Møteprotokoll

Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Dispensasjonsutvalget
1. etg. Tana rådhus
Møtested:
19.3.2014
Dato:
Tidspunkt: 10:00-13 :00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Håvald Hansen
Jan Larsen
Torill Klogh

Funksjon
Leder
Medlem
Nestleder

Representerer
FE/OL

SP
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn

Funksj on

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Merknader
Torill Klogh fratrådte møtet kl 12.30.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Wenche Pettersen

Stilling
Sekretær

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.

Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 19.3.2014:

Lukket

Utvalgssaks nr

Innhold

PS 94/2014

Godkjenning av inilkalling

PS 95/2014

Godkjenning av saksliste

PS 96/2014

Godkjenning av protokoll fra møtene 22.1.2014 og
19.2.2014

PS 97/2014

Alnund Øvregård - Søknad om dispensasjon fra lov
on1 i11otorferdsel i forbindelse med transport av utstyr
og bagasje til hytte - Vinter 2014-2018

2014/500

PS 98/2014

Idun-Karine Pederse11 - Søknad om dispensasjon fra
lov om n1otorferdsel i forbindelse med vedlikel1old av
hytte og gamme - Vinter 2014-2018

2014/488

PS 99/2014

Tone-Berit Olsen- Søki1ad om dispe11Sasjon fra lov
on1 motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av
hytte og gamme - Vinter 2014-2018

2014/489

PS 100/2014

Sonja Lydia Kimo Pedersen - Søknad 01n
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med vedlikehold av hytte og gamme - Vinter 20142018

2014/490

PS 10112014

Karine Ki1no Pedersen - Søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av
hytte og gamme - Vinter 2014-2018

2014/491

PS 102/2014

Marie Johanse11 - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
motorferdsel i forbi11delse 1ned vedlil<ehold av hytte
og gamme - Vinter 2014-2018

2014/492

PS 103/2014

Øyvind Blixgård - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse nled vedlikehold av hytte
og gamme - Vinter 2014-2018

2014/493

PS 104/2014

Agnar Cl1arles Olsen - Søknad on1 dispensasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av
ganune- Vinter2014-2018

2014/494

PS 105/2014

Frank Dahl Erke - Søki1ad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined transport av utstyr og
bagasje til grunn1e - vintrene 2014-2017

2014/483

PS 106/2014

Ingvald og Tove Laiti - Søknad om dispensasjon fra
lov on1 n1otorferdsel i forbindelse med tilsyn av
grunn1e - vi11ter 2014

2014/524

PS 107/2014

Hans Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov on1
motorferdsel i forbi11delse med tilsyn av gamme vinter 2014

2014/525

PS 108/2014

Tone Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og
bagasje til gamme - Vi11ter 2014

2014/520

Arkivsaksnr

PS 109/2014

Katri Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og
bagasje til gamme - Vinter 2014

2014/519

PS 110/2014

Oddn1und Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr

2014/528

og bagasje- Vinter 2014
PS 111/2014

Peder Pedersen - Søknad on1 dispensasjo11 fra lov om
1notorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamn1e
- Vi11ter 2014

2014/552

PS 112/2014

Johanne Daniloff - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse n1ed tilsy11 og
vedlikel1old av gainme - Vinter 2014

2014/562

PS 113/2014

Thor Ebeltoft - SøkI1ad on1 dispensasjon fra lov om

2014/563

motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr,
bagasje og brensel til l1ytte - Vinter 2014

PS 114/2014

Lii1da V. Olsen - Søknad om dispensasjo11 fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined transport av utstyr og
bagasje til ga1n1ne - Vinter 2014-2018

2014/573

PS 115/2014

Martha S. Tapio - Søknad om dispensasjo11 fra lov on1
inotorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold
av gamme - Vinter 2014

2014/582

PS 116/2014

Aigin Berntebårdni Bakken - Søla1ad om dispensa~jon
fra lov om motorferdsel i forbi11delse med transport av
utstyr og bagasje til gamme - Vinter 2014-2017

