrastruktur er ikke dimensjonert, opprustet eller modernisert 
godt nok for en framtidig bærekraftig næringsutvikling. 

 Nasjonal transportplan 2022-33 er også avgjørende å se i sammenheng med Norges sikkerhet og at 
den nasjonale transportinfrastrukturen kan understøtte norske og allierte militære operasjoner. 
Denne infrastrukturen utgjør en vesentlig del av totalforsvaret i nord. 

 Befolkningen i det nye fylket Troms og Finnmark forventer reginonreformeffekt i Nasjonal 
transportplan 2022-33. Trygghet og forutsigbarhet er fundamentet i all samfunnsutvikling. Det 
krever synlige tiltak som styrker mobilitet, reduserer reisetid og avstandsulemper, samt gir økt 
transportsikkerhet i fylkets byer, distrikt og lokalsamfunn. 

 Det kreves flere døgnåpne tollstasjoner i den nordlige landsdelen. 
 
Strategisk grunnlag for prioriteringer 

 Troms og Finnmark har i strategisk innspill på hovedutfordringer til NTP 2022-33 tydeliggjort at det å 
sikre framkommelighet, regularitet og sikkerhet for nærings- og persontransporter med kobling til 
transportkorridorer, er en hovedutfordring som må løses for tiltakene som prioriteres. 

 Prosjekters innkortingspotensiale skal vektlegges. 

 Herunder tiltak som binder Troms og Finnmark bedre sammen som region samt kommunikasjon til 
transportknutepunkt i nabofylker og naboland. Eks. Harstad/Narvik-Finnsnes-Tromsø, samt Tromsø-
Alta-Kirkenes. 
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Grunnlag for prioriteringer 2022-27 

 Alle tiltak og prosjekter som ligger inne i gjeldende NTP handlingsprogram og ikke har startet opp 
eller har endret oppstartstidspunkt ligger inne som prioritering i 2022-27. Det forventes at OPS 
prosjektet E 10 «Hålogalandsvegen» Strekningen Tjelsundbrua - Fiskarfjord- Langvassbukt starter 
opp innen 2021. Rullebaneutvidelse Kirkenes lufthavn forventes ferdigstilt innen 2021. 

 Det forutsettes at det planlagte prosjekt E6 Kvænangsfjellet (inkl. rassikring Mettevollia), som 
gjennomføres i sin helhet av Nye Veier, får oppstart i 2020 og derfor ikke inngår som nytt prosjekt i 
NTP. Prosjekt E6 Kvænangsfjellet må gjennomføres som et helhetlig prosjekt uten kutt i bevilgninger 
og med opprustning av veiene i begge ender som planlagt. 

 Innen «kyst til marked» er det også viktig å ivareta næringstransportstrekningen E6 Nordkjosbotn – 
Narvik Ofotbanen 

 De fylkesvise prioriterte riksvegtiltakene i «Kyst-til-marked»-korridorene» (KTM) må videreføres 
som grunnlag for tiltak på riksveg. 
Troms: Tromsø-Nordkjosbotn- Skibotn-finskegrensen (Kilpisjärvi) 
Finnmark: Hammerfest-Alta – finskegrensen (Kivilompolo) 

 Troms og Finnmark krever sin andel av de nasjonale skredsikringsmidlene. Regionens infrastruktur 
er meget skredutsatt og våre transporter lider under høy nedetid på sentrale deler av riksvegnettet 
med svært lange omkjøringsveger. Vi mangler en helhetlig, nasjonal plan for skredsikring av riks- og 
fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor som er sikret finansiering for gjennomføring i 
løpet av planperioden. Det forutsettes at farleden til innseilingen til Leirpollen i Tana ferdigstilles 
innen 2021 med avsatte midler. 

 Oppfølging av KVU Innfartsveg til Tromsø må skje gjennom en KS1 og inngå i ny NTP 2022-33. 

 Det legges til grunn at prioriteringene for farled har fokus på utbedring av stamleden Tromsø-
Harstad/Tjeldsund og prioriterte bi-leder i Finnmark. Det forutsettes at farleden til innseilingen til 
Leirpollen i Tana ferdigstilles innen 2021 med avsatte midler. 

 Dagens lufthavnstruktur må videreføres. Lufthavnene våre og flytrafikken utgjør en helt avgjørende 
del av transportlogistikken i vår region. Det forventes at alle lufthavner i fylket skal være tilpasset 
framtidens teknologi og gis midler til nødvendige tiltak innenfor Avinors investeringsramme. 

 Planlagt KVU for Nord-Norgebanen må sikres en prioritet som gjør at prosjektet kan forankres for 
videre plan- og beslutningsgrunnlag i NTP 2022-33. 
 

Fylkeskommunal infrastruktur og omlegging til et mer klimavennlig samfunn 

 Troms Finnmark fylkeskommune har i dag et vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet på svimlende 
10 mrd. kroner. Med dagens økonomiske rammer har fylkeskommunen ingen mulighet til å ta igjen 
etterslepet. Fylkesvegene er meget viktig for person og næringstransport, spesielt sett i forhold til 
vår «kyst og marked» strategi. Det er ekstremt viktig at transportinfrastrukturen henger sammen og 
at logistikkflyten er effektiv. Sjømat transporteres som regel fra en fiskerihavn til en fylkesvei, og 
igjen over til en riksvei. Troms Finnmark fylkeskommune krever at NTP 22-33 inneholder en særskilt 
ramme for å ta igjen det enorme etterslepet på fylkesvegnettet. Dette samt at fylkeskommunen gis 
mulighet til å følge opp tunelldirektivet. 

 Ansvaret for de statlige fiskerihavnene er vedtatt overført til fylkeskommunene fra 2020. Tidligere lå 
fiskerihavnene i Nasjonal Transportplan. Fiskerihavnene er avgjørende viktig infrastruktur i Troms 
Finnmark. Fylket vårt er en stor eksportør av sjømat og mange lokalsamfunn er fiskeriavhengige. 
Fiskerihavnene er transportknutepunkt der hvor sjø møter land. Å overta ansvaret for vedlikehold, 
vedlikeholdsetterslep, utbygging og modernisering av denne infrastrukturen er et stort ansvar. Med 
bakgrunn i det svært uakseptable forslaget til fordeling for statsbudsjett 2020, har Troms Finnmark 
nektet å overta ansvaret for fiskerihavner. Vi krever at det sikres investeringsmidler minst lik snittet 
for tidligere NTP er, og at etterslepsmidler følger med. 
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 Omlegging til et mer klimavennlig samfunn vil koste. NTP må inneholde en helhetlig 
tilskuddsordning som stimulerer til omlegging til mer bærekraftige energibærere / mer 
klimavennlige transportløsninger – også for fylkeskommunale oppgaver/tjenester. Ref. 
«Fergeopprøret» og kollektiv, elektrifisering. 

 
PRIORITERINGER RIKSVEG 2022-2027 
 
Store riksvegprosjekter i 2022-2027 
 
1. Innfartsveg Tromsø strekningen Sørbotn-Laukslett (KTM) 
I NTP med oppstart i 2021, som er fortsatt uavklart. Tiltaket fjerner flaskehalser og korter ned reisetid 
som innfartsveg til Tromsø. Gir økt trafikksikkerhet i utsatt strekning med høy andel tungtrafikk, og deler 
med smal veg. Vil bidra til enklere reisehverdag og bedre konkurranse evne for næringslivet for 
hurtigere og sikrere transport av sjømat og annet gods ut og inn av regionen. 
 
2. RV 94 Skaidi-Hammerfest (strekningen Arisberget – Rypefjord) (KTM) 
Rv. 94 Skaidi – Hammerfest er i NTP 2018 – 2029 tatt med som en av åtte nasjonale 
utbedringstrekninger, men ikke som et eget fullstendig prosjekt. Strekningen fra Arisberget er 
innfartsvegen til Hammerfest og inngår som første prosjekt på Rv 94 strekningen. Prosjektet ligger inne i 
dagens NTP med oppstart i 2020. Det er nå uavklart oppstart etter at fagetaten i utredning har 
gjennomført ny vurdering av eksiterende NTP prosjekt. Tiltaket vil bidra til et tryggere transportsystem 
og bedre konkurranseevne for Hammerfest som logistikknutepunkt. Regularitet og 
trafikksikkerheten bedres betydelig når fylkets høyest rangerte rassikringsprosjekt som inngår i 
strekningen (Leirvikfloget) unngås med ny tunell, og kurvatur utbedring. Tiltaket har næringsmessig 
betydning for transportsikkerheten og forutsigbarheten for sjømat og petroleumstransporter. 
 
3. E6/E8 Nordkjosbotn (Jernberget) - Hatteng (KTM) 
Strekningen må ses i sammenheng med videre transportkorridor ut av landet via E8 til Finland. Mye 
sjømat som kommer fra Midt-Troms og Tromsø, samt annen næringstransport som skal nordover 
kjører denne strekningen. Utbedringene vil løse dagens utfordringer knyttet til fremkommelighet og 
trafikksikkerhet, spesielt for næringstransportene og oppfylle dagens krav til standard og 
trafikksikkerhet (oppstart NTP 2024-29). 
 
4. E8 Skibotn - Kilpisjärvi (siste parsell – del 2) 
E8 fra Skibotn – Kilpisjärvi er en viktig del av flere transportkorridorer. Strekningen benyttes av 
næringsliv i Nord-Troms og til dels i Finnmark og Tromsø-regionen. Det er en av de mest benyttete 
veistrekningene ut av landsdelen og til markedet. På denne strekningen er det mye fersk fisk som 
fraktes, og tid er en vesentlig faktor for denne type transport. Strekningen er en del av ITS satsningen 
fra Statens vegvesen (ITS-pilotprosjekt «Borealis»). Det er viktig at man fullfører dette 
arbeidet, samt utbedrer veistandarden for å sikre bedre fremkommelighet for tungtransporten. 
 
5.  Olderdalen – Langslett 

 
Skredsikringsprosjekter riksveger i 2022-2027 
 
1. E45 Kløfta (KTM) 
Kløfta er den største flaskehalsen på «Kyst til marked» korridoren Hammerfest-Alta-finskegrensen for 
import og eksport av spesielt sjømat. Et rassikringsprosjekt, bestående av 1 bru, 1 4 km lang tunell 
og 3 km vei i en ny trase, vil eliminere 6 registrerte raspunkt og bidra til å øke transportsikkerheten 
og regulariteten, som igjen gir bedre konkurranseevne for næringstransportene.  
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Tiltaket vil sammen med ytterligere utbedringer, som kan utnytte tunellmasser, tilrettelegge for 
modulvogntog til Vest-Finnmark, noe som vil styrke konkurransekraften til transport- og 
eksportnæringen og samtidig være fordelaktig miljømessig. Ligger inne med oppstart i dagens NTP i 
2024-29. 
 
2. E8 Lavangsdalen (Tromsø) og E6 Stokkedalen (Alta) 
Prosjektene i Lavangsdalen og Stokedalen ligger inn med høy skredfaktor og har lave kostnader. 
Lavangsdalen er egnet til bruk av forebyggende skredkontroll som alternativ sikring til skredvoller og 
skredoverbygg for å sikre Hestvollan, Sarastein, Stortind og Storskreda i Lavangsdalen. 
 
3.  E6 Melkelva-Herranes 
Prosjektet vil bidra til å optimalisere Alta-vest utbyggingen gjennom at rassikringsutfordringer på E6 
reduseres betydelig over større områder. Dette gjør at transportsikkerheten på E6 i det nye fylket 
styrkes, tryggheten for befolkningen bedre og næringslivets konkurransefortrinn økes. 
 
4. E6 Øvergård Sør Balsfjord (Tas ut om dette inngår i prosjekt E8 Nordkjosbotn-Hatteng) 
En fangvold vil bidra til å øke transportsikkerheten på E6 og «Kyst til marked» korridoren. Samtidig 
som prosjektet vil optimalisere effekten av tiltakene på Nordkjosbotn-Hatteng. 
 
5. E69 Skipsfjorden Nordkapp 
Høyest rangerte skredsikringstiltak utenom «Kyst til marked». Prosjektet har betydning for 
trafikksikkerheten på strekningen til Nordkapp. 
 
6. E6 Grasnes i Storfjord 
En skredsikring av strekningen med tunell vil bidra til å øke trafikksikkerheten på E6 mellom Troms og 
Finnmark, og å gjøre E6 til et tryggere transportsystem med fremtidig bedre regularitet og 
transportsikkerhet. Dette bidrar også til å øke næringslivets konkurranseevne i rasutsatte områder. 
Ligger innen med oppstart NTP 2024-29. 
 
Store prosjekt: Bypakker, (bymiljøavtale) 2022-27 
 
1. Byvekstavtale Tromsø (KTM) 
Tromsø har sammen med de øvrige åtte storbyområdene vært utpekt til å kunne få byvekstavtale siden 
NTP 2014-2023, med målsetning om nullvekst i personbiltrafikk. Det er lagt ned betydelig arbeid siden 
2013, for å oppfylle alle statlige krav. Lokal- og regionalpolitiske vedtak ble fattet i 2017 og 2018, St.prop 
for brukerfinansiering er ferdig, og det er utført KS2 på handlingsplan. Nå er imidlertid Tromsø bedt av 
samferdselsdepartementet om å gjøre vurderinger og fatte vedtak på nytt. Det understrekes at det nå er 
på tide at staten følger opp, og fullfører prosess for å få på plass byvekstavtalen. Tromsø har hatt en 
betydelig befolkningsvekst uten noen utvikling i transportinfrastruktur, byutredningen viser at det er en 
utfordring å handtere trafikkveksten mot 2030. Porteføljen i byvekstavtalen skal ivareta 
fremkommelighet og trafikksikkerhet, samtidig sikre bærekraftig mobilitet for alle. Av hensyn til 
effektive næringstransporter og fremkommelighet for regionale funksjoner, samt åpne for en strategisk 
fortetting og bærekraftig byutvikling må byvekstavtalen også inneholde større vegtiltak. 
 
2.  Riksveg 862 Tverrforbindelsen Tromsø (KTM) 
Prosjektet ligger inne i byvekstavtalen Tromsø kommune forhandler med staten om (NTP 2024-29). 
Prosjektet har stor betydning for byutvikling og en enklere reisehverdag i Tromsø. Dagens 
tverrforbindelse er høyt trafikkert og er en utfordring for tungtransporten pga. stigning og kurvatur. For 
næringstransport vil det bety reduserte kostnader og forutsigbar fremkommelighet. Prosjektet vil bidra 
til å redusere barrierevirkning som deler øya i 2, samt åpne for byutvikling i nye områder. 
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I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 er Rv 862 Tverrforbindelsen prioritert i 
siste del av planperioden (2024–2029) med om lag 660 mill. kr i statlige midler og 1 050 mill. kroner i 
bompenger (2019-prisnivå). Delvis bompenge-finansiering av vegprosjektet utgjør om lag 62 pst. av 
kostnadsoverslaget. 
 
Rv 862 F2 – ny hovedveg mellom ny tunnel og flyplassen. Avinor er pålagt å utvide sikkerhetssonene på 
hver side av dagens kulvert. I tillegg planlegges en framtidig forlengelse av rullebanen inntil 500 meter 
mot sør samt utvidelse for taksebane. Planlagt ny riksveg legges under framtidig utvidet rullebane. I 
arbeidet med handlingsplan for Tenk Tromsø (bompengepakken) er de to prosjektene på rv. 862 
Tverrforbindelsen og ny hovedveg mellom ny tunnel og flyplassen, foreslått sett i sammenheng. 
Fylkeskommunen oppfordrer Avinor og Statens vegvesen til samtidighet i gjennomføring av 
kulvertutbedring, etablering av ny Flyplassveg (F2) og masseutnyttelse fra rv. 862. Eventuelle 
merkostnader på RV 862 Tverrforbindelsen dekkes av staten, og prosjektet ses på som en helhetlig 
strekningsvis utbygging. 
 
3. Bypakke Rv 94 Hammerfest (KTM) 
I NTP i perioden 2024-29, forutsatt lokalt vedtak om medfinansiering / brukerfinansiering. Dagens riksvei 
gjennom Hammerfest sentrum er en begrensning for videre utvikling av byen, som ligger mellom 
forsyningsbasen til Barentshavet, og nytt sykehus og Melkøya. Ny vegtrase utenom sentrum i form av 
tunell er helt nødvendig for å skape et akseptabelt, miljøvennlig bymiljø, redusere tungtrafikken, gi en 
enklere reisehverdag med tilfredsstillende trafikksikkerhet. Det vil også styrke næringslivets 
konkurranseevne knyttet til logistikk til Melkøya og trafikksikkerheten knyttet til helsereiser til nytt 
sykehus. 
 
4. Bypakke Harstad 
Målet med Harstadpakken er å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av Harstad med fokus på 
løsninger og tiltak som gir bedre framkommelighet, trafikksikkerheten og tilrettelegging for 
kollektivtrafikken. Det foreligger lokal- og regionalpolitiske vedtak for bypakke, som har ligget på vent 
siden 2018. For å fullføre Harstadpakken og få på plass trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og 
syklende, er det behov for å vedta en pakke for medfinansiering for Harstad. 
 
Mindre riksvegtiltak 2022-2027 
 
1. Tilrettelegge for modulvogntog - Egen ramme til viktige næringstransportkorridorer 
Prioritere mindre tiltak som bidrar til å sikre mer effektiv og trygg godsframføring. Spesielt 
modulvogntog mellom Nordkjosbotn og Alta, og som er en oppfølging av Statens vegvesen sin 
modulvogntogstrategi. 
 
2. Vinteråpen E6 Sennalandet (KTM) 
Stengte vinterveier svekker næringslivets konkurransekraft. Regualritetsutfordringer på Sennalandet 
vinterstid er en flaskehals i prioritert «Kyst til marked» korridor. Statens Vegvesen har prioritert å utrede 
Sennalandet som et mulig nytt prosjekt (åpne vinterveier). For å redusere kolonnekjøring og 
vinterstenging er det behov for heving av 3,5 km av veien og utslakking av skråninger. Teknologi er 
vurdert, men vil ikke løse utfordringene. Tiltakets effekt er spesielt rettet mot næringstransportverdiene 
i prioritert korridor og styrking av E6. 
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3. Utbedringer 
Følgende veier prioriteres: 
1. E6 Fossbakken- Brandvoll- Heia 
2. E6 Alta (Raftsbotnlia, oppstigning mot Sennalandet) 
3. E 45 Øvre Alta Kløfta 
4. E6 Baddereidet 
5. RV 92 Karasjok- Gievdneguoikka 
6. E6 Tana Bru-Utsjok. 
7. RV 83 Tjeldsund Harstad 
8. E6/E69 Lakselv – Olderfjord – Honningsvåg 
9. E10 /RV 85. Tjeldsund- Snubba/Veggfjellet. 
 
Tilrettelegging for trafikksikkerhet 2022-2027 
Fokus på trafikksikkerhetstiltak som ikke inngår i bymiljøavtaler og bypakker men mindre steder langs E6 
eller andre riksvegstrekninger, som har en stor gjennomgangstrafikk av næringstransporter på utsatte 
punkter som i dag ikke hensyntar myke trafikanter. 
Prioriterte tiltak: 
1. Brandvoll - Heia 
2. Vestre Jakobselv 
3. E6 Olderdalen 
4. Tana Bru 
5. E6 Sørkjosen 
6. Rafsbotn – Alta 
 
Kollektivtiltak og universell utforming 2022-2027 
1. Gjennomføre planlagte tiltak som ligger inne i NTP handlingsprogram 2022-27 for 

kollektivknutepunkt i Olderfjord, Varangerbotn og på Rustadhøgda. 
2. Giæverbukta, på Langnes i Tromsø by, er det største statlige kollektivknutepunktet i Nord-Norge. 

Knutepunktet preges av stor trafikk med gående og syklende blandet med biltrafikk og mange 
bussbevegelser. Kapasiteten er sprengt, mens passasjerveksten øker. Tiltaket er i porteføljen i 
byvekstavtalen, men pga. usikkerheten må planleggingen ferdigstilles og prosjektet innarbeides via i 
programområdemidler. 

3. Etablere nytt kollektivknutepunkt på Langnes i Alta kommune. Målet er å lage et bærekraftig 
knutepunkt for buss, båt og ferje, med felles lade-bunkringsanlegg og hvileområde for tungtrafikk. 
Tiltaket vil redusere seilingsdistansen for ferje, båt og belastningen på fylkesveinettet. 

4. Det er et stort behov for å arbeide videre med kollektivknutepunkt i Bjerkvik, Narvik kommune, for å 
sikre regionale ruter og forbindelsen Narvik-Harstad, og Narvik-Tromsø. 

 
Servicetiltak/døgnhvileplasser 2022-2027 
Tungtransporten har i 2020 kun tre tilrettelagt døgnhvileplass i Troms og Finnmark (Buktamoen, 
Storslett og Tana Bru). Dette er ikke tilstrekkelig. Økt mengde transport, store avstander og denne 
viktige yrkesgruppens behov for gode fasiliteter, gjør det sterkt påkrevet med en snarlig utbygging av 
flere døgnhvileplasser. Fjellovergangene og stengning av disse, må også være et kriterie for lokalisering 
av døgnhvileplasser. Med bakgrunn i samlet prioritering fra transportnæring må det etableres følgende 
døgnhvileplasser: 
1. Gjennomføre planlagte tiltak i NTP for 2022-23 i Tromsø, Alta og Hammerfest. 
2. Skibotn 
3. Kautokeino 
4. Kirkenes 
5. Karasjok 
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Fornyingsmidler til utbedring av bruer 2022-2027 
Det må settes av rammer som prioriterer oppgradering av trafikkfarlige bruer som også tilpasses bruk av 
modulvogntog og hensyntar klimatiske endringer (flom mv.). Følgende bruer prioriteres: 
1. E6 Storslett bru (Nordreisa) 
2. E6 Hatter bru (Porsanger) 
3. E6 Olderdalen (smal bru) 
4. Rv 92 Grensebru Karigasniemi (i samarbeid med finske myndigheter) 
I tillegg prioriteres følgende bruer i uprioritert rekkefølge: 
• E10 Kongsvik bru, E6 bruer Alta Øst, E6 Strømmen bru (Kirkenes) 
 
Fornyingsmidler, Tunnellutbedring 2022-2027 
Tunnelsikkerhetsforskriften for riksveg er et avgjørende premiss for sikkerhetsstandarden og legges til 
grunn for ambisjonene. Prioritering: 
1. Fylkeskommunen prioriterer å fullføre ferdigstillelsen på tunneler som ikke er gjennomført langs 

TEN-T korridorene på E6 i NTP-perioden. 
2. Deretter prioritet på de undersjøiske tunnelene E-75 Vardøtunnelen og E-69 Nordkapptunnelen, og 

de øvrige tunneler rv. 94 Hammerfest og på E69 mot Honningsvåg i tidsrommet 2022-25. 
 
Effektiv bruk av teknologi og intelligente transportsystemer 2022-2027 
Dagens NTP-ambisjon om økt bruk av teknologi må sikre at ITS tiltak utredes og testes spesielt knyttet til 
sanntidsinformasjon til bilister og transportnæringen, utviklingen av strøm- og mobilnett langs vei, og 
fokus på å effektivisere drift og vedlikehold. Det prioriteres følgende: 
1. Krav til en effektiv oppfølging og utvikling av internasjonalt prosjekt E8 Skibotn (Borealis) 
2. Krav til et sterkere samarbeid mellom fylkes- og riksvei for å teste ut teknologi i prioriterte kyst- og 

markedskorridorer og på Nasjonal turistveistrekning E75. 
 
Nasjonal turistveg 2022-2027 
Nasjonal turistveg utbedringer på riksveger må sikres en egen programområdepost i NTP. Det er ikke 
tilfredsstillende at severdigheter prioriteres, og ikke følges opp med tiltak for økt trafikksikkerhet og 
utbedringer. Det prioriteres tiltak på: 
1. Nasjonal turistveg strekningen E-5 Varangerbotn-Vadsø-Vardø, med fortsettelse på fylkesvegen til 

Hamningberg. Dette er en internasjonalt markedsført turistveistrekning til ishavet. E75 prioriteres 
for bruk av teknologi/ (ITS) for å styrke trafikksikkerhet, mobildekning, drift og sanntidsinformasjon 
på strekningen. 

 
Tilskudd til viktige næringsveier på fylkesveinettet 2022-2027 
For å sikre en bedre helhetstenking mellom fylkesvei og riksvei på viktige «Kyst til marked-korridorer» 
for sjømatnæringen prioriteres en betydelig tilleggsbevilgning gjennom NTP, eller søkbare midler som er 
redegjort for i NTP. 100 millioner per år er en alt for lav ramme. Det trengs betydelig mer midler for å 
sikre framkommelighet, regularitet og sikkerhet på disse. Følgende overordnede prioriteringsgrunnlag 
legges til grunn: 
1. Kritiske tiltak knyttet til rassikring, ITS og mindre utbedringer i de viktigste Kyst til marked 

strekningene på fylkesvegnettet. 
 
Småby-tiltak 2022-2027 
Det må avsettes midler for å følge opp Statens Vegvesens rapport «Småbyer i Nord», med konkrete 
trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter for å styrke bomiljøet i mindre byer. Med bakgrunn i 
rapportens anbefaling prioriteres rapportens anbefalte tiltak i følgende små byer i rangert rekkefølge: 
1. Vadsø 
2. Kirkenes 
3. Finnsnes 
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Dekkelegging 2022-2027 
Dekkeleggingsposten for Troms og Finnmark må styrkes. Det er en sterk slitasje på veidekke fra 
næringstransporter, Forsvaret og landbruket. En styrking av vedlikeholdsrammen i planperioden må 
ivareta minimum 3-400 km nytt asfaltdekke hvert år. 
 
MARITIME TILTAK 2022-2027 
 
Større farleds- og sjøsikkerhetstiltak 2022-27 
 
1. Tiltaksområde innseiling Tromsø sør 
Fokus på tiltak i området innseiling Tromsø sør, i Straumholet og Tønsnessundet. Effekten av tiltakene 
vil gi bespart seilingsdistanse og trafikkøkning gjennom forbedring av eksisterende farled, og økt 
sjøsikkerhet gjennom bedre merking. Videre behov for utdyping og merking i Rystraumen, 
Sandnessundet og Tromsøsundet for å redusere risikoen for grunnstøting og kollisjon. 
 
2. Utdyping i Tjeldsundet 
Et betydelig prosjekt med mudring i Tjelsundområdet for en bredere og sikrere seilas som har størst 
samfunnsøkonomisk nytteverdi i av farledstiltakene i nord. Trafikken i Harstad og Tromsområdet vil ha 
stor nytte av at farleden gjennom Tjeldsundet utbedres. Den legger mye av grunnlaget for en videre 
effektiv og sikker trafikk nordover gjennom Gisundet og opp til Tromsø. 
 
3. Tiltaksområde Harstad-Malangen 
Gjennomføring av utdyping og merking med fokus på tiltak Harstad – Finnsnes med stor effekt for i 
overføring av trafikk og bespart seilingsdistanse. Herunder utbedring av Toppsundet med en positiv 
kostnadsnytte Sjøsikkerheten styrkes gjennom bedre merking. Utbedring av farleden i Gisundet for å 
redusere risikoen for grunnstøting og kollisjon. 
 
Mindre farleds tiltak 2022-27 
1. Skjermingsmolo for innseilingen til Vardø havn 
Prosjektet er etter ny havn- og farvannslov og regionreformen relevant som farledsprosjket med Vardø 
havns spesielle innseiling. Bygging av en ny ytre molo vil skjerme innseilingsfarleden til dagens molo ved 
havna, med effekt for hurtigrute, fiskeflåten og nødhavn i Arktisk område med økt skipstrafikk. 
 
2. Innseiling til Forsøl havn (Hammerfest) 
Farleden er for grunn og dårlig merket. Større trålere har ikke nok dybde til å levere fangsten til 
fiskeindustribedriften. Farleden gir også begrensninger for mindre fiskebåter. Prosjektet er i samarbeid 
med Kystverket planlagt sammen med «Ren havn» prosjektet i Hammerfest. Tiltaket vil ha 
synergieffekter både for fiskeflåten, industrien og klima ved å bruke masser fra utdypingen for å tildekke 
forurensede masser i Hammerfest. 
 
3. Innseiling til Lakselv havn (Hamnbukt) 
Utdyping av innseiling til Hamnbukt havn i Porsanger for å kunne skape tryggere farled for større skip. 
Havnen har stor betydning for totalforsvaret, potensialet for anløp av cruiseskip og logistikk for Midt-
Finnmark. 
 
4. Mehamn 

 
Tilskudd til overføring av gods 2022-27 
En betydelig tilskuddsramme for å sikre rederier muligheten til å reetablere, eller forsterke sjøverts 
godsruter. Vi vil ha gjennomgående godsrutetilbud som kan benyttes på deler, eller langs hele kysten av 
Troms Finnmark (Harstad Lødingen Kirkenes). Mer gods til sjø og bane er en klimaambisjon som det er 
viktig å bidra til. 
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Havnetilskudd 2022-27 
NTP må inneholde en tilskuddsramme til havner som har en viktig rolle i en nærings- eller 
totalforsvarssammenheng. 
 
Sjøsikkerhet og redningsberedskap 
NTP må sikre at standarden på sjøsikkerheten i nord ivaretas gjennom en videreføring og målrettet 
satsing på oljevernberedskap, Barents Watch, Vardø TS og slepebåt langs kysten av Nord-Norge og 
Svalbard. 
 
LUFTHAVNER 2022-27 
 
Rangering og begrunnelse av større lufthavntiltak 2022-27 
 
1. Videreføre utbyggingen av terminal Tromsø lufthavn 
Finansieringsbeslutning for utviklingen av Tromsø lufthavn i Avinors styre forutsettes tatt våren 2020. 
Utviklingen inneholder en utvidet terminal med prioritering av sentral de-iceingplattform og 
oppstillingsplasser. 
 
2. Rullebaneutvidelse i Tromsø 
Avinor er pålagt å utvide sikkerhetssonene på hver side av dagens kulvert. I tillegg planlegges en 
framtidig forlengelse av rullebanen inntil 500 meter mot sør samt utvidelse for taksebane. Ny veg legges 
under framtidig utvidet rullebane. 
 
3. Ny lufthavn i Hammerfest 
Ny lufthavn i Hammerfest er et samlet krav fra næringslivet i fylket, regionråd og Helse Nord. Ny 
lufthavn i Hammerfest vil kunne sikre fortsatt høy vekst i Barentshavet og Hammerfest, bedre 
helsetilbudet i fylket og økt transportsikkerhet. Ny flyplass gir økt regularitet, folk kommer på jobb og til 
sykehus når de skal og dagens høye kostnader ved forsinkelser reduseres. Samtidig styrkes 
forutsigbarheten for nasjonal og internasjonal logistikken til Hammerfest –Barentshavet. 
 
4. Utbyggingen av sikkerhetssonen ved Alta Lufthavn ferdigstilles. 

 
5. Utredning om beredskapsflyplass i Kautokeino legges fram for fylkestinget når Kautokeino 

Kommune har ferdigstilt rapporten. 
 
Beredskap 2022-27 
Tromsø lufthavn, regionale og lokale lufthavners betydning for befolkningens helseberedskap, trygghet 
og rolle i en totalforsvarssammenheng skal i større grad være dimensjonerende for en effektiv drift og 
vedlikehold av lufthavnene. Banak, Bardufoss og Tromsø sin betydning i en beredskaps- og totalforsvars-
sammenheng understrekes. Lufthavnen må også sikre at infrastrukturen til helikopterberedskapen i 
Hammerfest styrkes og Vardø ferdigstilles som fremskutt helikopterbase for aktivitet og beredskap i 
Barentshavet øst. 
 
Fremtidige fly og drivstoffløsninger 2022-27 
1. Avinor må viderefører ambisjonene i sin Nordområdestrategi i å utnytte lufthavnnettet i utviklingen 

av el-fly i Norge. Det ønske et samarbeid med Avinor og luftfartsaktørene på å tilrettelegge 
miljøtiltakene for luftfarten gjennom økt satsing på biodrivstoff og testing av elektriske fly. 

2. Prioritering av å samarbeide om tilrettelegging for testing i Varanger som har korte avstander og 
klimatiske utfordringer mellom lufthavnene Kirkenes-Vadsø-Vardø (Båtsfjord-Berlevåg) og i 
tilknytting til Bardufoss. 
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3.rullebane på Gardermoen (OSL) 
Forutsatt grunnlag vil en 3. rullebane bidra til å sikre fremtidig vekst i luftfarten og øke grunnlaget for 
flere direkteruter til Troms og Finnmark. 
 
JERNBANETILTAK 2022-27 
 
Jernbanetiltak 2022-27 
 
1. Nord-Norgebanen 
Planlagt KVU for Nord-Norgebanen må sikres en prioritet som gjør at prosjektet kan forankres for videre 
plan- og beslutningsgrunnlag i NTP 2022-33. 
 
2. Ofotbanen 
Dobbeltspor på Ofotbanen er en forutsetning for sikker transport av sjømat, varer og gods ut og inn av 
regionen og store deler av landsdelen. Ofotbanen er også en forutsetning for en eventuell fremtidig 
Nord-Norgebane. 
 
3. Nordlandsbanen 
Det er behov for å iverksette elektrifisering/hybridisering av Nordlandsbanen for å sikre en fremtidig 
klimavennlig jernbane. Samtidig som regularitetstiltak for økt kapasitet på enkelte møtesteder har 
betydningen for godsskapasiteten mellom nord og sør. 
 
4. Nye tiltak 
I samarbeid med finske myndigheter iverksette en KVU for ny jernbane på strekningen Rovaniemi- 
Kirkenes. 
 
KLIMATILTAK 2022-27 
1. Ladestasjoner for elbiler i knutepunktene og mellom regioner og landegrensene med særlig fokus på 

utbygging i Finnmark. 
2. NTP må inneholde en helhetlig tilskuddsordning som stimulerer til omlegging til mer bærekraftige 

energibærere / mer klimavennlige transportløsninger – også for fylkeskommunale oppgaver. 
3. Satsing på intelligent samhandling mellom ulike transportmidler og -systemer, ITS og ny teknologi 

som verktøy slik at transportsektoren er klar til å møte klimautfordringene på både kort og lang sikt. 
4. Landstrøm for havner – nasjonale satsinger i cruisehavner – i første omgang prioriteres havnene i 

Tromsø og Honningsvåg som har flest anløp. I tillegg vurderes Alta og Hammerfest. 
5. Også fiskerihavner og fergekaier må etablere landstrøm i takt med omleggingen til nye 

energibærere for fiskeflåten, ferger og hurtigbåter. 
6. Landstrømskapasitet bygges ut for lufthavner; i første omgang kortbaneflyplassene i Varanger 
7. Tilrettelegging for mer miljøvennlig drivstoff. 
8. Det forventes en økt satsing for hydrogen. Dette for å tilrettelegge for lokale miljøvennlige tiltak. 
 
INNSPILL PÅ PLANGRUNNLAG FOR NTP PERIODEN 2028-29 
 
Prioriterte plangrunnlag som må iverksettes for perioden 2028-33 
Fremtidig NTP infrastruktur i Troms og Finnmark må for perioden 2028-33 i større grad sees i 
sammenheng med internasjonale globale muliglighter i nord, regional infrastruktur og totalforsvarets 
behov. Følgende utredninger prioriteres for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for fremtidige 
prioriteringer. 

 Utredning av E6 i Troms og Finnmark og «Kyst til marked korridorer» med fokus på 
innkortningsstrategier, transportsikkerhet, modulvogntog og vinteråpen veger. Utredningen må i 
større grad se sammenheng mellom statlig og regional infrastruktur utbedring 

 Utredningene på spesielt på veg må også vurderes opp mot teknologipotensialet 
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 Utrede hvordan internasjonal skipsfart og globale muligheter kan utnyttes for havner som 
fremtidige logistikksentere. 

 Spesielt Kirkenes og fremtidige havnemuligheter skal utredes spesielt pga. av potensiale via nordlige 
sjøruter og mulighet til jernbane mot Finland. 

 Utviklingspotensialet og infrastrukturbehovet for Tromsø lufthavn, regionale og lokale lufthavner 

 Utvikling av de største byene og småbyene med nødvendige tiltak 

 Beskrivelse av hvordan krav til bærekraftige løsninger og klimareduksjon påvirker prosjektene bær 
inngå i alle utredninger 

 Utredning av transportsikkerheten og infrastrukturens betydning i en totalforsvarssammenheng 
Samfunnsøkonomiske analyse der «modellen» i større grad tar hensyn til at næringstransportene frakter 
store volum og verdier, som er utgangspunktet for arbeidsplasser, bosetting og næringsutvikling. 
Fremtidige analyser bør i større grad gi effekt for økt by- og regionalutvikling samt næringsutvikling og 
eksportvekst i landsdelen. Utredningen må omhandle tiltak innen alle transportformene» 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Egil Vassdokken 
seksjonsleder      Eirik Selmer 
       seniorrådgiver     
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Fra: Marius Chramer (marius.chramer@tffk.no)
Sendt: 18.05.2020 15:18:36
Til: Balsfjord Kommune; Bardu Kommune; Berg kommune; Dyrøy Kommune; Gratangen Kommune; Harstad
kommune; Ibestad Kommune; Karlsøy Kommune; Kvæfjord Kommune; Kvænangen Kommune; Kåfjord kommune;
Lavangen Kommune; Lenvik kommune; Lyngen Kommune; Postmottak; Nordreisa Kommune; Salangen Kommune;
Skjervøy Kommune; Skånland kommune; Storfjord kommune; Sørreisa Kommune; post@tjeldsund.kommune.no;
Torsken kommune; Tranøy kommune; Tromsø Kommune; post@senja.kommune.no
Kopi: Eirik Selmer; Kristina Hansen

Emne: Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33 (Høringsfrist 14.mai)
Vedlegg: ~ 20_00298-48 Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til Nasjonal Transportplan 2022-33
314133_4_0.pdf
Hei
 
Vedlagt følger Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022‐33  (høringsfrist 14.mai).
Innspillet er likelydende med vedtaket som ble gjort i fylkestinget 12. mars i år.
 
 
Vennlig hilsen

Marius Chramer
Assisterende avdelingsleder – fly, fiskerihavn og beredskap
Samferdselsdivisjonen
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 81 54
Mobil:    +47 95 81 67 37
www.tffk.no  
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2020/626-1 

Saksbehandler:  Mette Pedersen 
Anfeltmo  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 67/2020 26.05.2020 

Plan- og næringsutvalget 32/2020 02.06.2020 

Kommunestyret  10.06.2020 
 

54/14 Forespørsel om feste av areal 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Reglement for kjøp og salg av grunneiendom i Målselv 
 
Utrykte bilag: 
Kommunestyresak 114/87 
Formannskapssak 62/2016 
 
 

Bakgrunn 
Storegga Betong AS gjorde i 2016 henvendelse til Målselv kommune om at de ønsket å kjøpe parsell 
av gnr 54 bnr 14 med størrelse 11.654,6 m2 på Andslimoen Industriområde. De produserer 6 – 
10 000 m3 ferdigbetong i året. De forventer strengere krav til håndtering av returbetong og slam. 
Returbetong kan maskinknuses og brukes til blant annet vegbygging. Arealet ligger mellom eiendom 
tilhørende Storegga Eiendom AS og Coop Nord.  
 
Formannskapet behandlet forespørselen i sak 62/2016. Formannskapet vedtok at de ønsket å selge 
arealet. Målselv kommune fester hele gnr 54 bnr 14 fra Statskog. Målselv kommune fester arealer 
videre til formål som angitt i reguleringsplanen for Andslimoen Industriområde. Formålsbeskrivelsen 
fra Storegga Betong AS er i tråd med formålet til Andslimoen Industriområde, 
 
Rådmannen var i møte med Statskog som gjorde det klart at de ikke ønsket å selge arealet. 
Rådmannen anbefaler derfor at det inngås festeavtale på omsøkte parsell av gnr 54 bnr 14. I påvente 
av avtale med Målselv kommune har Storegga Betong AS benyttet arealet vederlagsfritt i en periode. 
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Omsøkt areal er markert med rødt. Område markert med ring er areal som faller utenfor plankartet. 
Rådmannen antar at det er feil i plankartet. Området som vist meldes som innspill til regulering av 
Andslimoen Industriområde. 

Utredning: 

Rådmannen hadde desember 2019 møte med Storegga Betong AS for nærmere avklaring om 
vannledning og kum på arealet som ønskes festet.  

Det er tidligere dumpet restprodukt av betongproduksjon over eksisterende ledning merket 1083 på 
kart. Det er usikkert om dette kan ha skadet eksisterende ledning. Masser inkludert betong som nå 
ligger over eksisterende ledning vil gjøre det svært vanskelig å komme til ledningen ved eventuelt 
brudd. Ledningen er eneste vannforsyning ned til Haraldvollen. Kommunal vannledning må ikke 
nedbygges. For å få maksimal utnyttelse av tomta bør denne legges om.  
 
Kriterier og kravspesifikasjon  
Det må settes ned en ny kum i kryss med reduksjonsventil. Vannledning (VL) inn må være min. 110 
mm som er tilsvarende dagens ledning. Det må legges en ny VL fra kryss og tilkobles gammel VL 
ved tomtegrensene. (Ca. 100 m) Anslått pris er usikkert da vi vet lite om grunnforhold. Gammel 
hovedvannledning over arealet må frakobles i tilknytningspunktet. VA er selvkost og kan ikke dekke 
kostnader med å legge om ledningen. Kommunen overtar ny hovedvannledning vederlagsfritt og 
drifter denne. 
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Haraldvollen Leirskole (Troms Røde Kors) har tinglyst avtale om lysløype over omsøkt areal. 
Leietiden er på 40 år og gikk ut 12.12.2017.  
 
Innfestning:  
Dette er betaling for blant annet utgifter til etablering av vei, vann, avløp, strøm, tele samt kostnader 
knyttet til saksbehandling som regulering, fradeling, oppmåling og tinglysning. Dette kravet om 
betaling for tomtegrunn er ikke regulert av tomtefesteloven. Innfestningsavgiften beregnes som 
totalkostnaden for opparbeidelse av området dividert på antall kvadratmeter. Rådmannen foreslår å 
bruke opprinnelig kostnad på kr. 44,85.-, slik den ble beregnet i Kommunestyrets sak 114/87. Siden 
det er opparbeidelseskostnadene som ligger til grunn for beregning av innfestningsavgift synes denne 
å bli urimelig høy i forhold til tidligere inngåtte festekontrakter dersom den justeres med KPI. 
Størrelsen på arealet er 11.654,6 m2. Det gir ei innfestningsavgift på kr. 522.709.- I tillegg 
beregnes et administrasjonsgebyr på 4 % som utgjør kr.20.908,-. Eventuelle tillegg for senere 
oppgraderinger av infrastruktur kan kreves refundert i tråd med Plan- og bygningslovens kapittel 18.  
 
Fastsetting av grunnverdi: 
Reglement for kjøp og salg av tomter og grunneiendom i Målselv kommune ble vedtatt av 
Kommunestyret i sak 113/2008 og gir føringer for salg av eiendom. I henhold til reglementets §2 
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skal Målselv kommunestyre fastsette priser og øvrige salgsvilkår for kommunale boligtomter og 
industri-/næringstomter. Når det gjelder industritomter på Andslimoen ble det i Kommunestyresak 
114/87 beregnet og vedtatt grunnverdi og opparbeidelseskostnader for arealene som vi fester fra 
Statskog. Vi har ikke lyktes med å finne vedtak gjort senere av Kommunestyret som styrer pris og 
prisutviklingen ved salg av næringsareal på Andslimoen Industriområde. Reglementets §4 viser til at 
antatt markedsverdi skal legges til grunn.  
 
Kommunestyret kan på selvstendig grunnlag fastsette differensierte priser, jamfør §4. 
 
Fastsetting av grunnverdi: 
Nedenunder har Rådmannen laget ei oppstilling av pris per m2 fra takster og salg der Målselv 
kommune har vært involvert i løpet av de siste 20 årene og to private salg gjort i 2019. 
 
 

Gnr/bnr Hjemmelshaver Ervervet 
år 

Areal Pris Pris 
/m2 

KPI- justert 
2019 

Tilstand. 

55/71 Målselv 
eiendom 

2019 42.113 
m2 

5.895.890 Kr. 140   

55/70 Lians Eiendom 
AS 

2019 47.654 
m2 

6.671.560 Kr. 140  Ikke 
oppar-
beidet 

55/28 Målselv 
Kommune 

Takst 
2013 

2168 
m2 

530.000 Kr. 244 Kr. 275,80 Ikke 
solgt 

54/14/5 Statskog SF,  
MK festeareal 

Takst 
2013 

875 m2 115.000 Kr. 131 Kr. 148 Ikke 
solgt 

54/14 Statskog SF, 
MK festeareal 

Takst 
2013 

11.458 
m2 

1.300.000 Kr. 113 Kr. 127 Ikke 
solgt 

54/68 Lian  
RS 93/2010 

2011 1462 0 0 0 Gamle 
avkjøring 
E6 

55/38 Eriksen 
Eiendom AS 
sak: 2007/2577 

2009 4092  Kr. 
26.50 

Kr. 31,95  

54/486 Sak 2009/654 
Andselv 

Tilbud 
ikke 
solgt 

  Kr. 200 
 
 
Kr. 20  

Kr. 241 
 
 
 
Kr. 24, 

 
 
 
 
Restareal 

55/38 Lians 2003 1288 
m2 

  
Kr. 
28,60 

 
Kr. 39,27 

 

54/705 Storegga 
Eiendom AS 
Sak 2008/157 

2000 21.996 1.400.000 Kr. 
63,65 

 
Kr. 91,39 

 
 

 
Vi nevner også at Målselv kommune har gitt skoletomta og internattomta på Rustadhøgda til Troms 
og Finnmark fylkeskommune til kr. 1.  
 
De to første eiendommene i tabellen, gnr 55 bnr 70 og 71, er arealer som er solgt privat til 
henholdsvis Lians og Målselv Eiendom AS. Arealet til Målselv Eiendom er regulert og det er 
opparbeidet infrastruktur som vei, vann og avløp i tilknytning til tomta. 
 
Lians har kjøpt arealer på vestsiden av E6. Dette er arealer som omfattes av områdeplan som er 
under utarbeidelse. Arealet er ikke opparbeidet med infrastruktur. 
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I taksten som ble tatt av NITO Takst i 2013 står det følgende: «Det er omsatt noen få eiendommer de 
siste årene fra kr. 65,- til kr. 364,- pr. m2. Variasjon i pris gjenspeiler også størrelse, standard og 
beliggenhet inne på området samt kjøpsår», sitat slutt.  
 
Målselv Eiendom AS kjøpte areal til industriformål til kr. 143,04. (oppjustert av konsumprisindeks 
KPI fra kr. 140,-) Trekker man fra opparbeidelseskostnader som vi har foreslått til kr. 44,85 vil 
Grunnverdien være kr. 98,19.- Rådmannen anbefaler at formannskapet bruker kr. 98,19,- som 
grunnverdi. 
 
Årlig festeavgift. Denne reguleres av Tomtefesteloven. Festeavgiften beregnes av grunnverdien. 
Grunnverdien er verdien av eiendommen ved omsetning. Festeavgiften er en årlig prosentsats av 
grunnverdien.  
 
Vi har tidligere vist til hvordan vi har kommet fram til en grunnverdi på kr. 98,19 pr m2. Multiplisert 
med 11.654,6 gir det en grunnverdi på kr. 1.144.365,- Rådmannen er kjent med at Statskog i mange 
festekontrakter beregner festeavgiften til 5 % av grunnverdien. Rådmannen anbefaler at Målselv 
kommune legger seg på samme nivå. Festeavgiften beregnes til kr. 57.218.- pr år. 
 
Stor forskjell i grunnverdi og festeavgift i eldre og nye festekontrakter: 
I festekontraktene som er inngått tidligere er det ikke gitt anledning til å regulere opp grunnverdien 
på arealene. Festeavgiften kan reguleres etter KPI hvert tiende år. Det utgjør svært liten endring i 
antall kroner og er en av årsakene til at Målselv kommune betaler et mye større beløp til Statskog i 
festeavgift enn det vi får inn fra arealene vi framfester. Rådmannen har i denne saken beregnet 
grunnverdi til det han mener er markedsverdi. Opparbeidelseskostnadene er ikke justert. Oppjustert 
grunnverdi vil utgjøre ei betydelig endring i festeavgift i forhold til eldre saker der festeavgiften er 
mindre enn kr. 2000,- pr. da. 

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

innstilling: 
1. Målselv kommune er forelagt forespørsel fra Storegga Betong AS om festeavtale for tomt fra 

gnr 54 bnr 14 på Andslimoen Industriområde. 
 

2. Målselv kommune tilbyr Storegga Betong AS feste av 11.654,6 m2 fra gnr 54 bnr 14. 
Innfestningsavgiften fastsettes til kr. 522.700,- Grunnverdien fastsettes til kr.1.144.365-. 
Årlig festeavgift fastsettes til 5% av grunnverdien, kr. 57.218-. Senere regulering gjøres i 
henhold til tomtefesteloven. 

 
3. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr på 4% av innfestningsavgiften. Det utgjør 

kr.20.908.- Videre svarer kjøper for dokumentavgift og tinglysningsgebyr. 
 

4. Det settes vilkår om at Storegga Betong AS flytter vannledningen som går over omsøkt areal 
og at kommunen overtar denne vederlagsfritt og drifter denne. 
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2020/335-1 

Saksbehandler:  Mette Pedersen 
Anfeltmo  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 68/2020 26.05.2020 

Plan- og næringsutvalget 33/2020 02.06.2020 

Kommunestyret  10.06.2020 
 

55/28, 54/14, 8. Forespørsel om kjøp og feste av areal 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Reglement for kjøp og salg av tomter og grunneiendom i Målselv 
 
Utrykte bilag: 
Takster fra NITO takst  
Kommunestyresak 114/87 
 

Bakgrunn: 
JR Nordli og Sønner Transport AS inngikk 01.06.2015 leieavtale med Målselv kommune for gnr 55 
bnr 28 og gnr 54 bnr 14 fnr 5. JR Nordli og Sønner Transport AS gjorde allerede 28.08.2015 en 
henvendelse om at de ønsket å kjøpe samme areal. Begrunnelsen for ønske om kjøp var at de utvidet 
bil og maskinpark og hadde behov for forutsigbarhet for arealet. Deres behov for areal er i samsvar 
med formålet til reguleringsplanen. 
 
Målselv kommune svarte følgende: «Andslimoen Industriområde var i en prosess med utvikling og 
utvidelse. Når det gjelder pris på forespurt areal så er det tatt en takst. Slik vi ser det må 
prisfastsetting av areal ses i sammenheng med utvidelse av Andslimoen Industriområde og fremmes 
til politisk behandling. Vi får ny rådmann i begynnelsen av oktober og vil avklare din forespørsel 
med han». 
 
JR Nordli og Sønner Transport AS gjorde i desember 2019 en ny henvendelse til Målselv Kommune 
om å få kjøpe de samme arealene. 

Utredning: 
Målselv kommune eier selv gnr 55 bnr 28. Gnr 54 bnr 14 fnr 5 er areal som Målselv kommune fester 
fra Statskog og som vi kan framfeste. Formannskapet behandlet i sak 62/2016 forespørsel om et 
annet areal på gnr 54 bnr 14 fra en annen interessent.  Formannskapet ønsket å selge omsøkte areal, 
men Statskog var tydelig på at de ikke hadde interesser av å selge. Rådmannen ser derfor ingen 
grunn til å gå en ny runde med Statskog om muligheter for at de vil selge gnr 54 bnr14 fnr 5. 
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Reglement for kjøp og salg av tomter og grunneiendom i Målselv kommune ble vedtatt av 
Kommunestyret i sak 113/2008 og gir føringer for salg av eiendom. Tildeling av areal skal gjøres av 
formannskapet jamfør § 3. Ledige tomter skal også lyses ut offentlig. Reguleringsplan for 
Andslimoen Industriområde ble vedtatt i 1996. Da leiekontrakt med JR Nordli og Sønner Transport 
AS ble gjort i 2015 hadde ledige arealer på Andslimoen Industriområde blitt gjort kjent på 
kommunens hjemmeside over mange år. Rådmannen erfarte ikke andre forespørsler og leiekontrakt 
ble inngått uten offentlig utlysning.  
 
I henhold til reglementets §2 skal Målselv kommunestyre fastsette priser og øvrige salgsvilkår for 
kommunale boligtomter og industri-/næringstomter. Når det gjelder industritomter på Andslimoen 
ble det i Kommunestyresak 114/87 beregnet og vedtatt grunnverdi og opparbeidelseskostnader for 
arealene som vi fester fra Statskog. Vi har ikke lyktes med å finne vedtak gjort senere av 
Kommunestyret som styrer pris og prisutviklingen ved salg av næringsareal på Andslimoen 
Industriområde.  
 
Vi må derfor fastsette pris for: Salg av areal, for innfestningsavgift og for festeavgift. 
 
Nedenunder har vi laget ei oppstilling av pris per m2 fra takster og salg der Målselv kommune har 
vært involvert i løpet av de siste 20 årene.  
 
 

Gnr/bnr Hjemmelshaver Ervervet 
år 

Areal Pris Pris 
/m2 

KPI- justert 
2019 

Tilstand. 

55/71 Målselv 
eiendom 

2019 42.113 
m2 

5.895.890 Kr. 140  Opparbeidet 

55/70 Lians Eiendom 
AS 

2019 47.654 
m2 

6.671.560 Kr. 140  Ikke oppar-
beidet 

55/28 Målselv 
Kommune 

Takst 
2013 

2168 
m2 

530.000 Kr. 244 Kr. 275,80 Ikke solgt 

54/14/5 Statskog SF,  
MK festeareal 

Takst 
2013 

875 m2 115.000 Kr. 131 Kr. 148 Ikke solgt 

54/14 Statskog SF, 
MK festeareal 

Takst 
2013 

11.458 
m2 

1.300.000 Kr. 113 Kr. 127 Ikke solgt 

54/68 Lian  
RS 93/2010 

2011 1462 0 0 0 Gamle 
avkjøring E6 

55/38 Eriksen 
Eiendom AS 
sak: 2007/2577 

2009 4092  Kr. 
26.50 

Kr. 31,95  

54/486 Sak 2009/654 
Andselv 

Tilbud 
ikke 
solgt 

  Kr. 200 
 
 
Kr. 20  

Kr. 241 
 
 
 
Kr. 24, 

 
 
 
 
Restareal 

55/38 Lians 2003 1288 
m2 

  
Kr. 
28,60 

 
Kr. 39,27 

 

54/705 Storegga 
Eiendom AS 
Sak 2008/157 

2000 21.996 1.400.000 Kr. 
63,65 

 
Kr. 91,39 

 
 

 
De to første eiendommene i tabellen, gnr 55 bnr 70 og 71, er arealer som er solgt privat til 
henholdsvis Lians og Målselv Eiendom AS. Arealet til Målselv Eiendom er regulert og det er 
opparbeidet infrastruktur som vei, vann og avløp i tilknytning til tomta. Lians har kjøpt arealer på 
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vestsiden av E6. Dette er arealer som omfattes av områdeplan som er under utarbeidelse. Arealet er 
ikke opparbeidet med infrastruktur. 
 
I taksten som ble tatt av NITO Takst i 2013 står det følgende: «Det er omsatt noen få eiendommer de 
siste årene fra kr. 65,- til kr. 364,- pr. m2. Variasjon i pris gjenspeiler også størrelse, standard og 
beliggenhet inne på området samt kjøpsår», sitat slutt.  
 
Rådmannen har ikke gjort en inngående teknisk vurdering av arealene. Omsøkte tomter ligger begge 
i industriområde hvor det er tilrettelagt med infrastruktur som veier, vann og avløp. De er godt egnet 
som tilleggsareal. Byggegrunn er god og kan opparbeides uten større drenering og utsprenging. Vi er 
ikke kjent med at det er forurensing i grunnen.  

Vurdering prisfastsetting salg: 
Ved beregning av pris for salg av gnr. 55 bnr. 28 baserer rådmann seg på «Reglement for kjøp og 
salg av tomter i Målselv».  Reglementets §4 viser til at antatt markedsverdi skal legges til grunn. 
Kommunestyret kan på selvstendig grunnlag allikevel fastsette differensierte priser.  
 
Taksten gjort av NITO Takst i 2013 på gnr. 55 bnr. 28 fra 2013 antyder 244 kroner per kvadratmeter 
som markedsverdi. KPI justert blir det kr. 275,80 pr. m2. Pris på 54/14/5 var foreslått til kr. 131. 
Oppjustert av KPI til kr. 148. 
 
Målselv Eiendom AS kjøpte areal til industriformål til kr. 143,04,- i 2019. Dersom vi trekker fra 
opparbeidelseskostnader til kr. 44,85 vil Grunnverdien være kr. 98,19.-. Opparbeidelseskostnader er 
grunnlaget for innfestningsavgift. Oppjusteres denne med KPI til dagens pris, vil det utgjøre en 
urimelig høy kostnad i forhold til festekontrakter inngått tidligere. Rådmannen anbefaler å bruke kr. 
44,85 slik det ble fastsatt i Kommunestyrevedtak 114/87. 
 
Arealet er 2167 m2. Når prisen settes til kr. 143,04 er verdien av gnr 55 bnr 28 beregnet til kr. 
309.968-, jamfør reglementets § 4. I tillegg skal det i henhold til §4 beregnes et administrasjonsgebyr 
på 4 % av kjøpesummen. Det utgjør kr. 12.399.-Tinglysningsgebyr, dokumentavgift kommer i tillegg 
til kjøpesummen. 
 
 
 

 
 
 
Vurdering innfestningsavgift og festeavgift for gnr. 54 bnr. 14 fnr. 5. 
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Statskog eier gnr 54 bnr 14. Målselv kommune fester eiendommen i sin helhet og betaler en årlig 
festeavgift til Statskog. Denne avtalen ble inngått 01.01.1983. Festeavgift til Statskog reguleres etter 
tomtefesteloven. I henhold til avtalen kan festeavgiften justeres i henhold til KPI hvert 10. år. 
 
Festeavtalen gir Målselv kommune rett til å framfeste tomt til tredjepart, det være seg bolig- eller 
næringsformål, alt etter formål gitt i reguleringsplan. 
 
Når Målselv kommune inngår avtale om bortfeste av areal skal det kreves betaling for:  
 
Innfestning. Dette er betaling for blant annet utgifter til etablering av vei, vann, avløp, strøm, tele 
samt kostnader knyttet til saksbehandling som regulering, fradeling, oppmåling og tinglysning. Dette 
kravet om betaling for tomtegrunn er ikke regulert av tomtefesteloven. Innfestningsavgiften beregnes 
som totalkostnaden for opparbeidelse av området dividert på antall kvadratmeter. Rådmannen legger 
til grunn opprinnelig kostnad på kr.  44,85.-, slik den ble beregnet i Kommunestyrets sak 114/87. 
Størrelsen på arealet er 875 m2. Det gir ei innfestningsavgift på kr. 39.243.- I tillegg beregnes et 
administrasjonsgebyr på 4 % som utgjør kr. 1.570,-. Eventuelle tillegg for senere oppgraderinger av 
infrastruktur kan kreves refundert i tråd med Plan- og bygningslovens kapittel 18.  

 
Årlig festeavgift. Denne reguleres av Tomtefesteloven. Festeavgiften beregnes av grunnverdien. 
Grunnverdien er verdien av eiendommen ved omsetning. Festeavgiften er en årlig prosentsats av 
grunnverdien.  
 
Vi har tidligere vist til hvordan vi har kommet fram til en grunnverdi på kr. 98,19 pr m2. Multiplisert 
med 875 m2 gir det en grunnverdi på kr. 85.916,-. Rådmannen er kjent med at Statskog i mange 
festekontrakter beregner festeavgiften til 5 % av grunnverdien. Rådmannen anbefaler at Målselv 
kommune legger seg på samme nivå. Festeavgiften blir da til kr. 4.295,- pr år. 
 
Stor forskjell i grunnverdi og festeavgift i eldre og nye festekontrakter: 
I festekontraktene som er inngått tidligere år er det ikke gitt anledning til å regulere opp 
grunnverdien på arealene. Festeavgiften kan reguleres etter KPI hvert tiende år. Det utgjør svært liten 
endring i antall kroner og er en av årsakene til at Målselv kommune betaler et mye større beløp til 
Statskog i festeavgift enn det vi får inn fra arealene vi framfester. Rådmannen har i denne saken 
beregnet grunnverdi til det han mener er markedsverdi. Opparbeidelseskostnadene er ikke justert. 
Oppjustert grunnverdi vil utgjøre ei betydelig endring i festeavgift i forhold til eldre saker der 
festeavgiften er mindre enn kr. 2000,- pr. da. 
 

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

Innstilling: 
1. Målselv kommune er forelagt forespørsel om kjøp av gnr 55 bnr 28 og feste av gnr 54 bnr 14 

fnr 5. 
2. Målselv kommune tilbyr for salg gnr 55 bnr 28 til JR Nordli og Sønner Transport AS for en 

pris av kr. 309.968-. 
3. Målselv kommune tilbyr feste av gnr 54 bnr 14 fnr 5 til JR Nordli og Sønner Transport AS. 

Innfestningsavgiften fastsettes til kr. 39.243,-. Grunnverdien fastsettes til kr.98,19 pr. m2. 
Årlig festeavgift fastsettes til 5% av grunnverdien, kr. 4.296-. Senere regulering gjøres i 
henhold til tomtefesteloven. 

4. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr på 4% av kjøpesummen og innfestningsavgiften. 
Det utgjør kr. 12.399,- og kr.1.570,-. Videre svarer kjøper for dokumentavgift og 
tinglysningsgebyr.  
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  20.05.2020  2020/2869 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  23.04.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gøril Einarsen, 77642113 
  
 
 
  

 
Lena Eriksen  
 
Trond Inge Eriksen 
 
Målselv kommune 
 

  

 

Klage på Målselv kommune sitt vedtak i sak 20/2020 tas ikke til følge.  