2014/598

PS 117/2014

Dagny Elisabeth Somby - Søknad om dispensasjon fra
lov 0111 n1oto1ferdsel i forbindelse med omtransport av
leirutstyr - Vinter 2014

2014/581

PS 118/2014

Jørn Otto og Harriet Hyld Johnsen - Søknad on1
dispensasjon fra lov 01111notorferdsel i forbindelse
med transport til offe11tlig løype - vintrene 2014-2018

2014/499

PS119/2014

Liv Bjarnhild Berg - Søknad om dispensasjon fra lov
om i11otorferdsel - Vinter 2014

X

2014/527

PS 120/2014

Karla Ste11sgård - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel - Vinter 2014

X

2014/564

PS 121/2014

Odd Bavda - Søknad on1 dispensasjo11 fra lov om
motorferdsel - Vinter 2014

X

2014/584

PS 122/2014

Referatsaker/Orienteringer

RS 7/2014

Ny behandling - Vedtak i søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel - Vinter 2014-2015

2013/2733

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 19.3.2014:

PS 123/2014 Sletta Fritidsklubb v/Per Inge Olsen - Søknad om
dispensasjon fra lov on1 motorferdsel i forbindelse
med klttbbtur til Rødekorshytta- Vinter 2014
PS 124/2014 Trine Guttorm-Ny behandling - Vedtak i søknad
i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel Vinter 2014

2014/645

2014/385

Saksprotokoll saksnr. 94/2014 i Dispensasjonsutvalget - 19.3.2014
Behandling

Godkjenning av innkalli11g

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak
Innkalling godkjent

Saksprotokoll saksnr. 95/2014 i Dispcnsasjonsutvalget - 19.3.2014
Behandling
Godkjenning av saksliste

Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak
Saksliste godkjeru1es med følgende tilleggssaker:

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 19.3.2014:
PS 123/2014 Sletta Fritidsklubb v/Per Inge Olsen - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med klubbtur til Rødekorshytta- Vinter 2014
PS 124/2014 Trine Guttorm- Ny behandling- Vedtak i søknad

i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
Vinter 2014

2014/645

2014/385
w

Saksprotokoll saksnr. 96/2014 i Dispensasjonsutvalget - 19.3.2014
Behandling
Godkjenning av protokoll fra møtene 22.1.2014 og 19.2.2014

Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak
Protokollene godkjennes

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Amund Øvregård
Niitonargeaidnu 51
9730 Karasjok
Vår ref.: 20J4/500-1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
S11ksp1Qlcl\oll i Dispcnse.sjonsutva1get -19.3.2014

D~to:

19320/4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i ubnark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
AlnlUld Øvregård

Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 5

Formål: Transport av utstyr og bagasje til hytte.
Kjøretrase: Fra E6 v/Levajok bru, opp Geaidnujokkdalen og til kommunegrensa, i h.b.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser d·et omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Noturmangfoldslovens §§ 8-12.

Ved.taket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og tmderskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Postadr~~e:

Be,sBk:mdre;s~:

Rådhusveien 24
91!4S Tana
E·post: postmottak@uma.kornmune.no

Rådhusveien 24

Telefon:
46401)200
7e(efuks:

www.ran'1.kommune.no

78925309

Baok:

4910.12,71 !00
Orc..nr.;
943.50$.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dlsperisasjonsutva/get

Kopl:
LensmW1nen i Tana

Idun-Karine Pedersen
Smalfjord
9845 Tana
Vår rol: 2014/488-1

Statens Naturoppsyn, Tana
Saksprotokoll i Di~pcnsll.$jol\S11tvala~t- 193.2014

0-..io: 19.J.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 5c og 6, gis herved tillatelse til anytte motorlrjøretøy i utmark for:
Idun-Karine Pedersen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 2

Fo1mål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikeholda'' hytte og ganune.
Kjøretrase; F:ra løype 6B til Holmevanni avstikker til hytte v/Hohnevann, videre til gamme
v/Leibosdalen og videre til løype v/Hanntivann, i h.h.t. kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvaiget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-U/091 og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bruksrett til omsøkte bytte og gamme.