Fylkesmannen varsler mulig omgjøring av vedtak i sak 62/2020 og 
246/2020 

Fylkesmannen viser til oversendelse av Målselv kommunes klagesak 62/2020. Det gjelder klage på 
vilkår om kjøretrase i sak 20/2020. Vi viser også til vedtak som ble fattet i samme sak 62/2020 og 
246/2020, om dispensasjon til Trond Ingen Eriksen om bruk av snøskuter for å frakte bagasje og 
utstyr til Lena Eriksens hytte.   

Fylkesmannen fatter følgende vedtak: 
 
 
Klagen fra Lena Eriksen tas ikke til følge. Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 stadfester vi 
kommunens vedtak i sak 20/2020.   
 
 
Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages.  
 
Fylkesmannen varsler mulig omgjøring av vedtaket i sak 62/2020 som gjelder dispensasjon 
etter nasjonal forskrift (nf) e§ 6. Vedtaket tilfredsstiller ikke forvaltningslovens § 25, om krav 
til begrunnelse, eller naturmangfoldlovens krav til vurdering etter § 7.  
 
Trond Inge Eriksen oppfyller ikke vilkår om særlig behov jf. nf § 6, og transporten kan dekkes 
på annen måte. Dispensasjonsvedtaket i sak 62/2020 og 246/2020 kan derfor være i strid med 
motorferdselloven. Fylkesmannens har vurdert at Målselv kommune ikke har hjemmel til å 
benytte skjønnsrommet til å fatte vedtak om kjøring som i denne saken. 
 
Fylkesmannens vurderer derfor at vedtaket etter nf § 6 i sak 62/2020 og 246/2020 kan være 
ugyldig. Ugyldige vedtak kan alltid omgjøres jf. § 35 c i forvaltningsloven.  
 
 

94



  Side: 2/6 

Bakgrunn for saken 
 
Dispensasjon for bruk av snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til privat hytte, nf § 5c  
 
I november 2019 søkte Lena Eriksen om dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av bagasje, 
utstyr og ved etter nf § §5c og 5e. I januar i år behandlet Målselv kommune søknaden i sak 20/2020. 
Kommunen vurderte at søker oppfylte vilkår etter nf § 5 c, og innvilget Lena Eriksen dispensasjon til 
å bruke snøskuter for å transportere bagasje, utstyr og ved til egen hytte. Dispensasjonen er gyldig 
fra januar 2020 til og med 4. mai 2024. Kommunen satte vilkår om at kjøring kun var tillatt etter 
inntegnet trase på kommunens kart. Vedtaket hjemlet i nf § 5c.  
 
Klagen og behandling i Plan og næringsutvalget  
 
I februar i år klaget Lena Eriksen, også kalt klager, på kjøretrase. I klagen sies det at kjøretrase som 
hun har fått innvilget å kjøre etter aldri tidligere vært bruk av klager. Hun sier denne traseen er mer 
krevende enn tidligere innvilget kjøretrase. 2 hyttenaboer er innvilget dispensasjon etter denne 
tidligere gitte kjøretraseen. Klager ønsker også at broren, Trond Inge Eriksen, oppføres på 
dispensasjonen. Hun begrunner dette med at hun som enslig mor med mindreårige barn har behov 
for hjelp til vedkjøring, vedlikehold og transport av utstyr.  
 
Plan og næringsutvalget behandlet klagen i mars i sak 62/202. Administrasjonen innstilte på å ikke ta 
klagen til følge. I plan og næringsutvalget utvalget fremmet Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
følgende forslag;» Trond-Inge Eriksen innvilges dispensasjon etter forskriftens § 6 til 3 turer av sesong til 
hytte gbnr. 62/36». Utvalget tok ikke klage om kjøretrase til følge. Plan og næringsutvalget fattet 
samtidig vedtak om dispensasjon til Trond Inge Eriksen for bruk av snøskuter, og inntil 3 turer per 
sesong til Lena Eriksen sin hytte. Det ligger ingen begrunnelse til sak 62/2020. Den 17. april fattet 
Kommunen fattet også delegert vedtak i sak 246/2020, om dispensasjon til Trond Eriksen, for bruk 
av snøskuter til Lena Eriksen sin hytte.   
 
Fylkesmannen som klageinstans 
 
Avgjørelsene til Målselv kommune er enkeltvedtak som kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Klager er part, har rettslig klageinteresse, og klagen er fremmet innenfor fristen.  
 
Fylkesmannen skal vurdere klagers synspunkter, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av 
klager. Etter forvaltningsloven § 34, 2. ledd kan vi prøve alle sider av saken, og ta hensyn til nye 
omstendigheter. Vi kan, etter forvaltningsloven § 34 4. ledd, treffe nytt vedtak i saken eller oppheve 
det, og sende saken tilbake til kommunen til helt, eller delvis ny behandling.  
 
Fylkesmannen skal også veilede kommunene om gjeldende regelverk for motorferdsel i utmark. Vi 
skal også gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag, for å 
minimalisere negativ påvirkning på naturmiljø og friluftsliv. Gjennom veiledning skal vi bidra til å 
gjøre dispensasjoner kontrollerbare i felt.  
 
Lovgrunnlaget 
 
Omsøkte kjøring regnes som motorferdsel i utmark, og er dermed ikke tillatt med mindre noe annet 
er bestemt i eller i medhold av motorferdselloven, jf. motorferdselloven § 3.  
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Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor man kan kjøre uten å 
måtte søke om tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i § 4 i motorferdselloven, i nasjonal 
forskrift § 2 (barmark), og nasjonal forskrift § 3 (vinterføre). Kjøringen i denne saken faller ikke inn 
under disse. Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje, utstyr og ved til private, 
avsidesliggende hytter skal behandles etter nf § 5c eller 6.   
 
Transport av bagasje og utstyr, nf § 5c  
 
Etter nf § 5 første ledd bokstav c, kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport av bagasje og 
utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og det i området ikke 
er mulighet for leiekjøring. Slik transport til egen hytte langt fra brøytet vei regnes som nyttekjøring. 
Ifølge Rundskriv T- 1/96 sies det at bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private, 
avsidesliggende hytter, i områder der det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. 
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Formålet med dispensasjonen er transport av bagasje og 
utstyr til hytte. Det innebærer at dispensasjonen ikke skal brukes for ren persontransport til – fra 
hytta.  
 
Transport etter nf § 6, særlig behov 
 
Bestemmelsen lyder som følger: «I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ 
som kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2- § 5, dersom 
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. 
Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et 
mål om å redusere motorferdselen til et minimum». For at kommunen skal kunne fatte vedtak om 
motorferdsel etter nasjonal forskrift § 6, stiller lovverket fire krav som alle må være vurdert og 
oppfylt, for at kommunen skal ha anledning til å gi dispensasjon. Hvis kun et av disse ikke er oppfylt, 
kan ikke kommunen benytte skjønnsrommet og vurdere søknaden. 

 Det må dreie seg om et unntakstilfelle 
 Det skal være et særlig behov for transport (Kommunen må vurdere om kjøring er 

nødvendig, har et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring) 
 Behovet må ikke knyttes til turkjøring (Det siktes til ren turkjøring, for turens skyld) 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved den omsøkte motorferdselen 

(Hvis transporten f.eks. kan utføres på vinterføre/ til fots/ til vanns/ helikopter, kan ikke 
kommunen benytte skjønnsrommet og innvilge dispensasjon til barmarkskjøring) 

 
Denne hjemmelen har delegasjonsbegrensning. Det betyr at søknader etter nf § 6 skal til politisk 
behandling. Vedtak etter nf § 6 kan bare fattes i politisk utvalg.  
 
Vurdering etter motorferdselloven og naturmangfoldloven - Begrunnelse av vedtak 
 
Målselv kommune skal behandle søknader etter nf § 5c og 6 etter gjeldende lovverk og 
naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12. Vurdering av disse prinsippene skal synliggjøres i vedtaket, 
dvs. § 8 om kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre-var-prinsippet, § 10 om økosystemtilnærming og 
samlet belastning, § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og § 12 om 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Kommunen skal vurdere hvilke virkninger 
motorferdselen vil ha når det gjelder støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter 
som kan oppstå med andre interessegrupper og naturmiljø, med videre. 
 
Alle vedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal vise om kommunen faktisk 
har gjort vurderinger etter motorferdselloven og naturmangfoldloven. Dette innebærer at det skal 
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gis en begrunnelse der det fremgår hvordan kommunen har vurdert transportbehovet og hvordan 
søker oppfyller vilkåret i hjemmelen, i dette tilfellet nf §§ 5c og 6.  
 
I nasjonal forskrift § 6 står det eksplisitt at kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot 
mulige skader og ulemper. Dette sammenholdt med forvaltningsloven §§ 23 og 24 gjør at det må 
kreves at kommunen gjør denne vurderingen skriftlig. Om vurderingen ikke kommer frem av 
vedtaket selv, må vurderingen gjøres skriftlig i saksforberedende fremlegg fra saksbehandler. 
 
Regulere omfang gjennom vilkår  
 
Instruksen i Rundskriv T 1/96 sier at for dispensasjoner etter forskriften §§ 5 og 6, bør kommunen 
sette vilkår for å oppfylle lovens krav/formål om å begrense motorferdsel til et minimum. Eksempler 
på vilkår som begrenser motorferdsel kan f.eks. være bestemte datoer, kjørerute etter kartfestet 
trase, ukedager, ulike helger, tidsrom på dagen, eller antall turer. 
 
Miljødirektoratet har i e-post fra mai 2020 utdypet dette og vist til ordlyden i rundskriv T-1/96 der det 
fremgår at "Eventuell tillatelse til hyttekjøring bør ikke gis for mer enn en sesong om gangen og 
begrenses til et fåtall turer. Dette gjelder særlig i områder som er egnet for leiekjøring og der slike 
ordninger må forventes opprettet". Det er med andre ord en forventning om at kommunene er 
restriktive når det gjelder omfanget av kjøring som skal tillates. Snøskuteren skal fortrinnsvis brukes 
når det er behov for å frakte tungt utstyr. Tillatelsen gjelder ikke ren persontransport. Det bør ikke 
gis tillatelser til ubegrenset antall turer til hytta med snøskuter i løpet av en sesong. Direktoratet vil 
presisere at tillatelsen gjelder frakt av bagasje og utstyr. Intensjonen er ikke å dekke alle familiens 
turer til hytta i løpet av en vintersesong, dersom hytta brukes hyppig. Direktoratet sier de forutsetter 
at kommunene i en tillatelse setter begrensninger for antall turer per sesong, og at antallet settes til 
et fåtall turer. Denne forventningen har vært gjeldende i lang tid, og nedfelt i rundskriv T-1/96. 
 
 Fylkesmannens vurdering  
 
Kommunens vedtak etter nf § 5c  
 
Målselv kommune har innvilget dispensasjon til å bruke snøskuter, For å kanalisere motorferdselen i 
området har kommunen stilt vilkår om at kjøring skal følge anvist trase på kart. Denne vil dermed 
også være kontrollerbar for politi og andre kontrollmyndigheter. Vedtaket om å sette vilkår om fast 
kjøretrase er innenfor kommunens skjønnsrom. Kommunen har vurdert saken etter nf § 5c, og 
naturmangfoldlovens prinsipper § 8 -12. Kommunen har ikke vist hvordan den har begrenset 
motorferdselen til et minimum.  
 
Miljødirektoratet forutsetter at kommunene i en tillatelse setter begrensninger for antall turer per 
sesong, og at antallet settes til et fåtall turer. Fylkesmannen ber derfor kommunen om å bruke 
denne veiledningen, slik at fremtidige vedtak ikke fører til unødvendig kjøring.  
 
Kommunens vedtak om bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr etter nf § 6 
 
Miljødirektoratet har presisert at forskriften § 6 er en sikkerhetsventil, som skal fange opp spesielle 
tilfeller, og at det følgelig må stilles strenge krav til at søkeren kan påvise et særlig behov og hva som 
regnes som nødvendig kjøring. Hjemmelen nf § 6 gjelder derfor kun for unntakstilfeller. 
Utgangspunktet er at det ikke skal være kurant å få dispensasjon. Motorferdsel etter nf § 6 kan 
derfor kun tillates i helt spesielle tilfeller. Slike dispensasjoner skal skje etter en meget streng 
vurdering av vilkårene. 
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Administrasjonen har vurdert at søker kan få dekket sitt transportbehov på annen måte, og at Trond 
Inge Eriksen derfor ikke oppfyller vilkår etter nf § 6.   
 
Plan og næringsutvalget valgte imidlertid å innvilge dispensasjon tross negativ innstilling. I denne 
saken har ikke plan og næringsutvalget vurdert om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Målselv 
kommune har ikke vist hvordan søker oppfyller vilkåret om særlig behov for transport. Målselv 
kommune skal vurdere behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper for natur og 
mennesker knyttet til målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Dette har ikke Målselv 
kommune gjort. Kommunen har heller ikke vurdert hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det 
gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå 
med andre interessegrupper og naturmiljø. I tilfeller politisk utvalg fatter vedtak i strid med 
administrasjonens innstilling, må utvalget begrunne vedtaket selv. Dersom plan og næringsutvalget 
velger å foreta saksforberedelsen selv, skal de overholde reglene for god forvaltningsskikk. 
Utrednings- og begrunnelseskravene i forvaltningsloven kan ikke omgås. Dette er en 
saksbehandlingsfeil som åpenbart har påvirket innholdet i vedtaket. Denne feilen innebærer dermed 
i seg selv at vedtaket er ugyldig og at kommunens vedtak kan og bør bli omgjort.  
 
Fylkesmannen er enig med administrasjonen om at Trond Inge Eriksen ikke oppfyller vilkår i nf § 6. 
Trond Inge Eriksen kan være sjåfør de gangene Lena Eriksen selv skal til hytta og trenger hjelp til å 
frakte bagasje og utstyr til sin hytte. Vi har vurdert at Trond Inge Eriksen ikke oppfyller vilkår om at 
han har et særlig behov for transport for å kjøre eget utstyr til Lena Eriksen sin hytte. Transporten til 
hytta kan dekkes gjennom hytteeiers dispensasjon, jf. vedtak i sak 20/2020. Fylkesmannen vurderer 
derfor at Plan – og næringsutvalget ikke har vurdert denne søknaden strengt, som loven krever. Det 
vil derfor være i strid med loven å innvilge denne dispensasjonen.  
 
I sak 246/2020 har kommunen vist til sak 62/2020 og fattet et nytt delegert vedtak om dispensasjon 
etter nf § 6. Administrasjonen har ikke hjemmel til å fatte vedtak etter nf § 6, særlig behov.  
 
Fylkesmannen har funnet følgende mangler i vedtaket: 

 Søker har ikke påvist et særlig behov, og transporten kan dekkes på annen måte, jf. nf § 6.  
 Dispensasjonen i sak 246/2020 er brudd på delegasjonsbegrensningen jf. nf § 6 
 Kommunen har ikke vurdert transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper for natur 

og mennesker knyttet til målet om å redusere motorferdselen til et minimum 
 Dispensasjonen er i strid med motorferdsellovens intensjon om å begrense motorferdsel til 

et minimum 
 Vedtaket er mangelfullt begrunnet, jf. forvaltningsloven § 25  
 Vurderingen er ikke i tråd med naturmangfoldloven § 7 

 
Konklusjon  
 
Klage på kjøretrase 
 
Fylkesmannen vurderer at vedtaket i sak 20/2020 tilfredsstiller forvaltningslovens krav til 
begrunnelse § 25, og naturmangfoldlovens krav til vurdering etter § 7. Vedtaket er i tråd med nf § 5c 
og motorferdsellovens formål. Fylkesmannen tar ikke klagen til følge. Vedtaket i sak 20/2020 
stadfestes.  
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Varsel om mulig omgjøring  
 
Fylkesmannens foreløpige vurdering er at vilkåret for å fatte vedtak for Trond Inge Eriksen etter nf § 
6, ikke er tilstede. Det betyr at Plan og næringsutvalget i Målselv kommune ikke hadde hjemmel til å 
benytte skjønnsrommet til å fatte vedtak om kjøring for Trond Inge Eriksen til Lena Eriksen sin hytte 
som i denne saken. Vedtaket er også i strid med målet i motorferdselloven, om å redusere 
motorferdselen til et minimum. Fylkesmannen vurderer at vedtaket ikke tilfredsstiller 
forvaltningslovens § 25, om krav til begrunnelse, eller naturmangfoldlovens krav til vurdering etter § 
7.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark vurderer å benytte vår omgjøringskompetanse, og varsler derfor 
at vedtaket i sak 62/2020 og 246/2020 kan bli omgjort, i medhold av forvaltningsloven § 35 annet 
ledd, jf. første ledd.  
 
Kommunen og dispensasjonsinnehaver kan uttale seg, og innen 14 dager etter at varselet er 
mottatt. Etter at fristen er gått ut, vil vi vurdere om det er nødvendig å omgjøre/oppheve vedtaket. Et 
vedtak om omgjøring/oppheving vil ha klageadgang. Kommunen regnes ikke som part i saken, og 
har dermed ikke klageadgang. Miljødirektoratet er klageinstans. Dersom saken påklages, vil en 
endelig avgjørelse først være gyldig etter at klagesaken er avgjort. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Christiansen 
miljødirektør 

  
 
 
Gøril Einarsen 
seniorrådgiver miljø 

 
 
 
Kopi:  Troms politidistrikt 
 Fjelltjenesten, Statskog 
 Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

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

Robert Bjørnar Gabler 
Heimdalveien 44 
9325  Bardufoss 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2020/24-12 Aud Nystad/926 33 360 13.05.2020 

 

Foreløpig svar på mottatt klage vedr søknad om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Utsatt klagebehandling 

Viser til vedtak i Plan- og næringsutvalget sak 59/2020, den 03.03.20 og mottatt klage av 
07.04.20. 
 
Som kjent ble det fattet et flertallsvedtak på Stortinget den 05.05.20 om fjerning av 2,5 km 
regelen for kjøring med snøskuter til hytte. Dette vedtaket legger opp til en endring av gjeldende 
forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag § 5c). Det er signalisert at forskriftendringen ikke 
er klar for tidligst høsten 2020. 
Videre har også Målselv kommune iverksatt arbeidet med å utarbeide retningslinjer og lokal 
forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag.   
 
Dersom klagesaken skal behandles nå, med påfølgende behandling hos fylkesmannen, vil ikke et 
endelig vedtak være klart for til høsten.  
Da forskriftsendringen, retningslinjene og den lokale forskriften vil påvirke utfallet av 
klagesaken i positiv retning for klager, utsetter Målselv kommune klagesaksbehandlingen til 
forskriftsendringen er kunngjort, høsten 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
Aud Nystad 
rådgiver Areal 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

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

Stein Tore Larsen 
Bukta 107 
9321  Moen 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2020/236-11 Aud Nystad/926 33 360 13.05.2020 

 

Foreløpig svar på mottatt klage vedr søknad om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Utsatt klagebehandling. 

 
Viser til vedtak i Plan- og næringsutvalget sak 99/2020, den 31.03.20 og mottatt klage av 
19.04.20. 
 
Som kjent ble det fattet et flertallsvedtak på Stortinget den 05.05.20 om fjerning av 2,5 km 
regelen for kjøring med snøskuter til hytte. Dette vedtaket legger opp til en endring av gjeldende 
forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag § 5c). Det er signalisert at forskriftendringen ikke 
er klar for tidligst høsten 2020. 
Videre har også Målselv kommune iverksatt arbeidet med å utarbeide retningslinjer og lokal 
forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag.   
 
Dersom klagesaken skal behandles nå, med påfølgende behandling hos fylkesmannen, vil ikke et 
endelig vedtak være klart for til høsten.  
Da forskriftsendringen, retningslinjene og den lokale forskriften vil påvirke utfallet av 
klagesaken i positiv retning for klager, utsetter Målselv kommune klagesaksbehandlingen til 
forskriftsendringen er kunngjort, høsten 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
Aud Nystad 
rådgiver Areal 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/963-2 

Saksbehandler:  Asle Lifjell  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 37/2020 02.06.2020 

   
 

Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 6 - Målselv kommune 

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

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Målselv kommune datert 06.05.2020 der det søkes om transport av 
kloppemateriell for utbedring av tursti. Transporten skal skje med snøskuter Rakettveien til området 
det skal kloppes i. Det søkes om 2-5 turer i perioden 11.05.2020 -31.05.2020. Søker har lagt ved kart 
over kjørerute. 
 
  
Lovhjemmel 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

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

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

  
  

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

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

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

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

 
Vurdering  
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer administrasjonen at søker påviser et særlig behov 
som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er registrert lappveronika i transportområdet. Lappveronikaen (nær trua) er registrert langs hele 
Rakettveien. Arten er en sirkumpolar art som vokser på fuktige enger i fjellet fra Sør-Trøndelag til 
Troms.  
Transporten skal skje på snødekt mark å anses ikke å påvirke miljøverdien i området. 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som svært viktig friluftsområdet. 
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Områdebeskrivelse - Andsfjellet:  
Området er et lett tilgjengelig utfartsområde med mye utfart langs med Rakettveien. Fantastisk utsikt 
over Målselvdalen, og ett av få lett tilgjengelige høyfjellsområder. Fine områder for søndagstur og 
bærplukking. Vinterstid brøytes veien opp til skoggrensa og herfra er det ofte oppkjørte skiløyper. 
Mye brukt startplass for Paraglider.  
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som vårbeite 
(okesbeiteland) og vinterbeite (seinvinterland).  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Transporten bør begrenses til et minimum. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  

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

vedtak: 
 
Deres søknad av 06.05.2020 er behandlet av leder i plan- og næringsutvalget i e-postmøte. 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: Atle Andreasen. Svein Karlsen eller Vegar Johansen. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
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FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av kloppemateriell 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 19.05.2020 – 31.05.2020 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 19.05.2020 – 31.05.2020 
TURNR. Tur 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: CXN4E2 Registrert dato:06.05.2020 13:53:40

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

972418005
Foretak/lag/forening

MÅLSELV KOMMUNE
Adresse

Mellombygdveien 216
Postnummer

9321
Poststed

MOEN
Telefon

48027274
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Atle Andreassen
Etternavn

Andreassen
Adresse

Heimdalvegen 30

Postnummer

9325
Poststed

BARDUFOSS

Telefon

48027274
E-post
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atle.andreassen@malselv.kommune.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Atle Andreassen 48027274
Svein Karlsen Karlsen 99110994
Vegar Johansen 47334488

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

EX 5687

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

11.05.2020 31.05.2020 B 2- 5 turer 

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

A Ja B Nei 

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av kloppemateriell
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fjell- og skogsterreng

Grunneier(ne)s navn
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Thor H. Olsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

FYSAK Målselv tilrettelegger og vedlikeholder turløyper i Målselv. Vi har fått innvilget støtte for innkjøp av 
kloppemateriell for turløypen til Åttepiggen. Vi ønsker å transportere materiell ut til området nå før snøen forsvinner. 
Håper på en rask behandling av søknaden.

Vedlagt dokumentliste

get-json.json
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19.05.2020kilden.nibio.noKoordinatsystem: UTM 33

Kart fra Kilden
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RS 40/2020 Næringsarbeid v/ ordfører/rådmann



Målselv kommune Arkiv: K23 

Arkivsaksnr: 2018/1373-6 

Saksbehandler:  Unni Dahl-Thorstensen 
 

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 211/2020 02.06.2020 

 

Samarbeidsråd for Mauken - Blåtind skyte- og øvingsfelt - valg av politisk 
representant 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Mandat samarbeidsråd - revidert 14.12.12 
2 Partsbrev - Samarbeidsråd for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt - valg av politisk 

representant, datert 08.06.16 
 
 

Bakgrunn 
«Samarbeidsrådets formål er å etablere og ivareta flerbruksordninger og andre forvaltningstiltak i 
Mauken – Blåtind skyte- og øvingsfelt innenfor de gjeldende juridiske rammer. 
Hensikten er å fremdyrke en flerbruk av feltet som i størst mulig grad ivaretar den enkelte 
rettighetshavers interesser og forebygger interessekonflikter.  Samarbeidsrådets virksomhet er rent 
rådgivende og synspunkter som fremkommer forplikter ikke Forsvaret eller noen av utvalgets øvrige 
medlemmer. Avtaler som inngås har således ikke en juridisk binding, men kan eventuelt iverksettes 
som minnelige ordninger så lenge partene finner det formålstjenlig.» (Ref. Mandat – Samarbeidsråd) 

Utredning: 
Formannskapets vedtak 07.02.13 – sak 15/2013 – Samarbeidsråd for Mauken – Blåtind skyte- og 
øvingsfelt; valg av politisk representant: 
 
«Valg av politisk representant overlates til det faste utvalg for plan- og næringssaker». 
 
Siste valg av representant/vararepresentanter ble gjort av Plan- og næringsutvalget den 31.05.16 – 
sak 37/2016. 
 
De som ble valgt var: 
Petter Karlsen   – Fast medlem 
Espen Prestbakmo   – 1. varamedlem 
Nanne Aspenes   – 2. varamedlem 
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Vurdering: 
Kommunestyret valgte nytt Plan- og næringsutvalg for perioden 2019 – 2023 i møte den 02.10.19 - 
sak 78/2019. 
I den forbindelse bør det velges representant/varerepresentant(er) for ny valgperiode. 
 
 

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

vedtak: 
 
Som representant fra Målselv kommune til Samarbeidsråd for Mauken – Blåtind skyte- og øvingsfelt 
velges: 
 

1. …………………………………………………. 
 

2. 1. vararepresentant: ……………………………. 
 

3. 2. vararepresentant: ……………………………. 
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UTKASTFOR DRØFTI N G ETTERI N N SP I LL FRASAMARBEIDSRÅD ET DEN 29.1 1.2012

Forsvarsbygg – revidert14 . desember 2012 1

VEDLEGG C : MA N DAT - SA MA RBEIDSRÅ D

1 . Fo rmål /mand at
S amarbeidsråd etsformåleråetablereog ivareta flerbruksordningerogan dreforvaltningstiltaki
Mauken - Blåtindskyte -og øvingsfeltinnenfordegjeldendejuridiskerammer.Hensiktenerå
fremdyrkeenfle rbrukav feltetsomi størstmuliggradivaretardenenkelterettighetshavers
interesserogforebyggerinteressekonflikter.Samarbeidsrådetsvirksomheterrentrådgivende og
synspunktersomfremkommer forplikter ikke Forsvaretellernoenavutvalgetsøvrig e
medlemmer . Avtalersominngåsharsåledesikkeenjuridiskbinding,menkaneventuelt
iverksettessomminneligeordningersålengepartenefinnerdetformål s tjenlig.

2. Or ganisering
Samarbeidsrådetorganiseresmedrepresentanterfradeforskjelligerettigh etshaverei Mauken -
Blåtindskyte - ogøvings felt. Forsvarsbyggsog Forsvaretsdeltagelseerobligatorisk,mens
deltagelsefradeøvrigerettighetshavereer frivillig. Samarbeidsrådetledesav Forsvarsbygg,
somogsåforestårrådetssekretariat. Forsvaretrep resenteresi rådetvedlokal militær myndighet
medinntil to fastedeltagere.

Følgendesivile instanserinviteressomfastemedlemmeravsamarbeidsrådet:

Målselvkommune

Balsfjordkommune

StatskogTroms

Privategrunneierei feltet (inndelti grunneierområd er)

Mauken /Tromsdalen reinbeitedistriktnr . 27

Privategrunneierei feltetorganiserersegi egnedeområderslik atdettil sammenblir 4 -6
representantermedhversinvararepresentant.Inndelingavgrunneierområderbehandlesog
godkjennesavsamarbeidsrå det.

Instansene/grunneierområdene oppnevnerhversin fasterepresentantmedvararepresentant .
Rein beitedistrikt nr . 27kanstillemedto representanter. Skifteavrepresentanterkanforetasav
deenkeltemedlemmeretterønske.

Vararepresentanterstillernormalt KUN i samarbeidsrådetnårdenfasterepresentantenikkehar
anledning.

3. Saker t il behandl ing
Samarbeidsrådet,ellerdetsenkeltemedlemmer,kangi forslagtil endringavfastsatteeller
innføringavnyeflerbruksordninger.Dettemedsiktepåenbedre forvaltningavfeltetsarealer
ogressurser,ellerbedretilpassingmellommilitærogsivil virksomhet /aktivitet , herunder
praktiskeinformasjons - ogsamarbeidsordninger.

Etteravtalemedsamarbeidsrådetsledelsekanmedlemmenevedbehovmøtemedsærlig
sa kkyndigeellerberørtei tillegg til defasterepresentanter/vararepresentanter.
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UTKASTFORDRØFTINGETTERINNSPILL FRASAMARBEIDSRÅDET DEN 29.11.2012

Forsvarsbygg– revidert14. desember2012 2

Nårdetsynesnødvendigfor belysningav aktuellespørsmål,kanledelseninvitereandreennde
fastemedlemmertil å deltai samarbeidsrådetsdrøftinger,herunderregionaleogstatlige
myndighetermedansvarsområdersomberøres.

Samarbeidsrådetskalsomhovedregelikke behandleenkeltsaker,menfokuserepååevaluere
eksisterendeflerbruksordninger,foreslåforbedringertil disse,samtdiskuteretrendervedrørende
flerbrukenogeventueltforeslåtiltak i forhold til disse. Avtalte tiltak ogordningerføresi referat
ogvurderesimplementerti flerbruksplanenvedrevisjonavdenne.

4. Møtehyppighet
Samarbeidsrådetholdermøteretterbehov,menminstettmøtehvertår.Normaltbørdet
avholdesto møterpr år, fortrinnsvisvår oghøst.I perioderdersakerkreverspesielloppfølging
holdesmøteretterbehov.Møtehyppighetregulerestil syvendeogsistettersamarbeidsrådets
behovogønsker.
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Kommunehuset   4750 35 97566 

9321 Moen  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no  972 418 005 
 

 

Målselv kommune 
 

 

 

De valgte 

 

   

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Arkiv: 

Saksbeh.: 

Saksbeh. tlf.: 
 

Dato: 

 

2012/1659 
L10 

Unni Dahl-Thorstensen 

45282533 
 

08.06.2016 
 

 

 

 

 

Partsbrev: Samarbeidsråd for Mauken - Blåtind skyte- og øvingsfelt; valg av 

politisk representant 

Viser til møte i Plan- og næringsutvalget den 31.05.16, der sak 37/2016 ble behandlet.  

 

Det ble fattet slikt vedtak: 

Som representant fra Målselv kommune til Samarbeidsråd for Mauken – Blåtind velges: 

 

1. Fast medlem: Petter Karlsen 

 

2. 1.vara: Espen Prestbakmo 

 

3. 2.vara: Nanne Aspenes 

 

 

 

 

 

 

Etter fullmakt 

 

 

Unni Dahl-Thorstensen 

konsulent 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Petter Karlsen pkarlsen@dcpost.no   

Espen Prestbakmo espen@undervegs.no   

Nanne Aspenes nanneasp@gmail.com   

Samarbeidsrådet for Mauken-

Blåtind 

thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no   
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Målselv kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2017/3785-73 

Saksbehandler:  Unni Dahl-Thorstensen 
 

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 212/2020 02.06.2020 

 

Medlem til referansegruppe for prosjekt områderegulering Andslimoen 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Partsbrev - Medlem til referansegruppe for prosjekt Andslimoen, datert 30.08.16 
  

Bakgrunn 
Plan- og næringsutvalget valgte for første gang medlem og varamedlem til «Referansegruppe for 
Andslimoen» i møte den 18.04.14.   
Etter kommunestyrevalget i 2015 ble nytt Plan- og næringsutvalg valgt av kommunestyret den 
05.11.15 - sak 113/2015, og deretter ny «Referansegruppe for prosjekt Andslimoen» valgt av Plan- 
og næringsutvalget i møte 30.08.16 – sak 42/2016. 
 
Følgende ble valgt: 
 
Fast medlem: Edgar Andersen 
Varamedlemmer: Nanne Aspenes og Yngve Wingstad. 
 

Vurdering: 
Kommunestyret valgte nytt Plan- og næringsutvalg for perioden 2019 – 2023 i møte den 02.10.19 - 
sak 78/2019. 
I den forbindelse bør det velges representant/varerepresentant(er) for ny valgperiode. 
 
 

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

vedtak: 
 
Som representant / vararepresentanter fra Målselv kommune til «Referansegruppe for prosjekt 
områderegulering Andslimoen» velges: 
 

1. …………………………………………………. 
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2. 1. vararepresentant: ……………………………. 

 
3. 2. vararepresentant: ……………………………. 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Kommunehuset   4750 35 97566 

9321 Moen  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no  972 418 005 
 

 

Målselv kommune 
 

 

 

De det gjelder 

 

   

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Arkiv: 

Saksbeh.: 

Saksbeh. tlf.: 
 

Dato: 

 

2013/1220 
L12 

Unni Dahl-Thorstensen 

45282533 
 

31.08.2016 
 

 

 

 

 

Partsbrev: Medlem til referansegruppe for prosjekt Andslimoen 

Viser til møte i Plan- og næringsutvalget den 30.08.16, der sak 42/2016 ble behandlet.  

 

Det ble fattet slikt vedtak: 

 

Plan- og næringsutvalget velger følgende til «Referansegruppe for prosjekt Andslimoen»: 

 

Fast medlem: Edgar Andersen 

Varamedlemmer: Nanne Aspenes og Yngve Wingstad  

 

 

 

 

 

Etter fullmakt 

 

 

Unni Dahl-Thorstensen 

konsulent 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Edgar Andersen    

Nanne Aspenes    

Yngve Wingstad    

May Britt Fredheim    
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Målselv kommune Arkiv: L13 

Arkivsaksnr: 2018/447-27 

Saksbehandler:  Unni Dahl-Thorstensen 
 

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 213/2020 02.06.2020 

 

Medlem til referansegruppe for prosjekt veiutvikling E6 - Olsborg 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Partsbrev - Medlem til referansegruppe for prosjekt veiutvikling E6 - Olsborg - Målselvbrua 
  

Bakgrunn 
Kommunestyret fattet følgende vedtak 30.08.16, sak 43/2016: 
 
«Plan- og næringsutvalget velger følgende til «Referansegruppe for prosjekt veiutvikling E6 – 
Olsborg-Målselvbrua: 
 

Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 
1. Edgar Andersen    1. Espen Prestbakmo 
2. Arild Braathen    2. Petter Karlsen» 

 

Vurdering: 
 
Kommunestyret valgte den 02.10.15 – sak 78/2019 følgende representanter til Plan- og 
næringsutvalget for perioden 2019 – 2023: 

 
Medlemmer:     Varamedlemmer: 
1. Hermod Bjørkestøl (leder)   Kjetil Strokkenes 

Karina Sørfjordnes  
 

2. Petter Karlsen (nestleder)   Bengt Aspmo 
3. Janne Karin Stenvold    Ole K. Vorhaug 

Yvonne Barnung Østgaard 
Audhild Aune 

 
4. Arild Braathen    Henrik Stangnes 
5. Kirsten Kufaas Sørgård   Marie Gjerdrum Foshaug 

       Adrian Traasdahl  
       Gørill Traasdahl  
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Til referansegruppen for prosjekt veiutvikling E6 Olsborg – Målselvbru var det for perioden 2015 – 
2019 valgt to faste medlemmer fra Plan- og næringsutvalget. 
 
Plan- og næringsutvalget må ta stilling til valg av antall faste representanter og antall 
vararepresentanter fra nåværende Plan- og næringsutvalg. 
 
 

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

vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget velger følgende til «Referansegruppe for prosjekt veiutvikling E6 – 
Olsborg – Målselvbru: 
 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………….. 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Kommunehuset   4750 35 97566 

9321 Moen  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no  972 418 005 
 

 

Målselv kommune 
 

 

 

De det gjelder 

 

   

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Arkiv: 

Saksbeh.: 

Saksbeh. tlf.: 
 

Dato: 

 

2015/915 
Q12 

Unni Dahl-Thorstensen 

45282533 
 

31.08.2016 
 

 

 

 

 

Partsbrev: Medlem til referansegruppe for prosjekt veiutvikling E6 - Olsborg-

Målselvbrua 

Viser til møte i Plan- og næringsutvalget den 30.08.16, der sak 43/2016 ble behandlet.  

 

Det ble fattet slikt vedtak: 

 

Plan- og næringsutvalget velger følgende til «Referansegruppe for prosjekt veiutvikling E6 – 

Olsborg-Målselvbrua»: 

 

Faste medlemmer:    Varamedlemmer: 

      

1. Edgar Andersen    1.  Espen Prestbakmo 

2. Arild Braathen    2.  Petter Karlsen 

 

 

 

 

 

 

Etter fullmakt 

 

 

Unni Dahl-Thorstensen 

konsulent 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Edgar Andersen    

Arild Braathen    

Espen Prestbakmo    

Petter Karlsen    

May Britt Fredheim    

Astrid Fjose    
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Målselv kommune Arkiv: 140 
Arkivsaksnr: 2019/1263-17 
Saksbehandler:  May Britt Fredheim 

 

 
     
              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 214/2020 02.06.2020 
Kommunestyret  10.06.2020 
   

 

Vedtak av Kommunal planstrategi 2020-2023 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Forslag til kommunal planstrategi 
2 Kunnskapsgrunnlaget planstrategi 

 
 
Utrykte bilag: 
 
Bakgrunn: Plan- og næringsutvalget la ut forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023 ut til høring 
og offentlig ettersyn i sak 195/20, den 28.04.. Høringsperioden utløpet 2.6 og planstrategien er klar 
til vedtak. 
 

Utredning:  
Kommunal planstrategi er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunestyret skal senest ett år 
innen konstituering vedta en oversikt over hvilke planoppgaver administrasjonen skal prioritere 
inneværende planperiode. Planstrategien er ikke en plan, men en vurdering av planbehov.  
 
Figuren under viser det kommunale plansystemet. Kommunal planstrategi angir behov for rullering 
av eksisterende eller utarbeidelse av nye planer.  
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Planstrategien kan rulleres ved behov i perioden. Dette er viktig for å sikre fleksibiliteten i 
planleggingen og ha mulighet til å møte fremtidige samfunnsendringer.  
 
Høringsfristen for forslaget er satt til 2.6.. Det er pr. 18.5. ikke kommet inn høringsinnspill. Forslaget 
er sendt ut til fagmyndigheter, nabokommuner og registrerte politiske partier i kommunen, i tillegg 
til å ligge ute på kommunens hjemmeside og facebookside. 
 

Vurdering:  
Rådmannens anbefaling av planer ligger i forslaget som er vedlagt. Kunnskapsgrunnlaget er 
utarbeidet for å ha et grunnlag for prioriteringene. Kommuneplanen er kommunens viktigste 
styringsdokumenter og en oppdatert plan gir klare føringer for fremtidige prioriteringer. Rullering av 
samfunnsdelen og arealdelen anbefales som hovedprioritering inneværende kommunestyreperiode. I 
tillegg er det tematiske kommunedelplaner og temaplaner som er prioritert. 
 
Revidering av kommuneplanen er så ressurskrevende at administrasjonen ikke har kapasitet til å 
rullere et større antall planer med dagens bemanning. Forslaget anses å være realistisk i forhold til 
bemanningssituasjonen.  

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

innstilling: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1. 
 
 
 
--- slutt på innstilling --- 
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Målselv kommune

14.04.2020

Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023
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Definisjon/lovhjemmel 

Arbeidet med kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1. 
 
Kravene til planstrategi er: 

 Vedtak senest ett år etter konstituering 
 Skal inneholde vurdering av kommunens planbehov i valgperioden og ta stilling 

til om gjeldende kommuneplan heler eller delvis skal revideres eller videreføres 
uten endringer 

 Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner 

 Utkast skal offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling 
 
Hensyn kommunen bør vurdere: 

 Bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og 
sektorenes virksomhet 

 Kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen 

 
Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for politikerne.  

Avgrensinger 

Kommunen utarbeider mange planer på ulike nivåer i løpet av ett år. De fleste er 
fagplaner knyttet til drift av tjenester eller planer knyttet til enkeltindivider. (f.eks. 
individuell plan/individuell opplæringsplan).  
 
Målselv kommune velger å avgrense planstrategien til overordnede planer som 
kommuneplaner og kommunedelplaner. Under hver plan kan det ligge ulike fagplaner. 
De er ikke med i oversikten, men som en del av prosessen utarbeides det en 
fullstendig oversikt over enhetenes planverk med eventuell vedtaksdato. 
 
 

Erfaringer fra foregående kommunestyreperiode 
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Kommunal planstrategi 2016-2019 ble sist revidert av kommunestyret i desember 
2017.   
 
Planstrategien valgte prioritere tematiske kommunedelplaner og temaplaner fremfor 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette var et bevist valg siden 
begge planen var relativt nye og det var utfordringer på flere felt som best kunne løses 
i tematiske kommunedelplaner.  
 
Tabell over planer som er utarbeidet i perioden 

 

Planer vedtatt etter plan- og bygningsloven 

Vedtaks
år 

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2019 

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Målselv 
kommune       2017 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 

Kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2029 2017 

Kommunedelplan vannforsyning 2016-2028 2016 

Kommunedelplan avløp 2018-2030 2018 

Kystplan II Midt- og Sør-Troms  2019 

Kommunedelplan klima- og energi 2020 

  
Tematiske planer ikke behandlet etter plan- og bygningsloven 

Overordnede beredskapsplaner 2016 

Trafikksikkerhetsplan for Målselv 2016-2025 2019 

Friluftskartlegging 2018 

Temaplan for kulturminner 2017-2029 2018 

Strategisk plan for bredbåndutbygging Målselv 
kommune  2019 

Kompetansestrategi 2025 for Målselv kommune 2018 

Kommunal tiltaksstrategier for SMIL 2017-2020 2016 

Eierskapsmelding for Målselv kommune 2016 
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Kommunedelplan helse og omsorg tar for seg hele helse og omsorgsfeltet. Det er få 
kommuner i landet som har en slik overordnet plan. Erfaringen fra planperioden er at 
det å ha en felles plan for hele sektoren har vært nyttig i forhold til å enes om videre 
målsettinger og se tjenestene i sammenheng til beste for innbyggerne. Planen 
anbefales rullert basert på rapportene RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) 
har utarbeidet for kommunen.  
 
Kommunedelplan klima og energi erstatter gjeldende klima- og energiplan, men er i 
praksis en ny plan. Med innføring av Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunen er det et felt som fremover skal 
prioriteres høyere av offentlige myndigheter.  
 
Temaplan for kulturminner er en ny plan der kulturminner er registrert og prioritert. 
Eldre kulturminner er automatisk fredet. Kommunen kan i tillegg velge å frede/verne 
nyere kulturminner som er viktig for lokalhistorien. Temaplanen verner ingen 
byggverk, men viser viktig lokalhistorie også fra nyere tid. Selv om ikke alle byggverk 
kan eller skal tas vare på er kunnskapen dokumentert for ettertiden.  
 
Tabell over planlagt revisjoner av planer som ikke har startet opp 

Planens navn Vedtaksår Planlagt revisjon 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2019 

Kommuneplanens arealdel 2012 2019 

Kulturplan Ny 2019 

Folkehelsearbeid i Målselv kommune Ny 2018 

Boligsosial handlingsplan 2009-2013 2010 2018 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg  2016 

Hovedplan veg 2015-2025   
Strategiplan for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, 
byggesak Ny 2019 

Kvalitetsplan for Målselvskolen 2015 2017 

Rus og psykiske helseplan 2016-2019  2016 
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Oppsummering kunnskapsgrunnlaget 

Målselv er en stor kommune med høy aktivitet både i kommuneorganisasjonen og i 
lokalsamfunnet. Forventede fremtidige klimaendringer gjør at kommunen fortsatt må 
ha høyt fokus på forebyggende arbeid og godt planverk.  

 

Politiske føringer for inneværende kommunestyreperiode 
Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
Regjeringen legger hvert 4. år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegger i henhold til plan- og bygningsloven § 6-1. Formålet er å formidle nasjonal 
politikk tydelig for å sikre effektiv planlegging til beste for innbyggerne.  
 
For perioden 2019-2023 er fokuset på følgende hovedutfordringer: 

 Å skapet et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skapet et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål skal i inneværende kommunestyreperiode være det politiske 
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det betyr at 
bærekraftsmålene skal inkluderes i samfunns- og arealplanlegging, og omfatter alle 
sektorer i kommunen. De 17 målene er: 
 

1. Utrydde fattigdom  
2. Utrydde sult 
3. God helse 
4. God utdanning 
5. Likestilling mellom kjønnene 
6. Rent vann og gode sanitærforhold 
7. Ren energi for alle 
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8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
9. Innovasjon og infrastruktur 
10. Mindre ulikhet 
11. Bærekraftige byer og samfunn 
12. Ansvarlig forbruk og produksjon 
13. Stoppe klimaendringene 
14. Liv under vann 
15. Liv på land 
16. Fred og rettferdighet 
17. Samarbeid for å nå målene 

 
Grunnleggende føringer 
I tillegg til FNs Bærekraftsmål er Barnekonvensjonen, Folkehelseprinsippet og 
Klimatilpasning grunnleggende elementer som skal inngå som ryggraden i alt 
kommunen gjør. Bevisste valg innenfor grunnleggende føringer vil skape et godt 
samfunn for alle innbyggere.  
 
Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2020-2023 
I kommuneplanens handlingsdel vedtok kommunestyret i desember 2019 følgende 
vedtak som vil få følger for videre planarbeid: 
 

 Kommunen skal jobbe målrettet for å få ned bruk av plast, med sikte på å bli en 
plastfri kommune. 

 
 Målselv starter opp arbeidet med overgang til fornybar energi i kommunale 

bygg i samsvar med klima og energiplan og tidligere budsjettvedtak. 
 
Nasjonalparkkommune 
Miljødirektoratet innvilget i april 2019 kommunens søknad om å få status som 
Nasjonalparkkommune og bli innlegget i merkevaren Norges Nasjonalparker. 
Vedtaket skal forankres i kommunalt planverk ved rullering.  
 
Trafikksikker kommune 
Målselv ble som første kommune i Troms godkjent som Trafikksikker kommune. 
Godkjenningen viser at kommunen har fokus på arbeidet med trafikksikkerhet i alle 
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ledd i organisasjonen og at det jobbes kontinuerlig både i forhold til 
holdningsskapende arbeid og ved prioritering av trafikksikkerhetstiltak, spesielt 
knyttet opp mot skoleveier.  Arbeidet med trafikksikker kommune skal tas inn i alt 
relevant planarbeid.  
 

Planer for rullering inneværende kommunestyreperiode 

I inneværende kommunestyreperiode ønsker kommunen å prioritere følgende planer: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Gjeldende plan er fra 2015 og klar for rullering. Arbeidet skal starte opp tidlig i 
kommunestyreperioden slik at planen er et styringsverktøy for sittende 
kommunestyre. 
 
Kommuneplanens arealdel  
Gjeldende plan er vedtatt i 2013 og er klar for rullering. Det anbefales å rullere hele 
planen. Gjennom arbeidet med arealstrategi og planprogram vil eventuelle særlige 
fokustemaer bli fastlagt.  
 
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Kommunedelplanen rulleres hver kommunestyreperiode. Planen legger grunnlaget for 
kommunens arbeid med fagfeltet inkludert prioriteringer av spillemidler til 
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planen har meldt oppstart og skal vedtas i 
kommunestyret desember 2020 for å legge grunnlaget for handlingsprogrammet for 
2021. 
 
Kommunedelplan helse og omsorg 
RO-senteret har i utredningene synliggjort en del utfordringer Målselv må løse i 
forhold til organisering av helse og omsorgstilbudet. Det inkluderer mellom annet 
vurdering av behovet for utbygging av nye omsorgsboliger i kommunen.  
 
I utarbeidelse av planprogrammet må kommunen ta stilling til om underliggende 
planer på helse og omsorgs-feltet bør innlemmes i planen, forbli egne underplaner 
eller oppheves. Dette gjelder blant annet:  

 Boligsosial handlingsplan 
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 Plan for habilitering og rehabilitering 
 Plan for helsemessig og sosial beredskap 

 
Utviklingsplan næring 
Utviklingsplan gir strategiske føringer for kommunens langsiktige næringsarbeid. I 
Målselv er landbruket innlemmet som en del av utviklingsplan næring. Planen er ikke 
rullert siden 2015 og det er behov for å ta opp planen til revisjon. 
 
I oppstartsfasen bør det vurderes om planen skal utarbeides som kommunedelplan og 
følge prosessreglene i plan- og bygningsloven og konkludere med at primærnæringene 
fortsatt skal være en del av planen eller om det skal utarbeides en egen landbruksplan.  
 
Hovedplan veg 
Kommunen drifter 180 km med veg og etterslepet på vedlikehold er stort. Hovedplan 
veg bør rulleres for å få en oversikt over vegstandarden på de ulike vegene og klare 
prioriteringer i forhold til type dekke på ulike strekninger. Det bør gjennom planen 
vurderes om det er et mål at alle kommunale veger skal asfalteres. 
 
Trafikksikkerhetsplanen 
Trafikksikkerhetsplanen består av en holdningsdel og en investeringsdel for fysiske 
tiltak. Begge deler bør revideres og ses i sammenheng med videre arbeid som 
trafikksikker kommune.  
 
Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS-analyse) er hjemlet i 
Sivilbeskyttelsesloven og er en kartlegging av hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe i kommune og sannsynligheten og konsekvensene av disse. Analysen skal 
legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, 
herunder utarbeiding av overordnede planer. Helhetlig ROS-analyse revideres 
minimum hvert 4. år. Gjeldende analyse er fra 2017 og bør revideres i sammenheng 
med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
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1 Demografi, bosetting og senterstruktur 
 

1.1 Befolkningsutvikling  
Statistisk Sentralbyrå utgir hvert år forventet framskrevet folkemengde i 3 utgaver (Lav, 
middels og høy framskrivning). Kommunen tar middelalternativ som utgangspunkt i all 
planlegging. I tabellen under vises det at aldergruppene 0-64 år vil være relativt konstant frem 
til 2040, men andelen innbyggere over 65 år vil øke. 
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Aldersgruppen 65+ er en stor og sammensatt gruppe. I perioden forventes det at intern 
aldersfordeling blir omtrent slik: 
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En aldrende befolkning vil få betydning for hvordan kommunen innretter sine tjenestetilbud. 
Et samfunn som er aldersvennlig vil gagne alle innbyggere. For å skape aldersvennlige 
samfunn er det viktig å ha en kompakt sentrumsutvikling som ikke er bilbasert, boliger 
tilpasset ulike livsfaser i alle bomiljøer og et universelt utformet samfunn. Universell 
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utforming gjelder både ved planlegging av bygg, men og i forhold til gang/sykkelveg, turstier 
o.l.  

 
1.2 Bosettingsstruktur 
SSB definerer et tettsted som en hussamling der det bor minst 200 personer og største avstand 
mellom bygninger er 50 meter. I Målselv er det 5 tettsteder som oppfyller denne definisjonen:  
Moen, Skjold, Heggelia, Andselv og Andslimoen. Tettstedene hadde i 2019 tilsammen 55% 
av kommunens innbyggere. 
 
18,3 % av innbyggerne bor på landbrukseiendommer.  
 
1.3 Samisk 
Målselv har i dag og tradisjonelt hatt samisk bosetting, i tillegg til at svenske reindriftssamer 
har brukt kommunen som reinbeitedistrikt. I 2019 oppgir Sametinget at det er 65 personer 
oppført i Samemanntallet. Manntallet består av personer over 18 år med samisk tilknytning. 
Reelt tall er høyere. Barn er ikke oppført i tillegg til at det er mange som kvalifiserer til 
innmelding, men som ikke har meldt seg inn.  
 
Sameskolen og samisk barnehage på Andslimoen er viktig som tradisjonsbærer for det 
samiske. Her får elevene opplæring på samisk og den samiske kulturen er knyttet opp mot 
undervisningen. Skolen har tilbud om internat for elever som ønsker/trenger det. 
 
1.4 Innvandring 
Målselv har både bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere. I følge Statistisk sentralbyrå var 
det mest innvandrere fra følgende land (i rekkefølge): Polen, Eritrea, Thailand, Slovakia og 
Syria. 
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2 Folkehelse og levekår 
Målselv kommune har leid inn Ressurssenteret for omstilling i kommunene til å utrede helse- 
og omsorgstjenesten og legevaktstjenesten for Målselv kommune. Rapportene er 
offentliggjort og finnes her: Rapport strukturell utredning helse og omsorg og Rapport 
legevaktordningen.  

 
2.1  Befolkningens helsetilstand 
Folkehelseprofilen 2020 har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Fokuset er på sosial 
bærekraft som defineres med følgende kriterier:  

 Tilhørighet 
 Trygghet 
 Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud 
 Tillit til mennesker og myndigheter 

 
Folkehelseprofilen viser at andelen over 45 år som bor alene er lavere enn i landet som helhet 
og at andelen som bor i husholdning med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. 

 
2.2 Ungdata 
Ungdata er en kvalitetssikret og standardisert ungdomsundersøkelse som dekker ungdommens 
liv. Undersøkelsen er landsomfattende og er delt på ungdomsskolen og videregående skole. 
Det at undersøkelsen er landsomfattende gir et sammenligningsgrunnlag opp mot fylket, 
landet som helhet og andre kommuner.   
 
Tallene fra Målselv viser samme trender for ungdomsskoleelever som for elever i 
videregående skole når det gjelder helserelaterte spørsmål. Det store flertallet er fornøyd med 
foreldrene sine og har minst en fortrolig venn. Prosentandelen som melder om ensomhet og 
depressive symptomer er høy for både ungdomsskole og videregående skole. På depressive 
symptomer ligger Målselv over gjennomsnittet for fylket og landet for øvrig. 
 
2.3 Skriftlig oversikt over befolkningens helsetilstand  
Kommunen plikter å ha en skriftlig oversikt over befolkningens helsetilstand som skal følge 
kommunal planarbeid, inkludert planstrategien (folkehelseloven § 5). Denne oversikten er 
ikke samlet på grunn av kapasitetshensyn, men må utarbeides som en del av 
kunnskapsgrunnlaget til rullering av kommunedelplan helse og omsorg. Oversikten er og en 
del av kunnskapsgrunnlaget til annet kommunalt planverk. 
 
2.4 Omsorgsboliger 
I utredningen på helse- og omsorgstjenester ble det synliggjort at Målselv kommune har 
mangler i forhold til omsorgstrappen. Kommunen anbefalers å etablerer flere omsorgsboliger 
med heldøgns omsorg for å kunne imøtekommet behovet til innbyggere som ikke kan bo 
alene hjemme med hjemmebasert omsorg, men som ikke trenger en spesialisert 
institusjonsplass slik sykehjemmet tilbyr.  
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3 Kultur, idrett og fritid 
Målselv har et stort og variert tilbud av frivillige lag og organisasjoner innenfor de fleste 
sjangrer. 
 
Under enhet kultur ligger bibliotektjenesten, Kulturskolen, Barn og unges aktiviteter, Istind 
Arrangement, Forvaltning for idrett og friluftsliv og Frivillighetssentralen i Målselv.   

 
3.1 Generelt kulturarbeid 
Netto utgifter til kultursektoren 2187 kr pr. innbygger. Det betyr at kommunen bruker 3,1 % 
av netto driftsutgifter til kultur. Kostragruppe 11 bruker 3,9 % i gjennomsnitt.  
 
3.2 Ungdata 
66 % av ungdomsskoleelevene og 54% av elevene på videregående skole oppgir å være 
fornøyd med lokalsamfunnet. Det er lave skår på lokaler til å treffe andre unge på fritida og 
kollektivtilbudet som trekker ned. 
 
Det er en markant nedgang i antall ungdommer som deltar i organiserte fritidsaktiviteter fra 
ungdomsskolen til videregående. Tallet synker fra 66 % til 50 %. 
 
3.3 Bibliotek 
Det er bibliotek i Heggelia og i Øverbygd. Biblioteket i Øverbygd planlegges flyttet til 
Bjørkeng oppvekstsenter. I 2018 lånte bibliotekene ut 15 894 bøker. I tillegg kommer utlån av 
lydbøker, filmer og spill.  
 
3.4 Barn og unges aktiviteter (BUA) 
BUA er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen. BUA arrangerer aktiviteter som er gratis 
for barn og unge i Målselv å delta på. Det kan være helgeturer, bading i Polarbadet, skidag i 
Målselv Fjellandsby eller lignende. Tilbudet er finansiert med midler fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (BUFDIR).  

 
3.5 Målselv ungdomsråd 
Avdeling kultur er tildelt rollen som tilrettelegger for Målselv ungdomsråd. Rådet består av 
elevrådsrepresentanter fra kommunens ungdomsskoler og Bardufoss videregående skole. 
 
3.6 Kulturskolen 
Kulturskolen har et omfattende tilbud. Eneundervisning tilbys desentralisert rundt omkring på 
skolene. Gruppetilbud samles til ettermiddag/kveldstid. I følge SSB har 24,5 % av alle barn i 
alderen 6-15 år et tilbud. Tallet på antall barn er i realiteten lavere da enkelte elever deltar i 
flere grupper. 
 
3.7 Kino 
Kommunen har tilbud om kino i Øverbygd og i Heggelia. Begge steder drives kinoen av 
Forsvaret ved Velferden. I 2019 er det registrert 37,1 besøkende i gjennomsnitt per film.  

 
3.8  Målselv frivillighetssentral 
Målselv har en frivillighetssentralen som er organisatorisk underlagt enhet for kultur.  
Frivillighetssentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet 
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og tilbyr blant annet ledsagertjenester til helsetjenester, praktisk arbeid, kjøring til diverse 
småoppdrag nært hjemmet, hjelp på diverse arrangement, tv-innsamlingsaksjonen, kafé på 
LHL-dagsenter, kaffeservering på MSAH og diverse andre oppgaver.  
 
3.9 Kulturminner 
Fokus og forvaltning av kulturminner er et samarbeid mellom enhetene kultur og teknisk. 
Gjennom arbeidet med temaplan for kulturminner 2017-2029 har kommunen starter et arbeid 
for å kartlegge og registrere lokalt viktige kulturminner. 

 
3.10 Idrett og friluftsliv 
Innbyggerne i Målselv har gode muligheter til å være fysisk aktiv, enten som organisert 
idrettstilbud eller gjennom egenorganisert fritid. I ungdata oppgir ca. 80% av ungdommene at 
de trener minst en gang i uken. Andelen som trener minst en gang i uken gjennom et idrettslag 
synker fra 57 % i 9. klasse til 39% i 10. klasse. På videregående ligger andel elever som trener 
gjennom et idrettslag mellom 23-35%. Det tyder på flere trener på egenhånd eller i 
treningsstudio.  
 
3.11 Religion og livssyn 
84,8% av innbyggerne i Målselv er medlem i Den norske kirke. 4,2 % er tilknyttet andre tros- 
og livssynssamfunn.  
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4 Næring, reiseliv, forsvar og sysselsetting 
Tabellen under er hentet fra SSB og viser sysselsettingen på folkeregistrerte innbyggere 
fordelt på sektor.  Tallene viser at offentlig administrasjon, Forsvar og sosialtjenester er 
største sektoren. Nest største sektoren er varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, 
finanstjenester, forretningsmessig tjenester og eiendom.  
 

 
 
Kommunen har en netto innpendling. Av kommunens 3627 sysselsatte personer (2018-tall) 
pendler 717 personer ut av kommunen. 812 personer pendler inn til Målselv. 
 
I tillegg til utviklingsplan næring har kommunen en regional næringsplan for Midt-Troms 
utarbeidet i samarbeid med regionrådet. 
 
4.1 Handelsanalyse 2019 
Målselv kommune gjennomførte i 2019 en handelsanalyse. Analysen viser at innbyggerne 
kjøper dagligvarer i sitt lokale handelssted. For varegruppene motorvogner, byggevarer og 
hagesenter er det en høy dekningsgrad og Andslimoen er et regionalt senter for plasskrevende 
varer. For varekategoriene utvalgsvarer, møbler, hvitevarer og småelektronikk handles mye 
utenfor kommunen og på nett. Det er i hovedsak Finnsnes eller Tromsø innbyggerne drar til 
for å handle. 
 
4.2 Forsvaret 
Forsvarets betydning for næringslivet i Målselv er betydelig. I tillegg til å være en stor 
arbeidsgiver er de en viktige kunde for private bedrifter av ulike slag. For eksempel er det 
flere lokale entreprenører som har Forsvarsbygg som en stor kunde. 
 

142



10 

I tillegg til varer og tjenester Forsvaret som organisasjon legger igjen i lokalsamfunnet vil 
soldater, befal og sivilt ansatte være gode kunder for lokaler butikker og spisesteder som 
privatpersoner. 

 
4.3 Reiseliv 
Kommunen har hatt opplevelsesbasert reiseliv som et satsingsområde i Utviklingsplan næring. 
Reiselivsnæringen består i hovedsak av mange mindre foretak som selger naturopplevelser i 
ulike former. Aktiviteten er spredt rundt omkring i hele kommunen. Flere 
firmaer/interessenter har meldt sin interesse til kommunen og det forventes ytterligere vekst i 
markedet i årene fremover.  
 
Utvikling av reiselivsopplevelser må ses opp imot utvikling av Bardufoss lufthavn (se kapittel 
6.3).  
 
4.4 Landbruk 
Målselv er Troms og Finnmarks 5. største jordbrukskommune i antall aktive foretak og nest 
største målt i landbruksareal, med 36 078 dekar jordbruksareal. Det er ca. 1% av kommunens 
totale landareal. Produksjonen spenner i fra alt til storfeproduksjon til bær. I 2018 var det 
registrert 75 aktive landbruksforetak. I tillegg til inntekter fra aktiv landbruksdrift kommer 
sekundærnæringen (f.eks Nortura) som er avhengig av tilførsel av leveranser.  
Landbrukseiendommer brukes i tillegg som baser for en rekke tilleggsnæringer, bl.a. 
opplevelsesbasert reiseliv. (https://arealbarometer.nibio.no/nb/fylker/troms-og-
finnmark/kommuner/maalselv) 
 
4.5 Skogbruk 
Målselv er Nord-Norges nest største skogbrukskommune. Det totale skogarealet er på ca. 
800 000 dekar, 651 000 dekar er produktiv skog. Skogen består av furuskog på moer og 
bjørkeskog i liene. 
 