Vedtaket kan p!.klages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 ukerfra den dag dette brevet er mott.att. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller hjelp ti1 å sette opp klagen kan fås ved l1envendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Postadr~:
R~dhu!veien

24

9B4S Taoo
E-paSl:-prutmolUlk@tanalrommune.no

Besøksadn:sse:
R.<\dllusveien 24
www.tann.kammune./JO

Tetefon:

Bank:

46400200
Telefaks:
7892 53 09

4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Tone-Berit Olsen
Rei stadhaugen 26

Kopi:

Lensmannen i Tar1a
Statens Natm·owsyu, Tana

9513 Alta
Vir Ief.; 2014/489-1

Saksprotokol! i Di$pesisasjansutvalget- J9.32014

Dato; 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 5c og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Tone-Berit Olsen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 2

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte og gamme.
Kjøret.rase: Fra løype 6B til Hotmevann, avstikker til hytte v/I-iolmevann, videre til gamme
v/Leibosdaien og videre til løype vtHannuvann, i h.h.t. kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfeUe det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har bruksrett til oms•kte hytte og gamme.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesn1ann~n- Klagen sendes
via kommuneIL Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under ltjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
~canu (";~->~:?
D\<:pc,:-:.~- .. ,

""".":::::

:,:c-:nmt~nu

::·-;,~·;.-..~.;;;~!

9845 'l'an.i

.,,.-:,,;.i

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådbusveien 24

Besøksadres~:

Tefofon:

RMlruoveien 24

46400200
Teh:fllks:
78925309

9845 Truia

E·J)Ost: postmoUak@tana.kommune.no

W\VW,tanakommune.no

""'

49-10.12.71160
Ch'g,nr.!
94.3,,0:'i.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Sonja Lydia Kima Pedersen
Smalfjord
9845 Tana

Vår rtf.: 2()14/49{1-l

Sakspro!oko'J i Dispensasjon~utvalgel -193.2014

Dato: 19.3,2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 5c og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Sonja Lydia Kima Pedersen
Kjoretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 4

Fannål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte og gamme.
Kjøretrase: Fra løype 6B til Holmevann, avstikker til bytte v/Holmevann, videre til ganune
v/Leibosdalen og videre til løype v/Hannuvann, i h.h.t. kart
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kau gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ...(i/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bruksrett til omsøkte hytte og ganime.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. !(Jagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan :ras ved henvendelse tii Jcommunen.
Deone tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensaajonen.

n

Dispensasjortsutvalgets leder

PCls!adresse:
Rdi.lhusveien 24

Besøksadresse:

Telefon:

Rådbw;vcicn 1A

46400200

Bank:
4910.12.71160

Telef.ll;s:

Org.nr.:

www.!ana.komrnunc.no

78925309

943J05.527

9845Tmta

E-post pcstmottak@tana.komrnunc.no

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvclget

l(opi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Karine Kimo Pedersen
Smalfjord
9845 Tana
Vår ref: 2014/491·1

SaksprotokoU i Dlsp~nsasjonsutv111get- l93.20J4

Da!o: 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 5c og 6,. gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:

Karine Kimo Pedersen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 4

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte og gamme.
Kjøretrase: Fra løype 6B til Hohnevaon, avstikk.er til hytte v/Holmevann, videre til gamme
v/Leibosdalen og videre til løype v/Hannuvann, i h.b.t kart.

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget anser det omsøh.-te formålet som et særlig tilfelle det

kan gis <lispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og
Naturmangfoldslove11s §§ 8~12. Søker har bruksrett til omsøkte hytte og gamme.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmanuen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller hjelp Lil å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

sen
Dispensasjonsutvalgets !eder

Postadresse:
R.ådhtlsveien 24
984.STana
E·post: postmottnk@lann.kommune.no

BCliøksadresse:
Rådhusveien 24

Telefon:
46400200

www.lallll.kommune.no

Tclefllks:
78 92 53 09

Bank:
4910.!2.7!1~0

Org.nr.:

943.SOS.52?