Målselv har høy aktivitet i forhold til skogsforvaltning, blant annet gjennom bygging av 
skogsveger for å ta ut drivverdig skog.  
 
I et klimaperspektiv er forvaltning av skog viktig i forhold til binding av CO2. 
 
4.6 Reindrift 
Innenfor kommunen er det både norsk og svensk reindrift, og det beites i deler av kommunen 
hele året. Reindrifta er en arealkrevende næring som er svært avhengig av klimatiske forhold 
og derfor ikke kan drive detaljert langtidsplanlegging av arealbruken. Dette kan i perioder 
komme i konflikt med samfunnets ønsker om arealer i beiteområder. Eksterne aktører (som 
f.eks arrangører av ulike arrangementer) ønsker ofte få på plass avtaler om bruk av arealer i 
god tid med tanke på planlegging. Slike avtaler kan kreve tilleggsforing, noe som er en 
merkostnader. 
 
Administrasjonen har en dialog med reindrifta om muligheten for å avmerke kritiske 
minimumsbeiter som hensynssone reindrift i rullering av kommuneplanens arealdel. Dette vil 
bli tatt stilling til i arealstrategien som må utarbeides som 1. ledd i planarbeidet. 
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5 Utdanning 
5.1 Barnehager 
Målselv har 6 kommunale barnehager med til sammen 319 barn (2019-tall). 3 av barnehagene 
er organisert i oppvekstsentre. Kommunen oppfyller kravene til grunnbemanning, men 
mangler pedagogiske ledere med godkjent utdanning.  
 
Kommunestyret i Målselv har et vedtak om rett til barnehageplass. Det betyr at alle som søker 
skal få tilbud om barnehageplass uavhengig av fødselsdato. Vedtaket er en utvidelse av 
lovverket og fører til at barnehagesektoren er oppbemannet. 
 
5.1.1 Barnehageutredning Bardufossområdet 
I 2018 gjennomførte kommunen en større barnehageutredning for å se på barnehagestrukturen 
i Bardufossområdet. Bestillingen gikk på å vurdere 1 eller 2 større enheter sammenlignet med 
dagens struktur med 2 barnehager fordelt på 4 bygg (Samisk barnehager er lokalisert på 
Sameskolen og ikke tatt med i vurderingen). Vurderingen bygger på både pedagogiske 
argumenter, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser og klimatiske forhold på 
tomtene. Konklusjonen på arbeidet er at det bør vurderes 1 stor barnehage på/ved Kiil-
eiendommen som kommunen eier, eller 2 barnehager fordelt på Kiil-området og 
oppussing/utbygging av Noraførr barnehage.  
 
5.2 Skole 
Målselv har 7 offentlige grunnskoler med til sammen 701 elever. 3 av skolene er 
oppvekstsenter med barnehagedrift i enheten. Alle barneskolene har tilbud om SFO. 
 
Bjørkeng oppvekstsenter, Bardufoss ungdomsskole og Sameskolen tilbyr undervisning for 8.-
10. trinn. Sameskolen er internatskole for et større omland, men Målselv er skoleeier. 
 
I tillegg har Øvergård Montessoriskole 45 elever.  
 
Skolene rapporterer om at det brukes en god del ressurser på saker etter Opplæringslovens § 
9A som omhandler et trygt og godt arbeidsmiljø. Fylkesmannen skriver i kommunebildet at 
de gjennom klagesaker og tilsyn avdekker regelverksbrudd. Dette er nok i stor grad knyttet til 
denne paragrafen.  
 
Bardufoss videregående skole er lokalisert på Rustahøgda, med en avdeling ved flyplassen. 
Skolen eies og driftes av Troms og Finnmark fylkeskommune. En del av elevene bor på 
internat i Sundlia. Fylkeskommunen planlegger i samarbeid med Målselv kommune å bygge 
et nytt internat på Rustahøgda.  
 
Voksenopplæringen gir i hovedsak tilbud til fremmedspråklige som trenger språkopplæring. 
Elevene kommer som flyktninger, arbeidsinnvandrere eller familiegjenforente. Voksne som 
mangler grunnleggende kunnskaper fra grunnskolen kan få tilbud ved voksenopplæringen.  
 
5.3 Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig blant elever på mellomtrinnet og i 10. trinn. 
Undersøkelsen omhandler skolerelaterte spørsmål som trivsel, mobbing, klima for læring 
og skole-hjem-samarbeid. Undersøkelsen viser at de fleste elever oppgir å trives på 
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skolen. Mellomtrinnet oppgir å trives bedre enn ungdomsskoleelevene. Elevene oppgir 
jevnt over å få støtte til læring både på skolen og i hjemmet.  

  
5.4 Ungdata 
Ungdata har tall både på ungdomsskole- og videregående skoler. I denne bolken er det 
ungdomsskolen sine tall som blir presentert. Tilsvarende tall for videregående kan leses på 
Ungdatas hjemmeside (se linken). Når det gjelder videregående skole er det viktig å huske på 
at ungdommene som svarer bor i mange kommuner. Det er skolested og ikke bosted som blir 
registrert. Det betyr at kommuner uten videregående skole ikke har tall for videregående. 
 
64 % av elvene oppgir å være fornøyd med skolen sin. 27 % oppgir å bruke mins en time 
daglig på lekser. 22 % oppgir at de ofte gruer seg til å gå på skolen. Undersøkelsen viser ikke 
hvorfor ungdommene gruer seg, om det er skolerelaterte spørsmål eller bare en generell 
vegring mot forpliktelser eller ansvar. 7 % av elevene oppgir at de blir mobbet minst her 14. 
dag og 11 % oppgir å mottatt trussel om vold minst 1 gang siste året. Undersøkelse sider 
ingenting om mobbing eller trusler om vold skjer innenfor skolens rammer.  
 
Ungdommen er stort sett fornøyd med egen helse, men andelen unge som melder om 
ensomhet og depressive symptomer er stor. Psykiske helse og opplevd skolehverdag henger 
tett sammen.  
 
5.5 Interkommunalt samarbeid 
Kommunen deltar aktivt i regionale ordninger for kompetanseutvikling for oppvekstsektoren i 
regionen.  
 
  

145

http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Troms/Maalselv


13 

6 Samferdsel og infrastruktur 
Målselv kommune ble som 1. kommune i Troms godkjent som Trafikksikker kommune av 
Trygg Trafikk. Utnevnelsen betyr ikke at kommunen ikke har utfordringer knyttet til 
trafikksikkerhet, men er en annerkjennelse på at kommunen jobber systematisk med 
trafikksikkerhet i alle ledd av organisasjonen.  
 
6.1  Veg 
Det offentlig eide bilvegnettet er på ca. 425 km som fordeler seg slik (tall hentet fra 
kommuneplanens arealdel):  
E6 - 37 km  
Fylkesveger (inkludert gamle riksveger) – 208 km  
Kommunale veger - 180 km  
 
Strekningen mellom rundkjøringen fra E6 til flyplassen er kommunens eneste riksveg. 
 
Statens vegvesen drifter både E6, riksveger og fylkeskommunale veger. 
 
Store deler av det fylkeskommunale og kommunale vegnettet har store utfordringer i forhold 
til vedlikeholdsetterslep. Hovedplan veg er kommunens styringsdokument i forhold til 
prioriteringer av kommunale veger. I tillegg bruker kommunen aktivt sine muligheter til å 
synliggjøre investeringsbehovet på E6 og fylkesveger.  
 
6.2  Gang- og sykkelveg 
Kommunen drifter 9 km med gang- og sykkelveg (ifølge SSB). I tillegg er det gang- og 
sykkelveg lang E6 og på de fylkeskommunale vegene. Kommunen har i 
Trafikksikkerhetsplanen hovedfokus på trygg skoleveg. Det er et mål at alle skoler skal ha 
gang- og sykkelveg innenfor gangavstand til skolen.  
 
Administrasjonen i kommunen ser vann- og avløpsprosjekter opp imot behovet for gang- og 
sykkelveg. Sollia er et godt eksempel på at vann og avløpstraseen fungerer som gang- og 
sykkelveg til Olsborg. Stigningsforholdet er for bratt til at den oppfyller kravene i teknisk 
forskrift, men det er et sikkert tilbud som gjør at elevene kan gå trygt til skolen. Alternativet 
er vegskulderen til E6.  
 
6.3   Flyplass 
Bardufoss lufthavn eies av Forsvaret, men den sivile delen driftes av Avinor. Flyplassen er 
viktig i et regionalt perspektiv. Kommunen jobber aktivt for å styrke lufthavna og 
næringsutviklingen knyttet til den gjennom prosjektet Arctic Aviation Center. 
 
6.4      Bredbåndsutbygging 
Et internett som fungerer er en forutsetning for bosetting i dagens samfunn. Samfunnet legger 
opp til at innbyggerne skal kunne bruke nettbaserte tjenester (lekser, bank, skattemelding, 
søknader, m.m). Hele kommunen har ikke tilfredsstillende dekning. Strategisk plan for 
fiberutbygging i hele kommunen er politisk vedtatt og skal prioritere områder der det ikke er 
økonomisk lønnsomt for utbyggere å investere. Det jobbes aktivt med å skaffe tilbud til alle 
husstander. Kommunen søker ekstern finansiering der det er muligheter.  
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6.5   Vann og avløp 
Vann og avløp er selvfinansierende tjenester. Det betyr at abonnentene betaler alle utgifter og 
ved årets slutt skal inntekter og utgifter gå i balanse. 
 
70% av kommunens innbyggere er tilknyttet de kommunale vannverkene Bardufoss, 
Øverbygd eller Møllerhaugen. 5% av kommunens innbyggere er tilknyttet det private 
vannverket Rundhaug vassverk. Resterende innbyggere har mindre private drikkevannskilder. 
Mattilsynet er fagmyndighet på drikkevann. Kommunen er vannverkseier på egne vannverk 
og har et generelt aktsomhetsansvar overfor innbyggerne sitt drikkevann.  
 
58,7% av innbyggerne er tilknyttet kommunalt avløp. Kommunen har 95 000 meter 
kommunalt spillvannsnett (Kostra SSB). Resterende har private avløpsanlegg. Kommunen er 
forurensningsmyndighet og gir tillatelse til private avløpsanlegg. Tømming organiseres av 
kommunen.  
 
Det er utarbeidet egne kommunedelplaner for vann og avløpssektoren. Begge planene 
konkluderer med at vedlikehold av eksisterende ledningsnett er prioritet i planperioden. 
Handlingsprogrammet vedtas årlig av kommunestyret og viser hva vann og avløp skal 
gjennomføre året etter. 
 

6.6   Renovasjon 
Senja Avfall IKS er et interkommunalt selskap som server kommunen Senja, Målselv, 
Balsfjord, Dyrøy, Salangen og Sørreisa kommune. All innsamling av avfall i kommunen skjer 
i regi av selskapet.  
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7 Samfunnssikkerhet 
 
7.1   Brann og redning 
BRP (Brann – redning og plasstjenesten) Bardufoss er brannstasjon for Nedre deler av 
Målselv. Brannstasjonen drives i samarbeid med Forsvaret og er lokalisert på flyplassen. 
Revidert avtale ble signert i mars 2020.  
 
Øverbygd brannstasjon har beredskap for Øvre Målselv. På brannstasjonen bor det til enhver 
tid 8 soldater, i tillegg til vaktleder dersom vedkommende bor for langt unna stasjonen til å 
klare oppmøtekravet.  
 
 Begge brannstasjonene har 24-timers bemanning, og det er bedre dekning enn loven krever. 
Det er forsvarets virksomhet som utløser behovet og de stiller med ressurser i arbeidet. 
 
Kommunen har interkommunalt samarbeid innenfor beredskap, blant annet i forhold til 110-
sentralen, interkommunalt oljevernberedskap og Nord-Norsk skredovervåkning.   
 
7.2   Forebyggende arbeid 
Kommunen har en 100% stilling som feier. Kommunen er lovpålagt å feie fritidsboliger. Det 
er ikke kapasitet til å dekke behovet med dagens stillingshjemmel.  
 
7.3 Totalforsvaret 
Totalforsvaret defineres av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som 
«summen av landes sivile og militære ressurser som jobber sammen for å forebygge og 
håndtere kriser, væpnede konflikter og krig». 
 
Gjennom gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunnet i hele 
krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske krise til krig skal effektiv ressursutnyttelse 
ivaretas. Mer om totalforsvaret kan leses om i publikasjonen «Støtte og Samarbeid».     
 
Målselv har mottatt skjønnsmidler fra fylkesmannen for å ha prosjektledelsen i et 
interkommunalt samarbeid med Bardu og Sørreisa kommune for å jobbe med totalforsvaret 
lokalt. Målsetningen med prosjektet er å styrke det lokale nivået i den nasjonale satsingen på 
totalforsvaret. Stillingshjemmelen står per april 2020 ledig, men det jobbes med å rekruttere 
personer inn i prosjektet.  
 
7.4    Naturfarer 
I Målselv er det kjente utfordringer med både skred- og flomfarer. Viktigste forebyggende 
tiltakene er å unngå aktivitet i områdene. Gjennom planarbeid og ordinær saksbehandling som 
omfatter arealforvaltning sjekkes alltid aktsomhetskart for naturfarer ut.  
 
Fremtidige klimaendringer kan på sikt gi endringer i aktsomhetskartene. Klimaprofil for 
Troms  viser en utvikling med høyere temperaturer og ca. 15 % mer nedbør i løpet av ett år. 
Høyere temperaturer og mer nedbør kan blant annet påvirke faren for flom og snøskred.  
 
Kommunen er med i Nord-Norsk skredvarsling. Snøskredvarsling brukes blant annet til å 
stenge rekreasjonsløypene ved behov.  
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8 Organisering av kommunale tjenester 
 
Kommuneøkonomien er relativt trang og det har over flere år vært foretatt kutt i stillinger og 
tjenestetilbud for å få budsjettet i havn. Selv om kommunen de siste årene har gått med 
overskudd er den økonomiske handlingsfriheten begrenset. 
 
På investeringssiden er det foretatt store investeringer i nytt sykehjem og nye tjenesteboliger. 
Byggingen av ny flerbrukshall på Olsborg er neste stor byggeprosjekt under planlegging.  
 
8.1   Administrativ organisering 
Kommunen er en 2-nivåmodell med Rådmann og 2 kommunalsjefer. Enhetslederne svarer 
direkte til sin kommunalsjef. Rådmannen ivaretar rollen som kommunalsjef teknisk. Grafisk 
fremstilling finnes på kommunens hjemmeside her. 
  
Grafen under viser hvordan kommunale årsverk er sysselsatt i prosenter basert på kostra-
rapporteringen. 
 

12,3

40,8

1,8

3,9

16,3

24,6

Administrasjon, styring og fellesutgifter, kommune Helse- og omsorg, barnevern og sosialtjenesten

Kultursektoren, kommune Tekniske tjenester

Barnehage Grunnskolesektor

Fordeling årsverk kommunal sektor i prosent 2019

 
 
En naturlig konsekvens til at helse og omsorg er største sektoren i antall årsverk er den også 
største budsjettposten (se figuren under). Deler av feltet er ekstra ressurskrevende, blant annet 
sykehjemsdrift som stadig mer fremstår som minisykehus der bare de aller sykeste pasientene 
skal innlegges. 
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8.2 Interkommunalt samarbeid 
 
Tabell er hentet fra fylkesmannen sitt Kommunebilde og viser registrert samarbeidsordninger 
for kommunen. En del oppgaver er det en fordel med interkommunalt samarbeid med av ulike 
slag.  
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I tillegg til formalisert samarbeid ringer saksbehandlere til nabokommunene og diskuterer 
konkrete problemstillinger ved behov. Kontakten har ofte et preg av informasjonsinnhenting 
basert på andres erfaringer.  
 
8.3 Arena utmark 
Det pågår en utredning der målet er å samle utmarkskompetanse i et felles miljø ved 
samlokalisering. Kommunen, fylkesmannen, Statskog og SNO er parter i samarbeidet.  
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9 Arealbruk 
Målselv mangler en overordnet arealstrategi som gir føringer for rullering av arealdelen. 
 
Arealstrategien utarbeides som et ledd i kommuneplanens samfunnsdel eller til 
planprogrammet til arealdelen. Nedenfor er en opplisting over temaer som bør drøftes i 
arealstrategien basert på erfaringer med gjeldende kommuneplanens arealdel. Listen er ikke 
uttømmende. 
 

- Håndtering av bebygde fradelte tomter i LNFR-områder (bolig, fritid eller næring) 
- Håndtering av ubebygde fradelte tomter i LNFR-områder (bolig, fritid eller næring) 
- Konsekvenser av fremtidige klimaendringer på utbyggingsmønster og bestemmelser 
- Synliggjøring og ivaretakelse av reindrifta og landbrukets kjerneområder 
- Synliggjøring og ivaretakelse av forsvarets nærøvingsområder 
- Retningslinjer og bestemmelser for bygg og anlegg ved sjø og vassdrag – Revisjon 

flerbruksplan for Bardu- og Målselvvassdraget 
- Evaluering av gjeldende praksis med råstoffutvinning til kommersielt bruk og husbruk 
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10   Kilder  
Utredninger og planverk 
Rapport strukturell utredning helse og omsorg 
Rapport legevaktordningen 
Handelsanalyse 2019 
Kommuneplanens arealdel 2012-2025 - 
https://www.malselv.kommune.no/kommuneplan.487881.no.html 
Strategisk plan for bredbåndsutbygging 
Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 https://www.malselv.kommune.no/budsjett-og-
oekonomiplan.490995.no.html 
 
Fylkesmannens i Troms og Finnmark: Kommunebilde for Målselv kommune 2020  
Forsvarsdepartementets rapport om totalforsvaret: Støtte og samarbeid  
  
 
Internett-sider 
Statistisk sentralbyrå – www.ssb.no  
Ungdataundersøkelsen - Ungdata 
Målselv kommunes hjemmeside - www.malselv.kommune.no  
Folkehelseprofilen 2020 -  Folkehelseprofilen 2020 
NIBIOs arealbarometer - https://arealbarometer.nibio.no/nb/fylker/troms-og-
finnmark/kommuner/maalselv 
Elevundersøkelsen - Elevundersøkelsen  
Senja avfalls hjemmeside www.senjaavfall.no  
Klimaprofil for Troms -  Klimaprofil for Troms 
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              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 215/2020 02.06.2020 

Kommunestyret   
 

Planprogram - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-
2024 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Revidert PLANPROGRAM 2021-2024 

 
Høringsinnspill: 
• Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 24.mars 2020 
• Forum for natur og friluftsliv Troms 4.april 2020 
• Troms og Finnmark Fylkeskommune v/ folkehelse, idrett og friluftsliv 16.april 2020 
• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 14.april 2020. 
• Midt-Troms Friluftsråd 25.mars 2020. 
 
Utrykte bilag: 
Høringer fra høringsparter. 
 
 

Bakgrunn 
Plan- og næringsutvalget la forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn i sak 03.03.20, 
der sak 58/2020 ble behandlet. Høringsperioden er gjennomført etter plan- og bygningsloven og 
planprogrammet er nå klart til vedtak. 

Utredning: 

Høringsinnspill: Rådmannens innstilling: 
  
Troms og Finnmark Fylkeskommune ved 
folkehelse, idrett og friluftsliv: 

1. Planprogrammet kan med fordel 
introdusere nærmere de tema planen 
skal omhandle, og sette temaene i en 
større kontekst for 
samfunnsutviklingen i Målselv. Slik 

 
 
1.Arbeidsgruppa tar med seg alle innspill videre 
i planarbeidet og vil etterstrebe å få med alle 
tema som er nevnt i den kommende planen.  
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den fremstår nå, vurderes den som 
mest vektet mest mot plankravet i 
forbindelse med 
spillemiddelsøknader. 

 
2. Det er listet opp hva planen skal 

utrede og besvare, deriblant 
helseutfordringer i befolkningen. I 
denne sammenhengen er det viktig 
ikke bare å se på helsetilstanden 
(både positive og negative), men 
også de faktorene som spiller inn på 
denne. Videre kan en få fram styrker 
og svakheter i Målselvsamfunnet 
relatert til idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. På denne bakgrunn kan en 
fastsette mål, strategier og tiltak for 
utfordringene. 

 
3. Under kulepunkt 8 «Oversikt over 

forventede kostnader knyttet til drift 
og vedlikehold av planlagte og 
eksisterende kommunale anlegg» så 
bør kommunen også sette opp en 
oversikt for øvrige anlegg som 
skal bygges, og i særlig grad 
anskueliggjøre kommunale bidrag til 
disse. Det er mulig dette kan 
inkluderes i kulepunkt 6 og 7, noe 
som også ville kunne være naturlig. 

 
4. Under nasjonale føringer er blant 

annet stortingsmelding om 
folkehelse listet opp. Det er kommet 
en ny stortingsmelding etter den som 
her er nevnt. Den heter Mld. St. 19 
(2018-2019) Folkehelsemeldinga. 
Gode liv i eit trygt samfunn. 

 
5. Fylkeskommunen anbefaler også at 

Miljødirektoratets veileder M-1292 I 
2019 “Plan for friluftslivets 
ferdselsårer” inkluderes under 
nasjonale føringer. 

 
6. Hvordan skal medvirkning fra 

sivilsamfunnet sikres. Det beskrives 
at det vil bli arrangert åpne møter 
der innbyggerne, lag, foreninger og 
organisasjoner får komme med 
innspill. Er det dette som menes med 
det oppførte dugnadsmøte i juni (i 

 
 
 
 
 
2. Vi vil se nærmere på dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dette kommer inn i handlingsprogrammet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vi vil inkludere den nye folkehelsemeldinga i 
nasjonale føringer. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Vi vil også inkludere denne veilederen under 
nasjonale føringer. 
 
 
6. På grunn av korona og smitteverntiltak må det 
nødvendigvis ses på hvordan vi skal sikre 
medvirkning. Vi hadde i utgangspunktet tenkt å 
besøke hver skole og organisere en workshop. 
Nå må vi se på om vi kan få lærerne til selv å 
gjøre dette siden vi pr.dags dato ikke kan besøke 
skolene. Endringer skjer fra uke til uke så vi må 
bare ta det litt etter retningslinjene som til 
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fremdriftsplanen)? Siden det står 
møter i flertall, etterspør vi da om 
det vil arrangeres flere, og eventuelt 
hvor mange. Vil det være et felles 
møte for hele kommunen og/eller 
temaområdene? Eller skal det 
arrangeres møter i de ulike 
bygdene/kommunesentrene i 
kommunen og/eller på ulike tema?  

 
7. Midt-Troms friluftsråd er et 

interkommunalt samarbeidsorgan, 
eid av kommunene Bardu, Dyrøy, 
Målselv, Sørreisa, og Senja. Vi 
anbefaler derfor at friluftsrådet listes 
opp som et eget punkt under 
“aktuelle virksomheter og 
idrettsinstitusjoner bør tas med i 
medvirkningen av utarbeidelse av 
plandokumenter”. Friluftsrådet er en 
stor ressurs i friluftslivs- og 
folkehelsearbeidet. 

 
8. Det fremkommer at det per dags 

dato ikke finnes noe idrettsråd i 
kommunen. Det er positivt at det 
jobbes med å få dette på plass, og 
fylkeskommunen mener det er viktig 
å få det etablert så snart som mulig. 
Kommunen bør ta en aktiv rolle for 
å understøtte arbeidet. 

 
9. Vi anbefaler at “plan for 

friluftslivets ferdselsårer” 
innarbeides i planprogrammet, slik  
at det går klart frem at planarbeidet 
skal innlemmes direkte som en del 
av KDP for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Det er naturlig at “plan 
for friluftslivets ferdselsårer” 
inkluderes i alle punkt i planen, alt 
fra formål, innhold, overordnede 
føringer, planprosessen og 
medvirkning.  

10. Det er viktig at det sikres god 
medvirkning. Frivillige 
organisasjoner og relevante 
grunneierinteresser bør være 
representert i arbeidsgruppa. Det må 
også vurderes om reiselivet bør være 
representert for å dra veksel mellom 

enhver tid er gjeldende. Vi blir å arrangere 
fysiske møter i begge arbeidsgruppene hvor vi 
inviterer relevante personer innen ulike tema. Vi 
skal være med på ungdomskonferansen i 
september og der vil vi ha en lengre seanse med 
workshop innen idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Vi vil se på om vi oppretter egen 
facebookside og om vi får til folkemøter på tre 
ulike steder i kommunen. 
 
7.Midt-Troms Friluftsråd er representert i 
arbeidsgruppa gjennom Thomas Sørmo som er 
ansatt i friluftsrådet og Espen Prestbakmo som 
er styremedlem. 
 
 
 
 
 
 
8.Idrettsrådet er et organ som er underlagt NIF. 
Idrettskretsen skal ha et møte 4.juni hvor de 
innkaller de som sist satt i idrettsrådet, eventuelt 
idrettslagenes ledere. De vil få beskjed om at de 
må ta stilling til om Målselv skal ha et 
fungerende/aktivt idrettsråd eller om de vil 
legges inn under ett av idrettsrådene i 
nabokommunene. 
 
9. Vi vil inkludere plan for friluftslivets 
ferdselsårer der det er naturlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Vi har fått sammen en god arbeidsgruppe 
som representerer mye av det nevnte her. De 
som ikke kan sitte i arbeidsgruppa fast vil bli 
invitert på møter eller til å komme med innspill i 
prosessen.  
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KDP, friluftslivets ferdselsårer og 
bærekraftig besøksforvalting. 

11. Målsetningene for “plan for 
friluftslivts ferdselsårer” j.fr. 
veilederen og dens fokus på 
konkrete resultatmål i 
prosjektplanen, må fremkomme i 
kommunedelplanen.  

 
12. Læring i friluft 

Fylkeskommunen, friluftsrådene og 
FNF i Troms gikk i 2019 sammen 
for å etablere et 3-årig prosjekt med 
formål om mer og bedre utetid i 
skolene i Troms. Prosjektperioden er 
2020-2022. Midt-Troms friluftsråd 
er ansvarlig for prosjektet i Midt-
Troms. Vi anbefaler at prosjektet og 
satsingen inkluderes i 
kommunedelplanen. 

 
 

 
 
11. Dette vil framkomme i kommunedelplanen. 
 
 
 
 
 
 
12.Læring i friluft vil inkluderes i 
kommunedelplanen. 

  
  
Forum for natur og friluftsliv: 
 

 Friluftslivets ferdselsårer 
ønskes tatt med i 
kommunedelplanen. 

 
 Læring i friluft. FNF Troms 

samarbeider med 
friluftsrådene i Troms og 
fylkeskommunen i region 
Troms om dette prosjektet, 
og vi håper det kan være en 
henvisning i planen til 
nettopp «Læring i friluft» for 
å forankre denne satsningen 
som et bidrag til mer 
friluftsliv, kunnskap om 
friluftsliv og fysisk aktivitet. 

 
 Nærtur og nærturanlegg. 

FNF Troms oppfordrer 
Målselv kommune til å ha en 
strategi for hvordan 
kommunen kan 

bidra til at flere søknader om 
spillemidler til nærturanlegg kan bli 
en realitet- gjerne i 

 
 

 Friluftslivets ferdselsårer blir tatt 
med som en del av 
kommunedelplanen. 

 
 

 Læring i Friluft vil bli tatt med i 
planen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dette kan bli noe av tiltakene vi 
kommer frem til gjennom 
ferdselsåreprosjektet.  
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samarbeid med ulike lag og 
foreninger 
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
a. Helse- og sosialavdelingen. 

Etter det Fylkesmannen kjenner til 
har ikke Målselv kommune laget en 
oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen, slik folkehelseloven 
krever. Dermed mangler kommunen 
et svært viktig kunnskapsgrunnlag 
for planlegging, både på overordnet 
nivå og sektornivå. Forskrift om 
oversikt over folkehelsen sier at 
kommunen skal utarbeide et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år, 
som skal ligge til grunn for det 
langsiktige folkehelsearbeidet i alle 
sektorer. Det skal gjøres i forkant av 
at kommunen utarbeider kommunal 
planstrategi.  
Det å lage en oversikt over 
helsetilstanden vil sannsynligvis 
være et så stort arbeid at det ikke 
kan 
ferdigstilles i tide til å utgjøre et 
kunnskapsgrunnlag for 
kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet 
og friluftsliv. Fylkesmannen 
anbefaler likevel at kommunen 
utarbeider oversikten over 
helsetilstanden så snart som mulig. 

b. Justis- og kommunalavdelingen: 
Kommunedelplanen sett i forhold til 
plan- og styringssystemet i 
kommunen 
Målselv kommune har en 
samfunnsdel fra 2015, mens 
arealdelen av kommuneplanen er fra 
2012. 
Ved kunngjøring av oppstart med 
kommunal planstrategi ble det 
opplyst om at rådmannens forslag 
til planprioriteringer for 
valgperioden blant annet er å rullere 
kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel i 
inneværende valgperiode. Det blir 
derfor viktig at nye føringer i denne 

 
a. Tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Tas til orientering 
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kommunedelplanen legges til grunn 
for arbeidet med kommuneplanen, 
slik at man oppnår et 
helhetlig planverk. 
I forslaget til planprogram viser dere 
til at det foreligger en 
friluftskartlegging. Det blir svært 
viktig at de temakartleggingene som 
er gjort i forbindelse med denne 
kommunedelplanen blir gjenspeilet i 
arealplankartet ved rullering av 
kommuneplanens arealdel.  
Videre er det viktig at målene som 
settes i denne planen blir førende for 
arealplanleggingen. Når kommunen 
skal rullere kommuneplanens 
samfunnsdel bør den inkludere 
arealstrategier som ivaretar kultur, 
idrett og friluftsliv i tilstrekkelig 
grad. 
 
c. 
Fylkesmannen minner om at 
kommunedelplanen skal ha en 
handlingsdel som konkretiserer tiltak 
og prioriteringer på bakgrunn av 
planens målsettinger. Neste steg er 
at tiltakene innarbeides i og 
legges til grunn for kommunens 
overordnede handlingsprogram og 
budsjett- og 
økonomiplanarbeid. For å komme 
fra plan til handling og for at 
tiltakene i planen skal være 
realiserbare er det helt avgjørende at 
de ses i sammenheng med 
kommunens budsjett- og 
økonomiplan. 
 

            d.Reindrift 
 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i 
all planlegging etter plan- og 
bygningslovens plandel er å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutvikling og samfunnsliv jf. 
plan- og bygningslovens § 3-1. 
Denne bestemmelsen utfyller lovens 
formålsparagraf, og er derfor også 
av betydning ved tolkning av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Handlingsprogrammet vedtas årlig av 
kommunestyret som en del av 
budsjettprosessen. Medvirkning sikres 
ved høring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Tas til orientering. 
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lovens øvrige bestemmelser. I den 
forbindelse vil vi påpeke at også en 
kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv skal 
utformes i tråd med dette formålet. 
Fylkesmannen har de senere år fått 
tilbakemeldinger fra ulike 
reinbeitedistrikt om økende bruk av 
natur og utmark til friluftsliv. Denne 
økte ferdselen i utmark kan ha 
virkninger for utmarksnæringer, 
som reindriftsnæringen. I den 
forbindelse vil vi påpeke at 
tilrettelegging for friluftsliv, være 
det seg Ti 
på topp, gapahuker, andre type 
anlegg eller lignende, kan være 
aktiviteter som påvirker 
reindriftsnæringen på en negativ 
måte. Ett eksempel på tiltak som kan 
ha negativ innvirkning på 
reindriftsnæringen er tilrettelegging 
av tursti med gapahuk inn i 
kalvingsområde eller i tilknytning til 
flyttlei. Fylkesmannen vil oppfordre 
Målselv kommune til å ta dette 
perspektivet med seg i det videre 
arbeidet med kommunedelplanen, 
spesielt i spørsmålet om 
anleggsbehov og arealbehov. 