Deanu gielda - Tana kommune
Oispensasjonsutvalget

Marie Johansen
Reistadhaugen 11
9513 Alta
Vår ref.: 2014/492-l

Kopi:
Lensmannen I Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
Saksprotokoll i Dispens81ljonsutvalget ~ 19.3.2014

Dato; 193.20!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 5c og 6, gis he1ved tilJatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Marie Johansen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 2

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte og gamme.
Kjøretrase: Fra løype 6B til Holmevann, avstikker til hytte v/Holmevann, videre til gamme
v/Leibosdalen og videre til løype v!Hannuvann, i h.h.t. kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/0-9, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bruksrett til omsøkte hytte og gamme.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
\•ia kommunen. Klagefristen er 3 uker :fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller hjelp tH å sette opp klagen kan :fas ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter .skal
dato, kjørerute og lUlderskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadrc:sS<::
RMhusveien24

Bcsøksadres.~e:

Telefon:

Rddhusve!en 24

46400200
Telefaks:
78925309

9&4S Tana

E·!)OSt: postmotlllk@tnna.kommurir..n(l

www.tana.kommune.no

Bank
4910.12.71 !60

org, nr.:
94J50S.5Z1

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjon.sutvolget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Øyvind Blixgård
Straumfjord
9151 Storslett
Vår ref.: 2014/493·1

Sak5protolroll i Dispcnsasjon5utva!ge1 -19.J.2014

Dato: 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ ~c og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for:
Øyvind Blixgård
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 2

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte og gamme,
I{jøretrase: Fra løype 6B tirHolmevann, avstikker til hytte ·v/Holmevann, videre til gamme
v/Leibosdalen og videre til løype v/Hannuvarm, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: DispensasjonsutvaJget anser det omsekte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv Tw6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ S.12. Søker har brnksrett til omsøkte hytte og gamme.

Vedtaket kau påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmai.men. Klagen sendes
via konununen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring o_g kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
0:-rni.1

'"'.:.~·~·.:'\ ~ '\::~:: i:cm:r.~;:ic

c.:::.:;:~n:-::,si;''

gu.i,5Tan

Postadresse:
Rådh11$Veien 24

, ·.:::.c..;;t
...,.

Besuk~adrosse:

Rådbusvei.en 24

Telefon:
46400200

www.iana.kommunc.no

Tcl!!faks:
78925309

9845 Tana

E:-pust: prn;tmottak@t!lfl!\.kommune.no

BanK:
4910.12.71160
Ors;.nr,;
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
bispensasjansutvalget

'

Kopi·.
Lensmannen i. Tana
Statens Naturo-ppsyn, Tana

Agnar Charles OJsen

9826 Sinna
Vårri:f'.: 2014/494·1

Sa~protoko!l

i Dispei1sasjonsuLvalget - 193.2.014

Dato: 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15, mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlgøretøy i utmark for:
Agnar Charles Olsen

Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 2

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbi11delse med tilsyn av gamme.
Kjøretrase: Fra løype 2A v/BihtoSjåvri - Guollejåvri ~ Guollegielas - til gamme v/Gappatåv.2i, i
h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vord.ert etter Rwldskriv T ~6109, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bruksrett til omsølcte gamme.