Midt-Troms Friluftsråd 
 Friluftslivets ferdselsårer ønskes tatt 

med i kommunedelplanen. 
 Vi ser gjerne at det vises til FF under 

punktet «nasjonale føringer», 
Veileder for friluftslivets 
ferdselsårer. 

 Vi håper at det blir skrevet noe om 
«Læring i friluft» i 
kommunedelplanen. Flere skoler i 
Målselv er med i 
kompetansenettverket til læring i 
friluft, og vi føler at det er et viktig 
pedagogisk verktøy – ikke minst nå 
når den nye FAGFORNYELSEN 
trer i kraft fra 2020. 

 Til slutt skulle vi gjerne ha sett at vi 
hadde vært nevnt under punktet 
«Aktuelle virksomheter og 
idrettsinstitusjoner som bør tas med i 
medvirkning av utarbeidelse av 
plandokumenter» 

 
 Friluftslivets ferdselsårer blir tatt med 

som en del av planen. 
 Tas med. 

 
 
 
 Tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Midt-troms friluftsråd er med i 

arbeidsgruppa og er en naturlig 
samarbeidspart. 
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Vi mener og tror at Midt-Troms 
friluftsråd kan være en nyttig 
samarbeidspart og høringspart i 
prosessen med utarbeidelse av 
kommunedelplanen. 
Kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede 

 Planprogrammet framhever at vår 
rolle er universell utforming. Dette 
blir uansett ivarettatt av plan og 
bygningsloven. Og ingen ønsker vel 
å bryte loven? Selvsagt skal vi være 
en "vakthund"rundt dette men 
ansvaret har vi ikke. 
Vår rolle bør være om "våre" 
brukere får tilgang til aktiviteter på 
lik linje med andre. Det handler 
om at fellesskapets midler brukes til 
formål der alle kan delta og gjerne 
sammen uansett forutsetning. 
Dersom planen 
for eksempel gir mye prioritet til 
ekstremsport istedenfor 
tilrettelegging for at flere kommer 
seg ut i skog og mark bør 
vi si ifra. Jeg mener derfor at det 
som står i parantesen bak rådet bør 
strykes. 

 Ved siste revisjon av planen husker 
jeg at vi pratet om årshjul som kunne 
ivareta at lag og foreninger også 
planla 
aktiviteter der "våre" brukere ble 
med. Dette mener jeg de kan 
pålegges derom de får offentlige 
tilskudd. Men har egentlig ikke 
sjekket om det ble noe av dette. Men 
kanskje i den nye planen? 

 
 

 Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tas til orientering. 

  
 

Vurdering: 
 

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

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

Den forrige kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utgår i 2020 og den nye planen for 
2021-2024 blir forhåpentligvis vedtatt i slutten av 2020. På grunn av Covid-19 har det blitt en del 
forsinkelser i arbeidet på grunn av smittevernregler som har forhindret fysiske møter og fravær fra jobb 
på grunn av hjemmeskole.  

Planen er hjemla etter plan- og bygningsloven kapittel 11. 

FORMÅLET MED PLANARBEIDET. 
Kommuneplanen er kommunens overordnede planverk og gir føringer for alt det øvrige planarbeidet i 
kommunen. Den skal sikre at det blir en konsistens i planene og en sammenheng mellom overordnet 
planer, virksomhetenes planer, og plan og budsjettarbeidet. 

Samfunnsdelen redegjør for lokale, regionale og nasjonale føringer og premisser, klargjør problemer og 
utfordringer og gir mål og prioriteringer. Kommuneplanens arealdel skal ta opp i seg og være et viktig 
virkemiddel for å gjennomføre de arealmessige behovene og prioriteringene fra samfunnsdelen. 

Kommunedelplaner, slik som kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv er et politisk 
styringsdokument for et begrenset tema eller geografisk område i kommuneplanen. 

På denne måten kan det legges til rette for å sikre plan og målstyrt: 

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

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

 Tilrettelegging av området for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Det er et vilkår for å kunne søke om statlige midler (spillemidler) at anleggsprosjektene er med i en 
vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.   

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

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

kommunale anlegg. 
 Kartlegging av kapasitet hos lag og foreninger. 
 Helseutfordringer i befolkningen. 
 Styrker og svakheter i Målselvsamfunnet relatert til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 Målsetningene, resultatmål og føringer i forhold til «Plan for friluftslivets ferdselsårer» 
 Friluftsprosjekter i skole og barnehage, f.eks Læring i friluft. 
 Nærtur og nærturanlegg 

 

OVERORDNA FØRINGER OG RAMMER FOR 
PLANARBEIDET 
Etter plan- og bygningsloven skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer legges til grunn ved 
kommunal planlegging. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet skal utarbeides i samsvar 
med disse. 

Nasjonale føringer 
Viktige planer, lover og meldinger er: 

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

(Miljøverndepartementet 2014 – 2020) 
 Stortingsmelding nr. 19 Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. (2018-2019) 
 Stortingsmelding nr. 39: Frivillighet for alle (Kulturdepartementet) 
 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet, veileder 2019) 
 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015 (Kulturdepartementet) 
 Rikspolitiske føringer 
 Veileder om barn og unge i plan og byggesak. (Kommunal og moderniseringsdepartementet –

KMD 2020) 
 Miljødirektoratets veileder M- 1292 «Plan for friluftslivets ferdselsårer» (2019) 

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

folkehelse 
 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 
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Kommunale føringer 
 Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026 
 Kommuneplanens arealdel 2012-2025 
 Arbeidet som er gjort med friluftskartlegging vil bli brukt i planen. 

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

Oppdragsgiver: Kommunestyret 

Arbeidsgruppe: 
Vi har valgt å ha to arbeidsgrupper, en for idrett og fysisk aktivitet og en for friluftsliv hvor 
ferdselsåreprosjektet blir en del av planen. 

Arbeidsgruppa for idrett og fysisk aktivitet vil bestå av:  
 Idrettskonsulent Målselv kommune, Monica Stenbakken (Planansvarlig). 
 Bardufoss og omegn idrettsforening (BOIF) ved daglig leder, Erling Andreassen. 
 Målselv idrettslag ved leder, Bjørn Kåre Veines. 
 Øverbygd Kick-bokserklubb ved Synne Gjerdrum. 
 Bardufoss gym og turn ved Lise Hagensen Nytrøen. 

 

Arbeidsgruppa for friluftsliv / friluftslivets ferdselsårer vil bestå av: 
 Idrettskonsulent, Målselv kommune, Monica Stenbakken. 
 Prosjektleder for Friluftslivets ferdselsårer i Midt Troms Friluftsråd (MFT), Thomas Sørmo. 
 Troms Turlag, Kaisa-Wenche Vivisdatter. 
 Espen Prestbakmo, Offtrack Experience/grunneier og styremedlem i Midt-Troms Friluftsråd. 
 Øvre Dividal Nasjonalparkstyre ved nasjonalparkforvalter, Bjørn Morten Baardvik. 
 Fysak gruppa, Målselv kommune. Atle Andreassen.  

Styringsgruppe 
Kommunalsjef helse  

Kommunalsjef oppvekst 

Enhetsleder for kultur og idrett 

Det finnes pr dags dato ikke idrettsråd i kommunen. For å få idretten med i arbeidsgruppa ble det sendt 
ut invitasjon til alle idretts- og skytterlag i kommunen med forespørsel om å bli med i arbeidsgruppa. 4 
stk. meldte tilbake at de ville delta.   

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

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

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

 Idrettslag 
 Skytterlag 
 Øverbygd jeger- og fisk, Målselv jeger og fisk. 
 Arena Bardufoss 
 Andre lag- og foreninger innen mosjon/aktivitet/friluftsliv. 
 Velforeninger (nærmiljø) 
 Rådet for funksjonshemmede  
 Målselv ungdomsråd (MUR) 
 Eldrerådet 
 Andre interesserte 
 Skoler og barnehager 
 Midt-Troms Friluftsråd 
 Målselv idrettsråd – (om det blir fungerende) 
 Reindriftsnæringen  

På grunn av Korona og strenge smitteverntiltak er det til tider utfordrende å tilrettelegge for 
medvirkning, da fysiske møter ikke var tillat fra midten av mars til i mai. Det er til enhver tid 
smittervernregler som vi må forholde oss til og skoler, barnehager og andre institusjoner har i en lengre 
periode vært stengt. Mange har også hatt omsorgspermisjon i denne perioden og det har vært vanskelig 
å opprettholde kontinuitet i arbeidet. Vi vil se på de til enhver tids gjeldende smittevernregler og foreta 
handlinger for medvirkning ut i fra dette. Vi ønsker å ha åpne folkemøter på tre ulike steder i kommunen 
og vi ønsker å få innspill fra alle skolene og barnehagene.    
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FREMDRIFTSPLAN 
 

Milepæl Gjøremål Tidspunkt 

1 Vedtak om høring og offentlig ettersyn av 
planprogrammet. 

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

2 Dialogmøter. Mars/april 

3 Høring av planprogrammet i minimum 6 uker.  Høringsfrist april 

4 Bearbeiding av høringssvar. april 

5 Planprogrammet vedtas av kommunestyret. 10. juni 

6 Åpent dugnadsmøte på kommunehuset. juni 

7 Administrativt arbeid med plandokumentet. mai/juni 

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

august 

9 Frist for innspill til planen. oktober 

10 Prosjektgruppa gjennomgår uttalelser til planen. oktober 

11 Bearbeiding av høringssvar. oktober/november 

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

desember 

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

desember 
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Målselv kommune Arkiv: K44 

Arkivsaksnr: 2020/44-16 

Saksbehandler:  Ellen Espnes  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 216/2020 02.06.2020 

Kommunestyret   
 

Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv kommune 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
1 Partsbrev: Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv kommune 
2 Forslag til forskrift om utvidet båndtvang for hund i Målselv kommune 
3 Høringssvar fra Målselv jeger og fisk 
4 Høringssvar båndtvang fra arbeidsgruppa FYSAK Målselv 
5 Høringssvar båndtvang fra Målselv sau og geit 
6 Høringssvar båndtvang fra Målselv turløyper 
7 Høringssvar båndtvang fra Midt Troms fuglehundklubb 

 
Uttrykte vedlegg: 
Hundeloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74 
 

Bakgrunn 
Plan- og næringsutvalget (PNU) behandlet i møte 19/11 2019 RS 54/2019, og ga Rådmannen i 
oppdrag om å utrede innføring av kommunal forskrift for båndtvang i Målselv.   

Forslag til lokal forskrift ble lagt frem på møte i PNU 21.01.2020 sak 7/2020 og det fattet følgende 
vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget vedtar å sende forslag til lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv 
kommune, på høring.  
Tillegg: § 4 b – Målselv fjellandsby – Rognmoskaret – Elvehøgda.  
Hompen – Målselv fjellandsby. 
 
 

Utredning: 
Målselv kommune har fått henvendelse om at det er behov for utvida/helårs båndtvang for tur- og 
skiløypene i tilknytning til Målselv fjellandsby og har dermed utarbeid et forslag til forskrift som i 
tillegg til de mest brukte tur og skiløyper i kommunen også tar inn utvida båndtvang i beitetida for 
husdyr frem til 31. oktober.    
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Kommunen har pr i dag ikke utvidet båndtvang slik Hundelovens § 6 gir adgang til. Det vil si at i 
Målselv er det bare båndtvang i den lovbestemte perioden fra 1. mai til 20. august.  
Målselv kommune er også sommer- og vinterbeiteområde for tamrein (norsk/svensk) men ferdsel 
med hund i reinbeiteområder reguleres av § 7 i Hundeloven og Reindriftslovens § 65. Kommunens 
myndighet i lokal forskrift er tiltak for allmennheten, bufe og vilt, evt behov for forskrift med 
hensyn til reindrifta må rettes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.   

Vurdering: 
Rådmannen er kjent med at det er stor utfart både sommer og vinter i bl.a. Fysak Målselv sine 
turløyper og i de mange preparerte skiløypene i kommunen. I folkehelseperspektiv er det viktig at 
tur- og skiløyper er tilrettelagt for alle og løse hunder kan være skremmende både for barn og 
voksne. I tillegg er det i sommerhalvåret husdyr på beite i alle fjellområdene vest for Ev 6 og 
løshunder kan både jage og i verste fall sprenge/rive ihjel beitedyr.    
Kommunen har store utmarksområder utenfor de merka/preparerte løypene og øst for Ev 6 der det 
ikke er husdyr på beite, som de som ønsker å ferdes med løshund kan benytte. Etter rådmannens 
vurdering bør det ikke være noe problem å holde hundene i bånd i områder der det er beitedyr og 
hvor man kan møte barn og voksne på tur sommer og vinter.  
  
I henhold til forvaltningsloven kap. 7 §37 skal berørte interesser gis anledning til å uttale seg før 
forskrifter blir utferdiget, endret eller opphevet. Innspill og merknader gjennomarbeides og legges  
frem for Plan- og næringsutvalget. Plan- og næringsutvalget innstillingen går deretter til 
Kommunestyret som vedtar/avslår forskriften.   
 
Forslag til høring: 
 
Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Målselv kommune, Troms 
 
Fastsatt av Målselv kommunestyre ............................med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 
om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd. 
 
§ 1. I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover lovbestemt båndtvangsperiode, som er 
f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller 
forsvarlig inngjerdet, eller innestengt av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav 
e. 
I tillegg skal båndtvangen gjelde hele året i tur- og skiløyper som er nevnt i § 4, jamfør Hundelovens 
§ 
6 annet ledd bokstav c og d. 
Målselv kommune er beiteområde for tamrein, se kilden.nibio.no, og ferdsel med hund i 
reinbeiteområder reguleres av Hundelovens § 7 og Reindriftslovens § 65. 
 
§ 2. Rådmannen i Målselv gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør 
det påkrevd for å beskytte viltet. 
 
§ 3. I Målselv kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. 
Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder). 
 
§ 4. I Målselv kommune er det helårs båndtvang i alle turløyper og preparerte skiløyper i følgende 
områder: 
a) Øverbygd – Holt 
b) Målselv fjellandsby – Rognmoskaret –Elvehøgda 
c) Hompen – Målselv fjellandsby 
d) Rustafjellet 
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e) Andsfjellet 
f) Vakkehumpen 
 
§ 5. Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for: 
a) hund når den brukes i reindrift, 
b) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit, 
c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik 
tjeneste, 
d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt, 
e) )hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller 
når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e. 
Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er beitende husdyr 
eller tamrein. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse. 
 
§ 6. Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift kan straffes 
med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28. 
 
§ 7. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hund som opptas skal leveres til 
hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den 
snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun 
er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10. 
 
§ 8. Denne forskriften trer i kraft straks. 
                                            
Forslag med endringer ble sendt på høring 07.02.2020 til 20 adressater (lag og foreninger samt 
nabokommunene). Høringsfristen var satt til 15. mars 2020 og det kom inn 5 høringssvar som alle 
ligger vedlagt og blir kommentert her: 
 
Høringssvar fra Målselv Jeger og fisk: 
Merknader til forskriften:  §1 og 4 må presiseres bedre mht tamrein og tur- og skiløyper, §§ 2, 5 og 7 
virker unødvendig i og med at Hundeloven har de samme bestemmelsene. 
Konklusjonen vår er at vi ikke er spesielt tilfreds med at kommunen skal gjøre det vanskeligere å 
være hundeeiere enn det allerede er. Hundeloven er etter vårt syn tilstrekkelig. Om kommunen 
allikevel velger å iverksette denne forskriften bør de ovennevnte forholdene hensyntas. 
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen tar merknadene til etterretning og korrigerer §§1 og 4 og tar ut §7. 
 
Høringssvar fra arbeidsgruppa FYSAK Målselv: 
Arbeidsgruppa i FYSAK Målselv er veldig enig i at utvidet båndtvang er nødvendig og kommer med 
noen tilføyelser under §4 for å unngå misforståelser. 
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen tar merknaden til etterretning og korrigerer § 4 slik arbeidsgruppa foreslår. 
 
Høringssvar fra Målselv sau og geit: 
Ordet «vokte».. i § 5 b) er udatert og de ønsker at setningen endres til: Fritak for båndtvang når 
dressert bufehund brukes til å vokte, herunder tilsyn og sanking av storfe, sau og geit.  Og i § 5 d) og 
e) ønsker de et tillegg i teksten at «dersom hunden har godkjent sertifikat etter strømming mot bufe». 
 
Kommunens kommentar: 
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Kommunen tar merknadene til etterretning og korrigerer § 5 b) som foreslått, når det gjelder forslag 
til korrigering av §5 d) og e) så dekkes det av Hundelovens bestemmelser. 
 
Høringssvar fra Målselv Turløyper SA: 
Målselv Turløyper SA støtter fremlagte forslag om lokal forskrift om båndtvang. 
 
Høringssvar fra Midt-Troms fuglehundklubb: 
Midt-Troms fuglehundklubb støtter ikke den foreslåtte innføringen av utvidet båndtvang fra 21. 
august til og med 31. oktober og begrunner det med at: 
- Hundeloven er tilstrekkelig  
- behovet for båndtvang i tur- og skiløyper ikke er dokumentert 
- ikke rapportert konflikt mellom løse hunder og beitedyr 
- viktig for hundens naturlige adferd at den kan løpe fritt og tendensen til stadige utvidelse av 
båndtvangen kan medføre flere adferdsproblemer mellom hund og menneske 
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen tar merknadene til etterretning og korrigerer forskriften som nevnt ovenfor og i tillegg 
korrigerer vi § 3 slik at hunder kan ha adgang til offentlige områder som nevnt i paragrafen etter 
avtale mellom hundeeier og den ansvarlige for området. 
Kommunen har store utmarksområder utenfor de merka/preparerte tur- og skiløypene og øst for Ev 6 
der det ikke er husdyr på beite, der de som ønsker å ferdes med løshund kan benytte. Etter 
rådmannens vurdering bør det ikke være noe problem å holde hundene i bånd i områder der det er 
beitedyr og der man kan møte barn og voksne på tur sommer og vinter. 
 
Ny vurdering: 
I høringsutalelsene fra Målselv jeger og fisk og Midt Troms fuglehundklubb kommer det frem at 
begge mener Hundeloven er tilstrekkelig og har nok begrensing for hundeeierne, og begge mener 
forslag til forskrift om utvidet båndtvang er unødvendig. Målselv sau- og geit og FYSAK Målselv 
støtter forslaget men har korrigeringer til teksten. Målselv Turløyper SA støtter forslaget. 
 
Kommunen har kommentert de innkomne merknadene og tilrår at det gjøres følgende endringer i den 
foreslåtte forskriften:  
 
Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Målselv kommune, Troms 
 
Fastsatt av Målselv kommunestyre ............................med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 
om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd. 
 
§ 1. Båndtvang og virkeområde 
I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover lovbestemt båndtvangsperiode, som er 
f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller 
forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen. 
I tillegg skal båndtvangen gjelde hele året i tur- og skiløyper som er nevnt i § 4. 
Målselv kommune er beiteområde for tamrein, se kilden.nibio.no, og ferdsel med hund i 
reinbeiteområder reguleres av Hundelovens § 7 og Reindriftslovens § 65. 
 
§ 2. Ekstraordinær båndtvang 
Rådmannen i Målselv gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør 
det påkrevd for å beskytte viltet. 
 
§ 3. Områder der hunder har begrensa adgang 
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I Målselv kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder uten etter 
avtale mellom hundeeier/-fører og den som er ansvarlig for nevnte område. 
Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder). 
 
§ 4. Områder med båndtvang hele eller deler av året 
I Målselv kommune er det helårs båndtvang i alle turløyper og preparerte skiløyper i følgende 
områder: 
a) Øverbygd – Holt - Lagshytta ved Storvatnet 
b) Målselv fjellandsby – Rognmoskaret –Elvehøgda- Varden på Myrefjell 
c) Hompen/Benkan – Målselv fjellandsby 
d) Rustafjellet/Sundlifjellet 
e) Andsfjellet 
f) Karlstadskaret – Møllerhaugfjellet –Vakkehumpen 
g) Brorstadvatnet - Sollitind 
 
§ 5. Unntak 
Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for: 
a) hund når den brukes i reindrift, 
b) dressert bufehund når den brukes til å vokte herunder tilsyn og sanking av storfe, sau eller geit, 
c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik 
tjeneste, 
d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt, 
e) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller 
når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e. 
Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er beitende husdyr 
eller tamrein. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse. 
 
§ 6. Straff 
Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift kan straffes 
med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28. 
 
§ 7. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
                                            
  

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

innstilling: 
Plan- og næringsutvalget anbefaler at kommunestyret fastsetter Forskrift om utvidet båndtvang for 
hund i Målselv kommune med følgende ordlyd: 
 
Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Målselv kommune, Troms  
 
Fastsatt av Målselv kommunestyre ............................med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 
om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd. 
 
§ 1. Båndtvang og virkeområde 
I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover lovbestemt båndtvangsperiode, som er 
f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller 
forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen. 
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I tillegg skal båndtvangen gjelde hele året i tur- og skiløyper som er nevnt i § 4. 
Målselv kommune er beiteområde for tamrein, se kilden.nibio.no, og ferdsel med hund i 
reinbeiteområder reguleres av Hundelovens § 7 og Reindriftslovens § 65. 
 
§ 2. Ekstraordinær båndtvang 
Rådmannen i Målselv gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør 
det påkrevd for å beskytte viltet. 
 
§ 3. Områder der hunder har begrensa adgang 
I Målselv kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder uten etter 
avtale mellom hundeeier/-fører og den som er ansvarlig for nevnte område. 
Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder). 
 
§ 4. Områder med båndtvang hele eller deler av året 
I Målselv kommune er det helårs båndtvang i alle turløyper og preparerte skiløyper i følgende 
områder: 
a) Øverbygd – Holt - Lagshytta ved Storvatnet 
b) Målselv fjellandsby – Rognmoskaret –Elvehøgda- Varden på Myrefjell 
c) Hompen/Benkan – Målselv fjellandsby 
d) Rustafjellet/Sundlifjellet 
e) Andsfjellet 
f) Karlstadskaret – Møllerhaugfjellet –Vakkehumpen 
g) Brorstadvatnet - Sollitind 
 
§ 5. Unntak 
Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for: 
a) hund når den brukes i reindrift, 
b) dressert bufehund når den brukes til å vokte herunder tilsyn og sanking av storfe, sau eller geit, 
c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik 
tjeneste, 
d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt, 
e) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller 
når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e. 
Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er beitende husdyr 
eller tamrein. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse. 
 
§ 6. Straff 
Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift kan straffes 
med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28. 
 
§ 7. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

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

På saken 
 
   
 
 

 

           
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2020/44-19 Ellen Espnes/906 57 310 18.05.2020 

 

Partsbrev: Lokal forskrift om båndtvang for hund i Målselv kommune   

Viser til møte i Plan- og næringsutvalget den 21.01.2020, der sak 7/2020 ble behandlet.  
 
Hermod Bjørkestøl (H) fremmet følgende forslag: 
Tillegg:  § 4 b –  Målselv fjellandsby – Rognmoskaret – Elvehøgda. 

Hompen – Målselv fjellandsby. 
 

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

Hompen – Målselv fjellandsby. 
  
Vedtaket kan påklages til Målselv kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Målselv kommune., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Ellen Espnes 
Jordbruksleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur
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Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Målselv kommune, Troms  
 

Hjemmel: Fastsatt av Målselv kommunestyre ............................med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 
om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd.  

 

§ 1. I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover lovbestemt båndtvangsperiode, som er 

f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller 

forsvarlig inngjerdet, eller innestengt av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav e.  

I tillegg skal båndtvangen gjelde hele året i tur- og skiløyper som er nevnt i § 4, jamfør Hundelovens § 

6 annet ledd bokstav c og d.  

Målselv kommune er beiteområde for tamrein, se kilden.nibio.no, og ferdsel med hund i 

reinbeiteområder reguleres av Hundelovens § 7 og Reindriftslovens § 65. 

 

§ 2. Rådmannen i Målselv gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør 

det påkrevd for å beskytte viltet. 

 

§ 3. I Målselv kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. 

Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder).  

 

§ 4. I Målselv kommune er det helårs båndtvang i alle turløyper og preparerte skiløyper i følgende 

områder: 

a) Øverbygd – Holt 

b) Målselv fjellandsby – Rognmoskaret –Elvehøgda 

c) Hompen – Målselv fjellandsby 

d) Rustafjellet 

e) Andsfjellet 

f) Vakkehumpen 

 

§ 5. Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for:  

a) hund når den brukes i reindrift, 

b) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,  

c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik 

tjeneste,   

d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,  

e) )hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller 

når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.  

  
Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er beitende husdyr eller 

tamrein. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse.  

 

§ 6. Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift kan straffes 

med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.  

 

§ 7. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hund som opptas skal leveres til 

hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den 

snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun 

er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.  

 

§ 8. Denne forskriften trer i kraft straks.  
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Fra: Ulf Boger (ulfboger2@gmail.com)
Sendt: 10.02.2020 11:40:53
Til: Postmottak
Kopi: Arnold Foshaug; Benjamin Forsetlund Danielsen; Elisabeth Lund; HANNE VOIGT; Leif Johnny Engseth; Lise
Mortensen; Mjff Myklevold; Simon Furuly; Simon Åsheim; Steinar Holen; Terje Tollefsen; Christian Slettbakk; Svein
Edgar Pedersen

Emne: Re: Malselv kommune
Vedlegg: 
Høringssvar lokal forskrift om båndtvang

Målselv JFF har fått forslag til lokal forskrift om båndtvang til uttallelse. Vi har følgende merknader til forslaget

Generelt reagerer vi på den begrensingen av våre aktiviteter forsktriften medfører. Hundeloven setter i utgangspunktet
rammer som er strenge nok all den tid vi må ha grunneiers tillatelse til å trene/jakte med hundene våre. Selve
forskriften presiserer jo akkurat dette men for allmenheten vil forskriften lett oppfattes som å gjelde alle hunder og
konflikter kan derfor lett oppstå.
`Videre er det verdt å merke seg at de fleste, selvsagt ikke alle, som jakter i områder med bufe eller tamrein
gjennomfører aversjonsdressur på sine hunder, noe som reduserer risikoen for uønskete episoder.
Hundeloven pålegger kommunen å legge til rette for at hundeeiere kan gi hundene sine gode liv. Forskriften virker på
mange områder å gjøre det vanskeligere for hundeeierne å gjøre nettopp det.

Mer spesifikt.
I § 1 defineres hele Målselv kommune som beiteområde for tamrein. Isolert sett er nok dette rett men det beiter ikke
tamrein i hele kommunen til enhver tid. Videre pålegger hundeloven alle hundeeiere å ha kontroll på hunden sin uansett
årstid og situasjon. Paragrafen, og forsåvidt hele forskriften, virker derfor å være en unødvendig presisering av et
allerede strengt regelverk for hundeeiere.
I paragraf 2 delegeres myndighet til å innføre ekstraordinær båndtvang til Rådmann. Vi antar at det er juridisk mulig all
den tid det er kommunen som skal innføre og avslutte ekstraordinær båndtvang
Dersom paragraf 4 skal opprettholdes må den presiseres bedre. Hvor er de preparerte tur og skiløypene? Jeg
kjenner ikke til preparerte skiløyper på Andsfjell for å nevne ett eksempel. Eller er turløyper definert som alle steder
folk går tur? Hvis det siste er tilfelle blir begrensingen på hundeeiere nok en gang langt i overkant og etter vårt syn helt
unødvendig da hundeloven dekker utfordringene dere her ser ut til å prøve å løse.
Siste ledd i paragraf 5 virker helt unødvendig. Vi må ha grunneieres tillatelse for å slippe hunden når vi driver
jakttrening. Da må det vel også være opp til grunneier å gi klarsignal basert på dialog med hundeeier.
Paragraf 7 virker å være helt unødvendig da dette står i loven. Forskriften bør vel i så måte kun beskrive de spesielle
forholdene loven ikke dekker.

Konklusjonen vår er at vi ikke er spesielt tilfreds med at kommunen skal gjøre det vanskeligere å være hundeeiere
enn det allerede er. Hundeloven er etter vårt syn tilstrekkelig. Om kommunen allikevel velger å iverksette denne
forskriften bør de ovennevnte forholdene hensyntas.

Mvh
Ulf Boger
Leder Målselv JFF

fre. 7. feb. 2020 kl. 13:15 skrev post@malselv.kommune.no <post@malselv.kommune.no>:

Målselv kommune
Vår ref:      2020/44 - 3
Dato:         07.02.2020
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Høring - Lokal forskrift om båndtvang i Målselv kommune

Hilsen

Ellen Espnes,
jordbruksleder
Enhet teknisk
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Fra: Inger Sæterhaug (Inger.Saeterhaug@malselv.kommune.no)
Sendt: 10.02.2020 15:38:49
Til: Postmottak; Ellen Torill Espnes
Kopi: 

Emne: Høringssvar båndtvang
Vedlegg: 
Hei!
Her er høringssvar på forskrift om utvidet båndtvang fra arbeidsgruppa FYSAK Målselv :
Vi er veldig enig i at utvidet båndtvang er nødvendig.
Vi har forslag til noen tilføyelser under §4 for å unngå misforståelser:

a)       Øverbygd – Holt – Lagshytta ved Storvatnet
b)      Målselv fjellandsby – Rognmoskaret – Elvehøgda – Varden på Myrefjell
c)       Hompen/Benkan  ‐ Målselv fjellandsby
d)      Rustafjellet/Sundlifjellet 
e)      Andsfjellet
f)        Karlstadskaret – Møllerhaugfjellet ‐ Vakkerhumpen
g)       Brorstadvatnet‐Sollitind

 
For arbeidsgruppa FYSAK Målselv
 
Med vennlig hilsen

Inger Sæterhaug
Fagleder fysioterapi
telefon 778 32 550 / 934 68 703
www.malselv.kommune.no

 

Fra: post@malselv.kommune.no <post@malselv.kommune.no> 
Sendt: fredag 7. februar 2020 13.08
Til: Fysak <Fysak@malselv.kommune.no>
Emne: Malselv kommune
 

Målselv kommune
Vår ref:      2020/44 - 3
Dato:         07.02.2020

Høring - Lokal forskrift om båndtvang i Målselv kommune

Hilsen

Ellen Espnes,
jordbruksleder
Enhet teknisk
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Målselv sau og geit  

v. Georg Hegstad  

Målsnesveien 1425. 