Vedtaket kan påklages etter reglene j forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes

via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen IDå medbringes w'ld.er kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

en
Dispensasjonsutvalgets leder

Be:iøksadresse:

Pos11.1dmsse:
Rådbusv~ien

24

Rddhusvei~n 24

9845 Tane

E·posl: p111una111lk@tana.kommune.no

www.tana.kommune.no

Telefon:
46400200
Telefuk:l:
78 til :SJ 1)9

Bank:
4910.12.71160
Org, nr.:

943.505.521

Deanu gielda - Tana kommune
bispensasjonsutvalget

Frank Dahl Erke
Fjelbmageaidnu 16, Polrnak
9845 Tana
V:irrcf: 20141483-1

Dat(): 19.3.2014

.Suksprolokoll i Dispensazjonsutvalgct- 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2017
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
Frank Dahl Erke
Søknaden kan ikke behandles, da det ikke foreligger brukererklæring til Hans Heiman Johnsens
gamme.

Begrunnelse: Søknaden vil bli behandlet når det foreligger brukererklæring til gamme.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller !Uelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadres~;

Rtdhnsveien24

Besøksadresse:
Rådhusvoicn 24

984STMa

E-po:;t: pmlmottak@tana.kommunc.no

www.lana.kommunc.oo

Telefon:

Gank:

46400200
Telefiiks;
789253 {)9

Org.nr.:

4910.12.71160
943.5{)5.S21

Deanu gielda -Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Ingvald og Tove Laiti
Postboks 6
9735 Karasjok
Vår ref,; 20141524-1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
SakllprotokoU i Dispcnsasjcnsutvalgel- 19.3,1.014

Data: 19.J.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlrjøretøy i utmark for:
Ingvald og Tove Laiti
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 5

Fomtfil: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av gamme.
Kjøretrase: Fra åpen løype l Levajok v/Ullotjåvri til koinmunegrensa Karasjolo; i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgflt anser det omsøkte formåli;!t som et s~rlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundslu-iv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12.

Vedtaket kan påklages elter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommWlen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til åsene opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdrns andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og imderskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Posladres~:

Besøksadro&w:

Telefon:

BMk;

Rådbusvelen 24

RW:lhusv"ien 24

4640(}20-0

4910.12.7! !00

984S1Wla

1'elc:fnks:

&i:oiæ postmøtl!lk@tana.kornmune.no

78925JQg

Or,s.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasj onsutvalget

Hans Laiti
Bar1a
9730 Karasjok
Vår ref.: 20141525·1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
SaksprotøkoH i Disp<msll!1jonsutvPlga- 19.3.2014.

Dato: 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 §§ 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Hans Laiti
Kjøretøy: Snøskuter

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2014

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av gamme.
Kjøretrase: F'ra åpen !øype 1 Levajok v/Ullotjc'ivri til kommunegrensa Karasjok, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ..(i/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra deJ1 dag dette bievet er mottatt. Næmtere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
iJ."'!:->l'tt: rt::-'.i::.~ ~ ~::-:;::::: ~~cmmunt:
r:': '."''.'.;~;.-,~. ,:;;"- . -~. ,:.1

n

Dispensasjonsutvalgets leder

Postndrll$se:

Besøksadresse:

Telefol!:

Boolo

RMhusveien24
9845 Tana

Rfll:lhusveien24

4910.12.71160
Ozg.nr.;

E-post: postmottak@ttnakommune.no

WWW .!WJa.kQllJnlU!IC.nO

46400200
Telefaks:
7392 53 09

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvo lget

ToneDervo
Øvre Tollevikvei 17
9511 Alta
Vårl'i:[: 20!4/520-1

Kopi:
Lensmannen I Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
Dato: 19.3.2014

Sllkspr(}lok(IJI l Dispcnsasj~nsutvalg~t- 19.J.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
ToneDervo
Kjøretøy: Snøskuter

Antall tur/retur: 3

Tidsrom: 19.3.2014-30.4.2014

Fonn.ål: Transport av utst)•r og bagasje til gamme v/Lille Sonunervann.
Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok v/Flattjern til gairune, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensa..o;ijonsutvalgct anser det omsøkte fonn.ålet som et særlig tili'elle det
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og

Natul'lllangfoldslovens·§§ 8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp !dagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes lUlder kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispe11sasjonen.
D .,..~··· ,_,,1~' ......
L\·.:,~::·.::;.~~· . ·.:.:.-:~::"~:
n