9321 MOEN 

 

Målselv Kommune. 

 

                            Høring –lokal forskrift om båndtvang i Målselv Kommune 

 

Målselv sau og geit behandlet saken i styremøte 02.03.2020. 

Vi har følgende kommentarer. 

§ 5 punkt b. Fritak for båndtvang når dressert bufehund brukes til å »vokte « storfe, sau eller geit. 

Vi oppfatter ordet vokte som litt usikkert og litt utdatert ord, men skal det stå slik, vil vi ha med  

«Vokte, herunder tilsyn og sanking» av storfe, sau eller geit. 

§ d og § e. Her ønsker vi att det taes med i teksten at»  dersom hunden har godkjent sertifikat etter 
strømming mot bufe «. 

 

For Målselv sau og geit. 

Georg Hegstad. 

Leder.
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Målselv kommune 

Teknisk enhet 

9321 Moen 

 

 

 

           10.mars 2020 

 

Høring – lokal forskrift om båndtvang i Målselv kommune – deres ref 2020/44-3 

Målselv Turløyper SA utvikler og drifter skiløyper fra Målselv Fjellandsby mot Hompen/Helgemauken 

og Elvehøgda. Vi støtter fremlagte forslag om lokal forskrift om båndtvang. 

I Mauken er det reindrift i deler av året. Å drive friluftsliv, reiseliv og reindrift i samme område, stiller 

visse krav. Vi er opptatt av at vår virksomhet ikke skal være til fortrengsel for etablerte 

beiterettigheter. Et av de viktigste tiltak for å få dette til, er å unngå løse hunder som oppsøker 

beitende dyr. Løypene brukes av både lokalbefolkning, hytteeiere og andre gjester i fjellet. Det må 

derfor være tydelige regler som er enkle å følge opp. 

Pålegg om båndtvang er et inngrep ovenfor den enkelte hundefører og dens hunder. Vi synes 

imidlertid ikke at inngrepet er uforholdsmessig stort med tanke på den betydning vårt løypenett har 

for alle brukere. Så lenge båndtvang respekteres er hundeførere hjertelig velkommen i våre løyper. 

 

Med hilsen 

 

Truls Lindberg 

Styreleder Målselv Turløyper SA 

 

Brevet er sendt pr e-post 
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Målselv kommune Arkiv: 64/3 

Arkivsaksnr: 2018/1209-11 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 217/2020 02.06.2020 

   
 

64/3 - Svar på søknad om fradeling av boligtomt på Myra 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
 
 
Saksframlegget legges fram direkte i møtet 02.06.20 

Bakgrunn 
 

Utredning: 
 
 

Vurdering: 
 

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

vedtak: 
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PS 218/2020 Høringssvar, endringer i lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (legges fram direkte i møtet)

PS 219/2020 Motorferdselloven - Første utkast, lokal forskrift og 
retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag (legges fram direkte i møtet)



Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/378-10 

Saksbehandler:  Asle Lifjell  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 220/2020 02.06.2020 

   
 

Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens §6 - Stein Johnsen 

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

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Stein Johnsen datert 05.02.2020 der det søkes om transport av bagasje/proviant/ 
ved til egen hytte og hytten til broren samt transport av ved fra utvist hogstteig på gårds og 
bruksnummer 40/13. Det søkes om bruk av ATV og snøskuter, antall turer og periode for kjøring er 
ikke nevnt. Søker har lagt ved kart over kjørerutene. 
 
Det er innvilget dispensasjon for bruk av snøskuter etter forskriftens 5c) og e) til søkers egen hytte 
ved Lundvangsætra. 
 
Lovhjemmel 
  
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

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

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

  
  

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

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

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

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

 
Vurdering  
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
 
Vurdering av transport til hytta ved lundvangsætra: 
Administrasjonen mener søker ikke påviser et særlig behov og at transporten ikke kan knyttes til 
turkjøring. Søker har fått innvilget dispensasjon etter forskritens § 5c) og e) til hytta ved 
Lundvangsætra, søker kan dermed dekke transporten på annen måte. Søker kan benytte skogsbilveg 
så langt den er bygget da denne ikke er å anse som utmark, transport fra skogsbilveg til hytta er å 
regne som utmark, det er i tillegg ikke godt opparbeidet traktorveg til hytta. Kjøring i utmark utover 
godt etablerte traktorveger bør ikke tillates.  Søker oppfyller ikke alle vilkårene i forskriftens § 6, 
transport ved bruk av ATV til hytta bør avslås. 
 
Vurdering av transport til hytta ved Jensvollsætra: 
Søker er bror av hytteeier. Hytteeier har fått innvilget dispensasjon etter forskriftens 5c). 
Administrasjonen kan ikke se at søker påviser et særlig behov og at transporten kan dekkes på annen 
måte (dispensasjon gitt etter forskriftens  5c)). Søker oppfyller ikke alle vilkårene i forskriftens § 6, 
transport med snøskuter og ATV til hytten i Jensvollsætra bør avslås.  
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Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er ingen registrerte miljøverdier i omsøkt trase. 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som viktig friluftsområde. 
Områdebeskrivelse Indre deler av Kirkesdalen:  
Seterområder og transportårer inn mot større naturområder. Lokal bruk i hytte/seter områdene og 
regional/nasjonal bruk som ferdselsvei til Altevatn og Dividalen. 
 
Transporten med bruk av snøskuter anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette 
begrenses til et minimum. Transport med bruk av ATV anses å kan påvirke friluftsområde negativt 
da det kan lage kjørespor i terrenget. 
 
Reindrift: 
Området traseene går igjennom ligger i Dividalen og Altevann reinbeitedistrikt og er beiteområder 
for de Svenske samebyen Saarivuoma. Samebyene har ihht. reindriftskonvensjonen (datert 1751) 
beiterett etter 1.mai. Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn 
og opptre aktsomt slik at reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må 
fører avvente til reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Transporten bør begrenses 
til et minimum. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   

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

vedtak: 
 
Deres søknad av 05.02.2020 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. 
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Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søker ikke oppfyller alle vilkårene i forskriftens § 6 og at det ikke 
foreligger godt opparbeidet traktorvei til hyttene. 
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/315-3 

Saksbehandler:  Asle Lifjell  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 221/2020 02.06.2020 

   
 

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

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Forsvaret datert 29.01.2020 der det søkes om transport i forbindelse med 
velferdsturer og transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeid å hytta ved Dødesvatnet. Det er 
behov for å transportere opp bagasje, proviant, ved, materialer og annet utstyr.  Det søkes transport 
etter anleggsvegen fra svaleheim og videre til hytta med bruk av snøskuter/beltevogn. Det søkes om 
mer enn 30 turer i perioden 10.02.2020 – 10.02.2024. Søker har lagt ved kart over kjørerute. 
  
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

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

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  

196



Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

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

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

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

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

 
Vurdering  
 
Vurdering av transport av tynge utstyr, materialer og ved: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer administrasjonen at søker påviser et særlig behov 
som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte. Det bør innvilges 
dispensasjon for flere år med begrenset antall turer slik at søker får gjennomført transport av det 
tyngre utstyret som ikke kan bæres inn. 
 
Vurdering av transport i forbindelse med velferdsturer for mannskaper og ansatte: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
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Administrasjonen mener denne delen av søknaden ikke er å anses som et ærlig behov. Søker kan 
benytte rekreasjonsløypene til deler av den omsøkte transporten. Denne delen av søknaden bør 
avslås.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier utover rekreasjonsløypene: 
Transporten skal følge rekreasjonsløypa opp til devdesvatnet, transport i dette partiet anses ikke å 
påvirke miljøverdiene nevneverdig.  
Det er registrert gjøk, blåsrupe, lirype, fisemåke og gulmyrull i transport området. Transporten skal i 
skje på snødekt mark og anses ikke å påvirke karplanten. Fuglregistreringene er observasjoner og 
ikke lokalitet som brukes permanent. Transporten anses ikke å påvirke observasjonene i nevneverdig 
grad når den begrenses til et minimum  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som svært viktig friluftsområde. 
 
Områdebeskrivelse - Devddes med omliggende områder: 
Rundt Devddesjavri er det et skille - Skuterløype på nordsiden, «stille område» på sørsiden av vatnet. 
Vinterstid er det skuterløype til Moska. Løypa går i egen korridor på nordsiden av Devddesjavri. 
Devddesvoupmi er et flott kulturhistorisk landskap med mange gamle samiske kulturminner, blant 
annet en restaurert samisk sommerboplass med en gamme som er åpen. På sørsiden av vatnet har 
Statskog har en åpen koie og velferden i forsvaret en låst velferdshytte. Det er fint å fiske i 
Brannskogtjønna og småvann sør for Devddeselva. Grotter finnes i Devddeselva. Det er åpen 
anleggsvei sommerstid til Devddesjavri. Veien er med på å øke aktiviteten i området og muliggjør 
bruk av båt og kano på Devddesjavri. Små og storviltjakt. Innfallsport til Turlagets hyttenett og Øvre 
Dividal nasjonalpark. Mye samisk bruk av området. Området er mye brukt av hundespann vinterstid. 
Området er forbindelse/inngang til de svært viktige friluftsområdene øst i kommunen. Sørdalen har 
oppkjørt skiløype vinterstid, trimpostkasse og er trase for hundesledeløpet Tromsquest. 
 
Omsøkt transport kan påvirke friluftsområdet negativt da den legger opp til mer kjøring en 
nødvending, ved å begrense kjøringen til et få antall turer anses transporten å ikke påvirke 
friluftsområdet i nevneverdig grad. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Dividalen reinbeitedistrikt. Området traseen går igjennom er 
beiteområder for den Svenske samebyen Lainiovuoma. Samebyen har ihht. reindriftskonvensjonen 
(datert 1751) beiterett etter 1.mai, omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta 
særlig hensyn og opptre aktsomt slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i 
området må fører avvente til reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Transporten 
bør begrenses til et minimum. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
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Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  

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

vedtak: 
 
Deres søknad av 29.01.2020 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 delvis innvilget dispensasjon for kjøring med snøskuter 
eller beltevog. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
tilgengelige kartdatabaser er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Velferden Skjold 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tyngre utstyr, materialer og ved. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato – 04.05.2024 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer i 2020, og 5 turer årlig for de resterende år. Kjørebok er 
lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE: 
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 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.   
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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.   
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/17-6 

Saksbehandler:  Asle Lifjell  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 222/2020 02.06.2020 

 

Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Lovens § 6 - Troms turlag 

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

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Troms turlag datert 08.02.2020, der det søkes om landingstillatelse i forbindelse 
med vedtransport til Vuomahyttene. Det søkes om 10 turer i perioden 01.03.2020-31.12.2020. Søker 
har lagt ved kart over landingsområdet. 
  
Lovhjemmel 
 
I lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 1977-06-10 nr 82, § 6. (tillatelser 
etter søknad), står det følgende: 
 

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

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

 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

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

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

  
  

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

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

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

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

 
Vurdering  
På bakgrunn av søkers transportformål og mengden ved som skal transporteres vurderer 
administrasjonen at det foreligger særlige grunner til å innvilge dispensasjon som omsøkt. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer på de omsøkte 
landingsplassene: 
 
Miljøverdier: 
Området det skal landes i ved Vuomahyttene er registrert som Nasjonalpark, søker må innhente 
tillatelse fra Øvre Dividal nasjonalparkstyre før omsøkt transport gjennomføres. Det er ellers ingen 
registrerte miljøverdier i landingsområdene. Transporten anses å ikke påvirke de overnevnte verdiene 
når dette begrenses til et minimum.  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som svært viktig friluftsområde. 
Områdebeskrivelse – Dividalen: 
Området tilsvarer den geografiske utstrekningen til Øvre Dividal Nasjonalpark. Nasjonalparken har 
et eget forvaltningsstyre og egen forskrift som regulerer bruken av området. Nordkalottruta  
går gjennom området og det finnes flere turlagshytter og åpne buer i nasjonalparken. 
Søker må innhente tillatelse fra Øvre Dividal Nasjonalpark for omsøkt transport.  
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
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Reindrift: 
Landingsområdene er beiteområder for den Svenske samebyen Saarivuoma. Samebyen har ihht. 
reindriftskonvensjonen (datert 1751) beiterett etter 1.mai, landingen kan komme i konflikt med 
reindriftens bruk av området. 
Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til reinen har trukket ut av området før 
landingen gjennomføres. Transporten bør begrenses til et minimum. 
  
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
de omsøkte landingene slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at landingene vil føre til at belastningen blir for stor for området, når denne 
begrenses til et minimum.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at motorferdselsnemnda gjør slikt 

vedtak: 
Deres søknad av 08.02.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget. Etter motorferdselsloven § 6 
er de innvilget dispensasjon for landing med helikopter. Søknaden er også behandlet etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det funnet spesielle 
miljøforekomster i de omsøkte landingsplassene. 
 
Fører av helikopter: Helikopter innleid av Troms turlag 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED LANDINGEN: 
Vedtransport til Vuomahyttene 
 
 
VILKÅR FOR LANDINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i 2020 for tilsvarende periode gitt av Øvre Dividal Nasjonalparkstyre. 
Søker må innhente tillatelse fra Øvre Dividal Nasjonalparkstyre før denne dispensasjonen er gyldig. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 20 landinger.  
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før flygingen starter. 
Landing er bare tillatt på inntegnet område på kommunens kart. 
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GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før landingen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense landing på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til landing på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under landing, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER LANDINGSOMRÅDER:  

  
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
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Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet I 2020 for tilsvarende periode gitt av Øvre Dividal Nasjonalparkstyre. 
TURNR. Start 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: QTCQQ2 Registrert dato:08.02.2020 20:16:32

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

970331719
Foretak/lag/forening

TROMS TURLAG
Adresse

Postboks 284
Postnummer

9253
Poststed

TROMSØ
Telefon

77685175
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Lin
Etternavn

Olsen
Adresse

Postboks 284

Postnummer

9253
Poststed

Tromsø

Telefon

77685175
E-post
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lin.olsen@dnt.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Pilot helikopter 77685175

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Helikopter 

Registreringsnummer

Ukjent

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Begge deler 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

01.03.2020 31.12.2020 B 5 - 10 turer 

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

A Ja B Nei 

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Søker om inntil 10 helikopterturer for å frakte ved til Vuomahyttene i Målselv kommune og Øvre Dividal nasjonalpark. 
Ikke avklart når transporten skal skje, eller hvilket selskap/evt. militære helikoptre som skal brukes. 
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Frihetsli til Vuoma. 

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Vedlagt dokumentliste

Helikoptertransport fra Frihetsli til Vuomahytta - kart.pdf
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/2370-9 

Saksbehandler:  Asle Lifjell  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 223/2020 02.06.2020 

   
 

Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 6 - Arne Johansen 

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

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Arne Johansen datert 09.03.2020, der det søkes om transport av bagasje, proviant 
og ved til hytte (vedlikehold/snømåkking/vedhogst). Det søkes om transport når det passer søker. 
Søker har lagt ved kart over kjørerute. I tlfsamtale med søker 08.05.2020 har søker opplyst at det er 
ønskelig å tilføre transport av ved på barmark med bruk av ATV på gårds- og bruksnummer 44/5. 
Søker opplyser at terrenget og snøforholdene er slike at det vil være mest gunstig å bruke ATV 
fremfor snøskuter, det er i tillegg bygget skogsbilveg i området for å stimulere til økt hogst. 
 
Transport av bagasje/utstyr/proviant til hytte samt transport av ved fra eiendom til hytte vinterstid 
behandles i egne saker. 
 
Lovhjemmel 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

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

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

  
  

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

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

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

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

 
Vurdering  
Vurdering av transport ved særlig behov: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportformålet, terrengutfordringer, vintre med store snømengder og at det er 
bygget skogsbilveg i området for å stimulere til økt hogst vurderer Målselv kommune at søker 
påviser et særlig behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte. 
Transporten begrenses av transportbehovet, det skal føres kjørebok. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er ingen registrert miljøverdier i transportområdet. 
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Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som registrert friluftsområde. 
 
Områdebeskrivele - Fjellområdene Kirkesdalen til Istindene: 
Store urørte, alpine fjellområder med relativt lite besøk. Deler av området som Kletten og Istindlia er 
brukt av de som har hytte i området. Merkede stier til Kletten og Vesletindvatnet. 
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Deler av Transportområdet ligger i Altevatn reinbeitedistrikt og beiteområder for Saarivuoma 
sameby. Området brukes som høstvinterbeite (spredt brukte høtvinterbeiter) og vinterbeite (tidlig 
vinterland) 
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. 
 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum og hovedmengden av transporten følger hovedtransportårene. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
som relevant i denne sammenhengen.   
  
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt Vedtak:  
 
Deres søknad av 09.03.2020 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 vedtransport med ATV. Søknaden er 
også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke 
funnet spesielle miljøforekomster i det omsøkte transportområdet. 
 
Fører av ATV: Arne Johansen 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
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FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i periodene 15.06.2020 - 31.10.2020, 15.06.2021 – 31.10.2021, 15.06.2022 
– 31.10.2022 og 15.06.2023 – 31.10.2023. 
Transporten skal skje skånsomt, begrenses til et minimum og følge eldre kjørespor der dette er mulig. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet område (blå) og trase (rød) på kommunens kart,  
Rød strek: Hovedtransportåre.  
Blått område: Område hvor det skal utøves ekstra aktsomhet, transport her skal skje etter best 
egnede og korteste trase inn til hovedtransportåre.  
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. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 15.06.2020 – 31.10.2020 
TURNR. Tur 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
 
Gyldighet 15.06.2021 – 31.10.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 
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Gyldighet 15.06.2022 – 31.10.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 
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Gyldighet 15.06.2023 – 31.10.2023 
TURNR. Tur 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

Arkivsaksnr: 2020/200-6 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 224/2020 02.06.2020 

 

Klage på vedtak motorferdselsdispensasjon 127/2020 - motorferdsel i utmark og 
vassdrag, forskriftens § 5c og e - Alf Tråsdahl 

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

5c og e - Alf Tråsdahl 
2 kart  kjøretrase til hytte 49/12 
3 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Alf Tråsdahl 
4 resultset 479 13895 vedlegg1 
5 Klage på dispensasjon 2020 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad datert 18.01.2020 der det søkes om transport av utstyr, bagasje og ved til hytte på 
eiendommen 49/12. Søker hadde lagt ved kart med 2 ønskede kjøretraseer. 
 
Søker fikk innvilget dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag etter forskriftens § 5c 
og e i vedtak 127/2020, datert 27.02.2020. Dispensasjonen ble gitt etter kjøretrase 2, fra Flismoen til 
hytte 49/12. 
 

 
Det ble fattet slikt vedtak: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viser videre til klage på motorferdselsdispensasjon 127/2020 fra Alf Sverre Tråsdahl datert 
01.03.2020.  
   
 

Deres søknad av 18.01.2020 er behandlet administrativt 27.02.2020. 
Etter § 5c og e i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, 
er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøskuter. 
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
Kilden - Nibio er det funnet registreringer i den omsøkte traseen.
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Søker beskriver klagen slik:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  § 9.(føre-var-prinsippet)  

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

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

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

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

 
Vurdering  
 
For at klagen skal behandles må søkers levere skriftlig klage til Målselv Kommune innen 
klagefristen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. 
Vedtaket om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 127/2020 ble sendt digitalt 
27.02.2020. Klagen er mottatt postmottak 01.03.2020, og er da innenfor klagefristen. 
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Vurdering av eventuelt nye momenter som kan ha betydning for saken: 
Klager viser til at avkjørselsforholdene og parkeringsmulighetene ved Flismoen ikke er brukbare til 
annet enn levering av utstyr for henting med skuter. Klager viser til det ikke er forsvarlig å parkere 
på fylkesveien og det er forbundet med stor risiko å laste av/på skuter. 
 
 
Målselv kommune vil først presisere at dispensasjonsvedtaket ikke legger opp til at kjøretøy (bil, 
henger) skal parkeres i/- og på offentlige veier i forbindelse med start/stoppested for dispensasjoner 
gitt til motorferdsel i utmark. 
Ansvar for tilrettelegging og snøbrøyting av adkomstvei og parkering ligger til den/de personer som 
har fått innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark. Dette er privatrettslig mellom grunneiere og 
berørte hytteeiere og noe Målselv kommune forutsettes ordnes privat mellom partene.  
 
Målselv kommune har vurdert at i de tilfeller hvor start/stopp på en gitt kjøretrase kan legges uten at 
offentlige veier krysses er mest hensiktsmessig utfra et trafikksikkerhetshensyn. I utgangspunktet kan 
offentlige veier krysses, men det kan ikke kjøres snøskuter langs disse veiene.   
I snørike vintre, som i år, vil det pga høye brøytekanter være problematisk for en snøskuter med 
kjelke/tung last/ved, fører og passasjerer å kunne krysses veien på en forsvarlig og trygg måte. 
  
For å minske den samlede belastningen i et hytteområdet har Målselv kommune vurdert det som 
hensiktsmessig at det legges opp til en felles kjøretrase etter eksisterende skogsveier.  
I tillegg prøver Målselv kommune å samle alle gitte dispensasjoner i et begrenset område, til en felles 
og egnet kjøretrase. Dispensasjoner som er gitt i 2020 er derfor lagt til en felles kjøretrase fra 
Flismoen etter skogsveien opp til hyttene i Istindlia. 
 
I mottatt søknad har Tråsdahl søkt om begge kjøretrasèer med formål – transport av bagasje, utstyr 
og ved. 
Målselv kommune har derfor vurdert at kjøretrasèen fra Flismoen, etter skogsveien til Istindlia, er 
best egnet til dispensasjonen formål som er transport av ved, bagasje/utstyr og proviant.  
 
Administrasjonen kan ikke se at søker kommer med nye momenter som har betydning i saken.  
Vedtaket av 127/2020 av 27.02.2020 bør opprettholdes og saken sendes Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark for endelig avgjørelse. 
 
Sjekk og gjennomgang av karttjenesten Kilden – Nibio og vurdering av naturmangfold etter 
naturmangfoldloven § 8-12 er gjort i Motorferdselsdispensasjon 127/2020. 
Behovet for transport av bagasje/utstyr/ved og avstand fra brøyta vei er målt og vurdert i samme sak, 
127/2020. 
 
  

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

vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget tar ikke deres klage datert 01.03.2020 på delegert motorferdselsdispensasjon   
127/2020 til følge.  
 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse, jamfør forvaltningslovens § 33 
fjerde ledd. 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

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

Alf Sverre Tråsdahl 
Tortenlia 27 
9303  SILSAND 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/200-4 Aud Nystad 27.02.2020 

            Delegert 
rådmann - motorferdselsdispensasjon nr . 127/2020   

 

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

 
Vedtak:  
 
Deres søknad av 18.01.2020 er behandlet administrativt 27.02.2020.  
Etter § 5c og e i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget 
dispensasjon for kjøring med snøskuter.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - 
Nibio er det funnet registreringer i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Alf Tråsdahl eller Lars Bjørnholm eller Bente Bjørnholm eller Linda 
Tråsdahl. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte 49/12 
Transport av ved til hytte 49/12 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 27.02.2020 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. 
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 Side 2 av 2

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:  
 

 
  

  

--- slutt på innstilling ---  
  

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Målselv kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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 Side 3 av 3

 
Med hilsen 
 
 
 
Aud Nystad 
rådgiver Areal 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 kart  kjøretrase til hytte 49/12 

 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
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 Side 4 av 4

Bakgrunn  
Viser til søknad fra Alf Tråsdahl datert 18.01.2020 der det søkes om transport av utstyr, bagasje 
samt transport av ved til hytte på gnr 49/12. Søker har lagt ved kart over flere ønskede kjøreruter.  
 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 
bokstav c) står det følgende:  

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

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

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

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

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

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

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd 
bokstav g, 

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

 Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e: 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 
anses som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom 
til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

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

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

  
 § 9.(føre-var-prinsippet)  

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

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

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

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

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Alf Tråsdahl eier av hytte det søkes transport til. Korteste 
avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 3,5 km i luftlinje, av hensyn til terreng er det foretatt 
målinger etter gangbar trase i terrenget, som er vurdert som hensiktmessig og kjørbar.  
Avstanden er over minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker Alf Tråsdahl oppfyller kravene i forskriftens § 5c). 
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Det søkes om flere førere enn hytteeier, disse er ansett som søkers nærmeste familie og Lars 
Bjørnholm, Bente Bjørnholm og Linda Tråsdahl kan føres opp som førere i dispensasjonen. 
 
 
Vurdering av transport av ved: 
Omsøkt transport er ansett som kurant dispensasjonsgrunn. Etter administrasjonens vurdering vil 
ikke en begrenset bruk av snøscooter for transport av ved, representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, når dette 
kanaliseres til omsøkt kjørerute. Transporten begrenses av transportbehovet. 
 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den 
omsøkte traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er ikke registrert miljøverdier i transport området.  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som «stort friluftsområde uten 
tilrettelegging».  Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette 
begrenses til et minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Altevatn reinbeitedistrikt. Området brukes som 
høstvinterbeite og senvinterbeite.   
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre 
aktsomt slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører 
avvente til reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
Området traseen går igjennom er beiteområder for de Svenske samebyen Saarivuoma. 
Samebyene har ihht. reindriftskonvensjonen (datert 1751) beiterett etter 1.mai, transporten 
kommer derfor ikke i konflikt med reindriftens bruk av området. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene 
av den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne 
saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt 
for. Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når 
den begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de 
beste samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
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 Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at det fattes slikt vedtak:  
 
Deres søknad av 18.01.2020 er behandlet administrativt 27.02.2020.  
Etter § 5c og e i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget 
dispensasjon for kjøring med snøskuter.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - 
Nibio er det funnet registreringer i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Alf Tråsdahl eller Lars Bjørnholm eller Bente Bjørnholm ellerLinda 
Tråsdahl. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte 49/12 
Transport av ved til hytte 49/12 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 27.02.2020 til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom 
dispensasjonen innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort 
og grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å 
sette seg inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den 
opphører med øyeblikkelig virkning. 
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KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 5Q33WW Registrert dato:18.01.2020 12:59:44

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

28.06.1955
Fornavn

Alf
Etternavn

Tråsdahl
Adresse

Tortenlia 27

Postnummer

9303
Poststed

Silsand

Telefon

95208230
Mobil

95208230

E-post

alf@trasdahl.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Lars Bjørnholm 95795550
Linda Tråsdahl 40230299
Bente Bjørnholm 91352770

Kjøretøy
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Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

ZC 6852

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

15.02.2020 30.04.2020 B 21 - 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

3

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

I hovedsak noen få turer i forbindelse med vinterferie/påske der en har behov for å transportere nødvendig utstyr til 
hytte. Eks. Bagasje, ved, vann mm.
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

49
Bruksnr

12
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet
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Ved Skjellvannet på Istindlia

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Roger Tråsdahl

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Fornyelse av kjøretillatelse for snøskooter  190/2016

Vedlagt dokumentliste

Kjøretrasse.jpg
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/2330-3 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 225/2020 02.06.2020 

 

Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Forskriftens § 6 - Løypetråkking UL 
Freidig 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
1 Søknad om forlengelse av motorferdselsdispensasjon. 
2 Kart skitrimløye 
  

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra UL Freidig v/Simon Bjørklund datert 16.12.2019, der det søkes om dispensasjon 
for tråkking av flere skiløyper i følgende område: 

- Øvergård Montesorriskole mot Tamokdalen 
- Fra Dalheim til Bekkemo og videre på nordsiden av Lille Rostavann til innerenden 
- Egen rundløype på Løvhell og ved Raselvneset 
- Fra Lille Rostavann mot Tverrelvdalen 
- Fra Solheim og opp Sørdalen til Dødesvatn 

Fra midt i Sørdalen mot rekreasjonsløype til Moska. 
 

Det søkes om flere turer pr år i årene framover. Søker har lagt ved kart over ønskede kjøreruter, men 
ikke grunneiertillatelser. 
 
For at Målselv kommune skal kunne behandle denne type dispensasjoner kreves framlagte 
grunneiertillatelser. Disse ble etterspurt 18.12.19, men er pr. dato ennå ikke mottatt. 
  
Lovhjemmel 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
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I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

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

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

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

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

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

 
Vurdering  
Ihht forskriftens § 3 er søker ikke å anse som aktør (kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 
turistbedrift) beskrevet i denne paragraf, og søknaden må derfor behandles etter forskriftens § 6.  
 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
 
Når søker ikke har framlagt grunneiertillatelser til tråkking av skiløyper som omsøkt har Målselv 
kommune vurdert søknadsgrunnlaget som mangelfullt. 
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Administrasjonen kan ikke se at søker påviser et særlig behov og at transporten kan knyttes til 
turkjøring.  
 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er registrert følgende arter av særlig stor forvaltningsinteresse i transport området.  
Dvergspett, furukorsnebb, sandsvale, sivspurv, bjørkefink, bergirisk, bergand, fiskemåke, gråtrost, 
vandrefalk, havelle, svartand, kanadaglattkrans, jordugle, fjellrype. 
 
Transporten skal skje på snødekt mark og anses ikke å påvirke miljøverdiene og artene som er nevnt 
ovenfor.  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er Lille Rostavann kartlagt som strandsoneområde. Sørdalen er et stor 
turområde med tilrettelegging. Tverrelvdalen er et utfartsområde, og området mot Tamokdalen et 
stor turområde uten tilrettelegging.  
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseene går igjennom er beiteområder for de Svenske samebyene Lainiovuoma og 
Könkämä. Samebyene har ihht. reindriftskonvensjonen (datert 1751) beiterett etter 1.mai, transporten 
kommer derfor ikke i konflikt med reindriftens bruk av området. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  

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

vedtak: 
 
Deres søknad av 16.12.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget.  
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Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at søker ikke har lagt fram grunneiertillatelser fra samtlige berørte 
grunneiere for omsøkte løypetråkking. 
 
Målselv kommune oppfordrer søker å begrense løypenettet til en eller to traseer, med færrest mulig 
grunneiere og gode parkeringsmuligheter. Feks fra Solheim opp Sørdalen til Dødesvatnet, og videre 
parallelt med rekreasjonsløypen mot Moskan i ønsket lengde. 
 
Søker har også mulighet å tråkke skiløype parallelt med rekreasjonsløypen fra Rostadalen camping 
til Storfjord grense uten å søke dispensasjon.  
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UL. Freidig 
Elin Rostadmo 
Rostadalen 
9334 Øverbygd 
        Øverbygd den 16. desember 2019 
Motorferdselsnemda 
Målselv kommune 
9321 Moen 
 

Søknad om forlengelse av motorferdselsdispensasjon. 

UL Freidig søker om forlengelse av motorferdselsdispensasjon, jfr. vedtak nr 355/2016, av 
04.03.2016 av en sammenhengende trimskiløype i traseer inntegnet på vedlagte kart. 
Løypetraseen vil i hovedsak følge den traseen som Troms Quest benytter til sledehundeløpet i 
slutten av januar/ begynnelsen av februar hvert år.  

Løypa følger den gjeldende dispensasjonen, sikkerhetshensyn ved kjøring på islagte vann og 
elver, kjøring opp til trimbokser og behovene til Øvergård Montesorriskole. 

Søknaden bes behandlet etter nasjonale forskrifter og etter Lov om motorferdsel i utmark. 

Formål, vilkår, generelle vilkår og førere vil være de samme som i den dispensasjonen som 
gjelder i dag. Førere vi være: Kjetil Dørum, Kjell Gamnes, Halvor Fagernes, Ole B. Rostad, 
Øystein Rostad, Svein Dalhaug, Simon Bjørklund, Svein Erik Rognli og Hanne Rinnan. 

Vi begrunner søknaden med at: 

1. Vi har en sammenhengende trimløype som binder sammen eksisterende skiløyper som 
kjøres opp med dispensasjon. Tilbudet er bedre og det forenkler vedlikeholdet. 
 

2. Vi dekker inn Øvergård Montesorriskoles behov for trimløyper til skitrening i 
gymnastikktimer og skidager.  

 
3. Startpunktet for bruk av av skiløypa kan skje fra Øvergård Montesorriskole, 

Kongsvoldtunet, snuplassen ved Østli før veien i Brattlia og Solheim ved inngangen til 
Sørdalen. Alle disse stedene har gode parkeringsmuligheter og parkeringsplassen ved 
Kongsvoldtunet kan brøytes. 
 

4. Området vil fremstå som mere attraktivt og tilrettelagt for friluftsaktiviteter.  
 
Grunneierne i området er forespurt og ingen innvendinger foreligger. På Lille Rostavatn vil 
løypa legges utenfor marbakkkanten, på det sålalldte midtsykket som staten eier, slik at 
grunneierrettighetene langs vatnet ikke berøres, jfr Vassdragsloven. 
På denne bakgrunn håper vi at dispensasjonen kan forlenges. Dokumentet er godkjent 
elektronisk og trenger ikke signatur. 
 
Med hilsen etter fullmakt Simon Bjørklund 
UL Freidig
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/685-5 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 226/2020 02.06.2020 

 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Transport isfiskekonkurranse på Lille Rostavann - UL 
FREIDIG 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag - UL Freidig 
2 resultset 479 13950 vedlegg1 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra UL Freidig datert 27.01.2020, der det søkes om transport til forarbeid, 
tilrettelegging under arrangementet og opprydding/etterarbeid i forbindelse med de årlige 
isfiskekonkurransene på Lille Rostavann.  
Det søkes om flere turer i perioden fram til 2023. Søker har lagt ved kart over ønsket kjøreområde.  
 
Målselv kommune har fått muntlige tilleggsopplysning fra UL Freidig v/Kjetil Dørum om at 
isfiskekonkurransen arrangeres hvert år på skjærtorsdag. Transport/kjørebehovet er i den forbindelse 
en uke før og en uke etter isfiskekonkurransen. 
 
  
Lovhjemmel 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

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

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

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

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

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

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

 
Vurdering  
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer administrasjonen at søker påviser et særlig behov 
som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
All transport skal foregå på et begrenset området som blir rigget til isfiskekonkurranse i et 
tidsperiode på 2 uker pr. år. Området ligger ved Rostadalen camping, som også er start/stoppested for 
rekreasjons løype for snøskuter til grense Storfjord kommune. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er ikke registrert miljøverdier i transport området. Transporten skal skje på snødekt mark og 
anses ikke å påvirke miljøverdiene.   
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Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som strandsone med tilhørende 
vann. Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom er beiteområder for den Svenske samebyen Lainiovuoma. Samebyene 
har ihht. reindriftskonvensjonen (datert 1751) beiterett etter 1.mai, transporten kommer derfor ikke i 
konflikt med reindriftens bruk av området. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  

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

vedtak: 
 
Deres søknad av 27.01.2020 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 med snøskuter i forbindelse med isfiskekonkurranse på Lille Rostavann. Dispensasjonen er 
gitt på vilkår knyttet til dette arrangementet i en konkret beskrevet tidsperiode.  
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: UL Freidig ved Karstein Rostadmo og Kjetil Dørum 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av utstyr, materiell og personell i forbindelse med årlig isfiskekonkurranse. 
Transport til forarbeid, tilrettelegging og avvikling av arrangementet og opprydding/etterarbeid i 
forbindelse med den årlige isfiskekonkurransene på Lille Rostavann. 
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Isfiskekonkurransen avholdes hvert år, på skjærtorsdag, og formålet med kjøring og transport knyttes 
til dette arrangementet.  
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Med utgangspunkt i at isfiskekonkurransen arrangeres hvert år, på skjærtorsdag, er dispensasjonen 
kun gyldig i perioden 1 uke før og 1 uke etter skjærtorsdag hvert år fram til en uke etter skjærtorsdag 
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 KJØREOMRÅDE:  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: BI3FUC Registrert dato:27.01.2020 10:20:34

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

912779157
Foretak/lag/forening

UL FREIDIG
Adresse

Rostadalen
Postnummer

9334
Poststed

ØVERBYGD
Telefon

90797966
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Kjetil
Etternavn

Dørum
Adresse

Rostadalsveien 1381

Postnummer

9334
Poststed

ØVERBYGDØverbygd

Telefon

95842652
E-post
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kjetil.dorum@hotmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Karstein Rostadmo 48004895
Kjetil Dørum 95842652

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

ZD9319
CA2395

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

01.01.2020 31.12.2023 B 11 - 20 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Kjøring Ifbm isfiskekonkurranse arrangert av UL Freidig på Rostavannet ved Rostadalen camping
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området
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Grunneier(ne)s navn

Karstein Rostadmo

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Sjåfør er også grunneier

Vedlagt dokumentliste

Kart camping.docx
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Område for 
isfiskekonkurranse
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/582-7 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 227/2020 02.06.2020 

   
 

Klage, Marita Steiland, motorferdsel i utmark, §6 henting av vann 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad datert 25.02.2020 der søkes om transport av transport av bagasje/proviant/ved til 
egen hytte gnr 32 bnr 195. Kart over kjøretrase er vedlagt. Målselv kommune har ikke behandlet 
denne delen av søknaden som omhandler henting av vann på Norde Sagelvvatn. 
 

Viser videre til utgående brev datert 03.04.2020 –  Særutskrift - Vurdering av søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Marita Steiland 

Det er fattet slikt vedtak: 
 

Deres søknad av 25.02.2020 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 
med snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom 
sjekk av tilgengelige kartdatabaser er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte 
traseen. 

 
Fører av snøskuter: Geir Steiland eller Per-Bjørn Fredheim 
 
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 Marita Steilands hytte. 

 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden f.o.m vedtaksdato – 04.05.2024 på snødekt mark. 
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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. 

 
 
Viser videre til klage på saks.nr 112/2020 fra Plan- og næringsutvalget datert 31.03.2020.  Søker 
beskriver 
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Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

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

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

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

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

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

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

 
Vurdering  
For at klagen skal behandles må søkers levere skriftlig klage til Målselv Kommune innen 
klagefristen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. 
Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (saks.nr 112/2020) 
ble postlagt 03.04.2020, og kan forventes mottatt adressat 03.04.2020. Klagen er mottatt postmottak 
17.04.2020, innenfor klagefristen. 
 
Målselv kommune har ikke behandlet denne delen av søknaden som omhandler henting av vann på 
Norde Sagelvvatn, søker har imidlertid fått innvilget kjøring av tyngre utstyr og ved til hytta. 
 

Deres søknad av 25.02.2020 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 
med snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom 
sjekk av tilgengelige kartdatabaser er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte 
traseen. 

 
Fører av snøskuter: Geir Steiland eller Per-Bjørn Fredheim 
 
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 Marita Steilands hytte. 

 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden f.o.m vedtaksdato – 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. 
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All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, 
vognkort og grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen 
plikter en å sette seg inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen 
medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning. 

 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
Søker har i klagebrev beskrevet følgende: 
 Jeg klager med dette på administrativt behandlet vedtak 13.02.2020. 

 
Klagen gjelder at jeg ikke får hente vann på nordre Sagelvvann. Denne delen av min søknad 
av 25.02.2020 er avslått. 

 
Bakgrunn for min klage er at jeg pr.d.d. bor i Tromsø og må dermed frakte vann fra Tromsø 
til Målselv for deretter å laste det over på skuter og videre kjøre det til fjells. 

 
Jeg syntes det er urimelig og ikke mulig å beregne vann for kortere eller lengre opphold i 
fjellet. 

 
Nordre Sagelvvann ligger 200/300 meter fra hytta og vi har i alle år benyttet oss av å kunne 
hente vanne derfra. I alle år fra ca. 1975 har vi hatt dispensasjon til dette. 
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Vurdering av eventuelt nye momenter som kan ha betydning for saken: 
Administrasjonen kan se at søker kommer med nye momenter som har betydning i saken.  
Ved bruk av hytta vil det være behov for vann, dette kan taes med fra «bygda» eller hentes slik søker 
ønsker fra Nordre Sagelvvatn. Avstanden fra hytta og ned til bygda er i luftlinje over 3,3 km, avstand 
fra hytta til vatnet er 300m. 
Det er ikke registrert spesielle miljøforhold i aktuelt transportområdet, det vil derfor kunne bli 
mindre miljøbelastning om søkeren får mulighet til å hente vann i Nordre Sagelvvatn. 
 
 
Saken behandles derfor etter forskriftens §6. 
 
 
Vurdering av transport ved særlig behov: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

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

motorferdsel til et minimum. 
 

Ved bruk av hytta vil det være behov for vann, dette kan taes med fra «bygda» eller hentes slik søker 
ønsker fra Nordre Sagelvvatn. Avstanden fra hytta og ned til bygda er i luftlinje over 3,3 km, avstand 
fra hytta til vatnet er 300m. 
 
Det er ikke registrert spesielle miljøforhold i aktuelt transportområdet, det vil derfor kunne bli 
mindre miljøbelastning om søkeren får mulighet til å hente vann i Nordre Sagelvvatn. 
 
På bakgrunn av søkers nye momenter vurderer administrasjonen at transporten er å anse som et 
særlig behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det ikke funnet registreringer i den omsøkte 
traseen. 
 
Friluftsområde:  
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som friluftsområdet.  
 
«Utfart og hytteområde i Mellembygd med flere stier og gapahuker. Turmulighet over til Målselv 
fjellandsby sommer og vinterstid. Området er mye brukt lokalt til jakt og fiske».  
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et minimum.  
 
Reindrift:  
Området traseen går igjennom ligger i 27 Meavki/Mauken reinbeitedistrikt. Området brukes som 
vinterbeite.  
 
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt slik at 
reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til reinen har 
trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 

258



Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av den 
omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
 
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
 
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum.  
 
Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller 
begrense skader på naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en 
samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de 
beste samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
 
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes ikke 
som relevant i denne sammenhengen. 
 
 
  
 
 
Under henvisning til overstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør slikt 
 
Vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget tar deres klage datert 17.04.2020 på vedtak i sak 112/2020 behandlet av  Plan- 
og næringsutvalgets til følge: 
 
Deres klage av 17.04.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte. 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 
tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøscooter: Marita Steiland eller Jakob Wilhelm Steiland 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av vann fra Nordre Sagelvvatn til egen hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 12.05.2020 til 31.12.2024 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
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Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2019/2015-11 

Saksbehandler:  Petter Klingenberg  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 228/2020 02.06.2020 

   
 

Klage på vedtak motorferdseldispensasjon 23/2020 - motorferdssel i utmark og 
vassdrag, forskriftens § 5c og e - Roger Tråsdahl 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Svar søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark og vassdrag §§5c og e på snødekt mark - 

Roger Tråsdahl 
2 resultset 479 13363 vedlegg1 
3 
 

Motorferdsel i utmark og vassdrag -  Roger Tråsdahl 

5 Klage på vedtak om dipensasjon motorferdsel 
 

Bakgrunn 
Viser til søknad datert 29.10.2019, der det søkes om transport av utstyr og bagasje samt transport av ved 
til hytte på gnr 49 bnr 33. Søker hadde lagt ved kart med to ulike kjøreruter. 
 
Søker fikk innvilget dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag etter forskriftens § 5c 
og e i vedtak 23/2020, datert 27.01.2020. Dispensasjonen ble gitt etter kjøretrase fra Flismoen til 
hytte 49/33. 
  
  

Det ble fattet slikt vedtak: 
 
  
 

 

 

 
 
 
 

Deres søknad av 29.10.2019 er behandlet administrativt 27.01.2020. Etter §§ 5c og 
e i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de 
innvilget dispensasjon for kjøring med snøskuter. Søknaden er også behandlet 
etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det funnet 
spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. Altevatn reinbeitedistrikt 
benytter området som spredt brukte høsvinterland og senvinterland. Saarivouma 
sameby har beiterett i området etter 1. mai. Det skal vises aktsomhet og varsomhet 
ved kjøring i området.
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Viser videre til klage på motorferdselsdispensasjon 23/2020 fra Roger Tråsdahl datert 27.01.2020 
og 11.02.2020  
   
Søker beskriver klagen slik:  
27.01.2020 
Mottok i dag svar på min søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark, og den er innvilget, men 
kjøreruten i kartet er ikke i henhold til det jeg har søkt om og hatt i alle år jeg har hatt dispensasjon, men 
dette kartet er det bare tegnet inn kjørerute fra hovedvei og etter traktorvei frem til hytten. 
Jeg har i alle år kjørt direkte hjemmefra etter en løype gjennom skogen, og som har vært brukt siden en 
gang på 70 tallet, og denne løypen brukes i 99,9% av tilfellene jeg kjører mine ca 5 turer i året. 
Jeg har i tillegg hatt dispensasjon å kjøre etter traktorveien dersom det er behov for å frakte opp ekstra 
store og tunge lass, eller at snøforholdene er slik at det ikke er mulig å komme fram gjennom 
skogsløypa. Dersom jeg må kjøre traktorveien vil jeg måtte brøyte parkering for bil og henger et sted ved 
veiens begynnelse,og da frakte skuter, kjelke og utstyr først med bil og så laste over på skuter og kjøre 
videre. Det er også svært dårlig plass for parkering i området. 
Jeg håper at dette kan endres slik at jeg kan kjøre direkte hjemmefra til hytten de få turene jeg kjører, og 
at dispensasjonen kan være slik jeg har hatt i alle år tidligere. 
 
11.02.2020 
Jeg klager med dette på at jeg ikke har fått innvilget dispensasjon på den kjøreruten det er søkt om, 
men på en annen rute. 
I behandlingen av min dispensasjon om kjøring med snøskuter i utmark i Målselv Kommune, har de 
som har behandlet saken, kommet frem til at jeg ikke lenger kan kjøre direkte fra der vi bor og opp til 
hytta, men vi må laste skuter og utstyr på tilhenger, kjøre 5 km til der traktorveien begynner, laste 
om der og kjøre 4 km til hytta. 
Siden en gang på 70 tallet har vi hatt ei skuterløype fra Grøttegrenda og opp til hytteområdet i 
Istindli. 
Grunnen er at det er enklest å kjøre direkte uten å måtte laste skuter og utstyr på biltilhenger for så å 
frakte dette 5 km til traktorveien i Istindli, og så laste om og kjøre med skuter opp traktorveien. 
I tillegg er det ingen parkering for bil og tilhenger der traktorveien begynner, og veikrysset er 
uoversiktlig i en bakke og sving. Det er ingen steder å stoppe på traktorveien, men man må stoppe på 
fylkesveien og laste om der. Å stoppe på fylkesveien medfører trafikkfare, og da må man stoppe 100 
til 200 meter øst for krysset, og så langt jeg vet er det ikke tillatt å kjøre etter fylkesveien med 
snøskuter. 
Dersom noen av grunneierne i området driver med vedhogst med traktor på vinterstid, vil det ikke 
være mulig å komme frem med snøskuter etter traktorveien, men den vil være ufremkommelig. 
På fylkesvei 87 er det tidvis mye trafikk. Så det er ikke fornuftig og det er upraktisk å kjøre derfra, og 
det er heller ingen miljøgevinst med å gjøre det på den måten, men tvert imot. 
For de som bor ved starten av traktorveien er det selvsagt en annen sak, men de trenger ikke 
parkering, og det er heller ikke så mange som bor og kjører derfra. 
Å kjøre direkte der vi har kjørt i 40 år er ca 6 - 7 km, mens å kjøre først med bil 5 km, og så med 
snøskuter etter traktorveien ca 4 km, blir da ca 9 km. 
Nå er jo begge disse løypene over 2,5 km, så i dette tilfellet er det bare brukt nærmeste brøytede vei 
som regel, uten å ta med andre praktiske og forsvarlige hensyn. 
Jeg ber om at vedtaket omgjøres, og at jeg kan få dispensasjon til å kjøre slik jeg har gjort i alle år. 

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

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  
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c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  § 9.(føre-var-prinsippet)  

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

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

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

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

 
 

Vurdering: 
For at klagen skal behandles må søkers levere skriftlig klage til Målselv Kommune innen 
klagefristen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. 
Vedtaket om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, 23/2020 ble sendt digitalt 
27.01.2020. Klagen er mottatt postmottak 27.01.2020 og 11.02.2020, og er da innenfor klagefristen. 
 
Vurdering av eventuelt nye momenter som kan ha betydning for saken: 
Klager viser til at avkjørselsforholdene og parkeringsmulighetene ved Flismoen ikke er brukbare til 
annet enn levering av utstyr for henting med skuter. Klager viser til det ikke er forsvarlig å parkere 
på fylkesveien og det er forbundet med stor risiko å laste av/på skuter. Klager beskriver også at 
dersom han må kjøre traktorveien vil han måtte brøyte parkering for bil og henger et sted ved veiens 
begynnelse, og da frakte skuter, kjelke og utstyr først med bil og så laste over på skuter og kjøre 
videre Klager beskriver i tillegg at han har bruker traktorveien fra Flismoen for å frakte ekstra store 
og tunge lass, eller når snøforholdene er for dårlig i skogsløypa. 
 
Målselv kommune vil først presisere at dispensasjonsvedtaket ikke legger opp til at kjøretøy (bil, 
henger) skal parkeres i/- og på offentlige veier i forbindelse med start/stoppested for dispensasjoner 
gitt til motorferdsel i utmark. 
Ansvar for tilrettelegging og snøbrøyting av adkomstvei og parkering ligger til den/de personer som 
har fått innvilget dispensasjon til motorferdsel i utmark. Dette er privatrettslig mellom grunneiere og 
berørte hytteeiere og noe Målselv kommune forutsettes ordnes privat mellom partene.  
 
Målselv kommune har vurdert at i de tilfeller hvor start/stopp på en gitt kjøretrase kan legges uten at 
offentlige veier krysses er mest hensiktsmessig utfra et trafikksikkerhetshensyn. I utgangspunktet kan 
offentlige veier krysses, men det kan ikke kjøres snøskuter langs disse veiene.   
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I snørike vintre, som i år, vil det pga høye brøytekanter være problematisk for en snøskuter med 
kjelke/tung last/ved, fører og passasjerer å kunne krysses veien på en forsvarlig og trygg måte. 
  
For å minske den samlede belastningen i et hytteområdet har Målselv kommune vurdert det som 
hensiktsmessig at det legges opp til en felles kjøretrase etter eksisterende skogsveier.  
I tillegg prøver Målselv kommune å samle alle gitte dispensasjoner i et begrenset område, til en felles 
og egnet kjøretrase. Dispensasjoner som er gitt i 2020 er derfor lagt til en felles kjøretrase fra 
Flismoen etter skogsveien opp til hyttene i Istindlia. 
 
I mottatt søknad har Roger Tråsdahl søkt om begge kjøretrasèer med formål – transport av bagasje, 
utstyr og ved. 
Målselv kommune har derfor vurdert at kjøretrasèen fra Flismoen, etter skogsveien til Istindlia, er 
best egnet til dispensasjonen formål som er transport av ved, bagasje/utstyr og proviant.  
 
Administrasjonen kan ikke se at søker kommer med nye momenter som har betydning i saken.  
Vedtaket av 23/2020 av 27.01.2020 bør opprettholdes og saken sendes Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark for endelig avgjørelse. 
 
Sjekk og gjennomgang av karttjenesten Kilden – Nibio og vurdering av naturmangfold etter 
naturmangfoldloven § 8-12 er gjort i Motorferdselsdispensasjon 23/2020. 
Behovet for transport av bagasje/utstyr/ved og avstand fra brøyta vei er målt og vurdert i samme sak, 
23/2020. 
 
 

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

vedtak: 
Plan- og næringsutvalget tar ikke deres klage datert 27.01.2020 og 11.02.2020 på delegert 
motorferdselsdispensasjon 23/2020 til følge.  
 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse, jamfør forvaltningslovens § 33 
fjerde ledd. 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

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

Roger Tråsdahl 
Grøtte 129 
9325 BARDUFOSS 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/2015-2 Petter Klingenberg 27.01.2020 

            Delegert 
rådmann - motorferdselsdispensasjon nr. 23/2020   

 

Svar søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark og vassdrag §§5c og e på 
snødekt mark - Roger Tråsdahl 

 
Vedtak:  
 
Deres søknad av 29.10.2019 er behandlet administrativt 27.01.2020. Etter §§ 5c og e i nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere 
endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med 
snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. Altevatn 
reinbeitedistrikt benytter området som spredt brukte høsvinterland og senvinterland. Saarivouma 
sameby har beiterett i området etter 1. mai. Det skal vises aktsomhet og varsomhet ved kjøring i 
området. 
 
Fører av snøskuter: Roger Tråsdahl eller Beate Tråsdahl eller Lise Tråsdahl 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte 
Transport av ved 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 27.01.2020-04.05.2024. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
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GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom 
dispensasjonen innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort 
og grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å 
sette seg inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den 
opphører med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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Bakgrunn  
Viser til søknad fra Roger Tråsdahl datert 29.10.2019, der det søkes om transport av utstyr og 
bagasje samt transport av ved fra Flismoen til hytte på gnr 49 bnr 33. Søker har lagt ved kart over 
kjørerute. 
  
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 
bokstav c) står det følgende:  

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

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

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

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

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

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

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd 
bokstav g, 

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, 
kapittel 7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
står det følgende:  
 Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e: 
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Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 
anses som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom 
til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

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

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

  
  

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

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

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

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

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Roger Tråsdahl far til eier Beate Tråsdahl av hytte det 
søkes transport til. Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 3,2 km i luftlinje, av 
hensyn til terreng er det foretatt målinger etter gangbar trase i terrenget.  
 
Avstanden er over minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker Roger Tråsdahl oppfyller kravene i forskriftens § 5c). 
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Det søkes om flere førere enn hytteeier, disse (Beate Tråsdahl og Lise Tråsdahl) er ansett som 
søkers nærmeste familie og kan føres opp som førere i dispensasjonen. 
 
Vurdering av transport av ved: 
Omsøkt transport er ansett som kurant dispensasjonsgrunn. Etter administrasjonens vurdering vil 
ikke en begrenset bruk av snøscooter for transport av ved, representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, når dette 
kanaliseres til omsøkt kjørerute. Transporten begrenses av transportbehovet. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende spesielle miljøforekomster 
i den omsøkte traseen: 
 
Miljøverdier: 
Det er ikke registrert miljøverdier i transport området.  
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som registrert friluftsområdet. 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i Altevatn reinbeitedistrikt. Området brukes som spredt 
brukte høstvinterbeite og senvinterland.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre 
aktsomt slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører 
avvente til reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Transporten skal begrenses 
til et minimum. 
 
 
Området traseen går igjennom er beiteområder for de Svenske samebyen Saarivuoma. 
Samebyene har ihht. reindriftskonvensjonen (datert 1751) beiterett etter 1.mai, transporten 
kommer derfor ikke i konflikt med reindriftens bruk av området. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene 
av den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne 
saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt 
for. Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området.  
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de 
beste samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
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Vedtak:  
Deres søknad av 29.10.2019 er behandlet administrativt 27.01.2020. Etter §§ 5c og e i nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere 
endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med 
snøskuter. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
Kilden - Nibio er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. Altevatn 
reinbeitedistrikt benytter området som spredt brukte høsvinterland og senvinterland. Saarivouma 
sameby har beiterett i området etter 1. mai. Det skal vises aktsomhet og varsomhet ved kjøring i 
området. 
 
Fører av snøskuter: Roger Tråsdahl eller Beate Tråsdahl eller Lise Tråsdahl 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje og utstyr til hytte 
Transport av ved 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 27.01.2020-04.05.2024. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom 
dispensasjonen innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort 
og grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å 
sette seg inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den 
opphører med øyeblikkelig virkning. 
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KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Målselv kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med hilsen 
 
 
 
Petter Klingenberg 
Saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Damsveien 1 9800 VADSØ 
Beate Tråsdahl Tangenveien 4 9325 BARDUFOSS 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: XTG3M7 Registrert dato:29.10.2019 08:06:46

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

30.10.1959
Fornavn

Roger
Etternavn

Tråsdahl
Adresse

Grøtte 129

Postnummer

9325
Poststed

BARDUFOSS

Telefon

98017100
Mobil

98017100

E-post

roger@trasdahl.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Beate Tråsdahl 90684234
Lise Tråsdahl 91642610

Kjøretøy
Kjøretøytype
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B Snøscooter 

Registreringsnummer

ZH 6784

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

01.01.2020 31.12.2023 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Det søkes om tillatelse til å frakte utstyr, bagasje og ved til hytte.
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

49
Bruksnr

33
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger i Istindlia

Tidsrom for åremålsleie

276



Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Gnr 49 Bnr 11, 12

Grunneier(ne)s navn

Roger Tråsdahl
Jan Ove Fjeldstad
Svein Inge Hjelme
Karin Kindblom
Mette Heimgaard
Øyvind Fjeldstad
Inge Rognmo
Arne Søreng
Tor Inge Jægergaard
Gunnar Grøtte

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart trase snøskuter 2019.pdf
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Fra: roger@trasdahl.no (roger@trasdahl.no)
Sendt: 27.01.2020 11:01:08
Til: Asle Lifjell; Petter Klingenberg
Kopi: Postmottak

Emne: SV: Malselv kommune
Vedlegg: 
Hei,
Mottok i dag svar på min søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark, og den er innvilget, men kjøreruten i
kartet er ikke i henhold til det jeg har søkt om  og hatt i alle år jeg har hatt dispensasjon, men dette kartet er det
bare tegnet inn kjørerute fra hovedvei og etter traktorvei frem til hytten.
Jeg har i alle år kjørt direkte hjemmefra etter en løype gjennom skogen, og som har vært brukt siden en gang på 70
tallet, og denne løypen brukes i 99,9% av tilfellene jeg kjører mine ca 5 turer i året.
Jeg har i tillegg hatt dispensasjon å kjøre etter traktorveien dersom det er behov for å frakte opp ekstra store og
tunge lass, eller at snøforholdene er slik at det ikke er mulig å komme fram gjennom skogsløypa.
Dersom jeg må kjøre traktorveien vil jeg måtte brøyte parkering for bil og henger et sted ved veiens begynnelse,
og da frakte skuter, kjelke og utstyr først med bil og så laste over på skuter og kjøre videre. Det er også svært dårlig
plass for parkering i området.
Jeg håper at dette kan endres slik at jeg kan kjøre direkte hjemmefra til hytten de få turene jeg kjører, og at
dispensasjonen kan være slik jeg har hatt i alle år tidligere.
 
På forhånd takk!
 
Med vennlig hilsen
Roger Tråsdahl
Grøtte 129
9325 Bardufoss
Mob: 98017100
 

Fra: post@malselv.kommune.no <post@malselv.kommune.no> 
Sendt: mandag 27. januar 2020 08:54
Til: Roger Tråsdahl <roger@trasdahl.no>
Emne: Malselv kommune
 

Målselv kommune
Vår ref:      2019/2015 - 2
Dato:         27.01.2020

Svar søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark og vassdrag §§5c og e på snødekt mark
- Roger Tråsdahl

Hilsen

Petter Klingenberg,
byggesaksbehandler
Enhet teknisk
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Roger Tråsdahl 

Grøtte 129 

9325 Bardufoss        Grøtte 11.februar 

 

Målselv Kommune 

Kommunehuset 

Saksbehandler Petter Klingenberg 

Motorferdselsdispensasjon nr. 23/2020 

Klage på kjørerute i innvilget dispensasjon. 

Jeg klager med dette på at jeg ikke har fått innvilget dispensasjon på den kjøreruten det er søkt om, 

men på en annen rute. 

I behandlingen av min dispensasjon om kjøring med snøskuter i utmark i Målselv Kommune, har de 

som har behandlet saken, kommet frem til at jeg ikke lenger kan kjøre direkte fra der vi bor og opp til 

hytta, men vi må laste skuter og utstyr på tilhenger, kjøre 5 km til der traktorveien begynner, laste 

om der og kjøre 4 km til hytta. 

Siden en gang på 70 tallet har vi hatt ei skuterløype fra Grøttegrenda og opp til hytteområdet i 

Istindli. 

Grunnen er at det er enklest å kjøre direkte uten å måtte laste skuter og utstyr på biltilhenger for så å 

frakte dette 5 km til traktorveien i Istindli, og så laste om og kjøre med skuter opp traktorveien. 

I tillegg er det ingen parkering for bil og tilhenger der traktorveien begynner, og veikrysset er 

uoversiktlig i en bakke og sving. Det er ingen steder å stoppe på traktorveien, men man må stoppe på 

fylkesveien og laste om der. Å stoppe på fylkesveien medfører trafikkfare, og da må man stoppe 100 

til 200 meter øst for krysset, og så langt jeg vet er det ikke tillatt å kjøre etter fylkesveien med 

snøskuter. 

Dersom noen av grunneierne i området driver med vedhogst med traktor på vinterstid, vil det ikke 

være mulig å komme frem med snøskuter etter traktorveien, men den vil være ufremkommelig. 

På fylkesvei 87 er det tidvis mye trafikk. Så det er ikke fornuftig og det er upraktisk å kjøre derfra, og 

det er heller ingen miljøgevinst med å gjøre det på den måten, men tvert imot. 

For de som bor ved starten av traktorveien er det selvsagt en annen sak, men de trenger ikke 

parkering, og det er heller ikke så mange som bor og kjører derfra. 

Å kjøre direkte der vi har kjørt i 40 år er ca 6 - 7 km, mens å kjøre først med bil 5 km, og så med 

snøskuter etter traktorveien ca 4 km, blir da ca 9 km. 

Nå er jo begge disse løypene over 2,5 km, så i dette tilfellet er det bare brukt nærmeste brøytede vei 

som regel, uten å ta med andre praktiske og forsvarlige hensyn. 

Jeg ber om at vedtaket omgjøres, og at jeg kan få dispensasjon til å kjøre slik jeg har gjort i alle år. 

 

Med vennlig hilsen 

Roger Tråsdahl 
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