';';•:'.;:-,

:~c·;l:mL\tiC

:.t

n
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Radhusveien 24

Besøksadresse:

Telefon:

B1111k:

Rådhusveien 24

46400 200
Telefaks:

www.tlllla.kommune.no

78925309

'49!0.12.71160
Org.nr.;
943.505.527

9845Tallll

E:-post: pootrnottak@tana.kon1murn:.no

Dcanu gielda - Tana kommune
Disperisosjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana.
Statens Naturoppsyn, Tana

Katri Dervo
Øvre Tollevikvei 17

9511 Alta
Vår ref.: 2014/5!9-l

Dato; 19.3.2014

Snksprotoko!I i Dispensasjonsutval$'lt-19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai l 988 §§ 6, gis herved tillatelse til ~nytte motorkjøretøy i utmark for:

Katri Dervo
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-30.4.2014

Antall tur/retur: 3

Fonnål: Trauspott av utstyr og bagasje til gamme v!Lille Sommervann.
Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok v/Flattjem til gamme, i h.h.t. krut.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næ1mere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Postadresse:

Besøksadn:sse:

Rådhusvcien 24
9345Tana

Rådbusveien 24

E·~ost

www.tnna.komrnu11e.no

11os1mottak@tnnn.kommune.no

Tekfun:
46400 201'.l
Ttlefuks:
7892:!Ø09

Bllllk:

4910.12.71160
Org.nr.:

943.50,5.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Oddmund Nilsen
Lindsethv.28
9800Vadsø
Vår ref.: 20141528-1

Kopi:
Lensmannen i Tana
S1atens Naturoppsyn, Tana
Saksprotokoll i Dispensæ;jonsu!valgc:t- l9.3.20l4

Dnto: 193.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmatk og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 5c, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Oddmund Nilsen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-30.4.2014

Antall tur/retur: I 0

Formål: Transport av utstyr og bagasje til egen hytte på Seidafjellet.
Kjøretrase: Fra parkeringsplass på Seidafjellet hyttefelt til egen hytte, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget nnser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle elet

kan gis dispensasjon til. Søknaden er vnrde1·t etter Rundskriv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller l\ielp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

f'Qstadresse:
Rlldh11sveic11 24

Besølcsrutres;e:
Radltusvcicn 24

9M5Tana

E-post: pos!motlnk@tana,kommune.no

Te!efu11:
4Ji 400 201l
Telcfak!:

www .tuna.kcmmun~.no

78 92 53 (l9

·-

4910. ll. il J60

Ot:!!.nr,:
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjansutva!get

Kopi:
Lensmannen i Tana
Siatens Nnturoppsyn, Tana

Peder Pedersen
Hoffsveien 60D
0377 Oslo
V!r ref.: 2tll4/SS2·!

Saksprowkoll i DispenSll!ljon~utvalgei-19.3.20(4

Dato: 19.32014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Peder Pedersen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 20.3 .2014-31 .12.2014

Antall tur/retur: 3

NB! Vi gjør oppmerksom på motorferdselforbudet i tidsrommet 5.5·30.6.2014.
Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse n1ed vedlikehold av gamme.
Kjøretrase, i h.h.t. kart:
1. Vestertana - HeargejRvri - søre11den av Nissojåvri - Bakteladdot-til gamme v/Lille
Uhcajavri.
2. Vestertana - Snollajå.vrl -Dabtnutjåvri - Hannujåvri - Geassajclv.1.i via løype 6A - sørenden
av-Vadneljåvri- gamme v/Lille Uhcajåvri.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og

Naturmangfoldslovens§§ 8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmarmen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt Nænnere opplysninget
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrL.-it påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Posllldmse:
RiltU!usveicn 24
9845 Tana
E·post: pos1mol!ak@tll!la.komm11ne.no

Besm::sadrt..'l'lc:

Telef(lll'.

Rådhusveien 24

4&400200

www.1una.kommunc.no

Tl:lefak9:
78 92 53 09

Bnnk:
4910.!l.71!50
Org.11r.:
943.50$.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjons1.1tvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens NaturopPsyn, Tana

Johanne Daniloff
Lyngv,4

9845 Tana
Vår ref.: 20141562·1

Saksprotokoll i DispcnsEtSjonsntvalget- 19.3.2014

Dato: 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med ltjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15, mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Johanne Daniloff
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: !9.3.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 5

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme.
Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok til gamme v/Luotternorjåvrit, i h.h.t. kart
Begrunnelse: Dispensasj"nsntvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8·12. Antall turer er redusert i h.b.t. dispensasjonsutvalgets
praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller l\ielp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen,
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjøre1ute og underskrift påføres på baksiden av denne dlspensasjonen.

!'Oiladtes:.1::
RAdbU$velen 24

9a45 T11na
E-posc po>tmDttak@tana,kommune.oo

Besøtsadn:ssc;
RådhllSv~ien 24

Te1erl'.l11:
46400 200

www.tana.kommune.no

Tc(cfaks:
7892 53 09

Bruik:
4910.12.7tlt'iQ
Org.nr.:

943.505.521

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsdtvalget

Thor Ebeltoft
Ulrik Olsensgt.16
9950Vardø
VAr ref.~20!4/563-1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
SaJ.:sprotokoll i Dispe1uæjorn;utvalgct- 19.3.2-014

Dato: !!13.20!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for btuk av motorkjøretøyer i utmark og pA islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 5c, gis herved tillatelse til å nytte mororkjøretøy i utmark for:
Thor Ebeltoft
Kjøretøy; Snøskuter

Tidsrom: 1.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 20

Formål: Transport av utstyr, bagasje og brensel til hytte.
Kjøretrase: Fra parkeringsplass pa Seidafjellet hyttefelt til egen hytte, i h.h.t. kart
Begrunnelse: Dispensasjonsi1tvaJget ause.- det om.sølete formålet som et særlig tilfelle det

kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Natunnangfoldslovens §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt Næimere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen.
Deone tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

en
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Beseksadrene:

Rådl!u5veien 24
984STnna

Rådli1Z$YCien 24

E-post: poitmottak@tma.kommune.no

,vww.uma.knm1J1une.nc

Telefon:
4li 40(1200
Tclcfrud:

7892 53 09

Bank:
4910.12.7!160
Org,nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjo11sutvalget

Linda V. Olsen
Svend Foynsvei
9990 BåWjord

Kopi;
Lensmannen i 1'ana
Statens Naturoppsyn, Tnna

[3

Vllr ref.: 2014!573·1

Sak~protokol!

i Dispens95jonsutv!!lge1- J9.3.2014

Dato: !9.32014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorl<jøretøyer i utmark og på islagte vass<irag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i u!mJtrk for:
Linda V. og Ken Tore Olsen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.32014-45.2018

Antall tur/retur pr. år: 1

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gamme.
Kjøretrase: Fra åpen løype 6B v/Holmevann til Ørretvann, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/-09! og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søkerne har bruksrett til gamme.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. Vl til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang e]Jer hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommonen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerote og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
C·--~·:'l.t= ,.,l"'.·:'.1"::-.n:.;1-<.vmmu!'lo
C':' .' "··,:-:::<:::,.:.:::::J;:i..:::i,g.:;t
fl.,,.S. Tana

Postad("e$.SC:
Rådhumien 24

9845 nma

E1>0st: postmottilk@taua.kommun~.no

BesakSl!,dtesse;

Telefon:

RådhllliVeh:n 24

46400200
Tele~:

www.ranakomml.Ule.no

78 92 53 09

"""'

4910'.l2.71J61)

Org.nr.:
943.505.52'1

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Martha S. Tapio
Luftjokdalen 437
9845 Tana
Vår ref.: 20141582~l

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
Saksprofokoll i Dispensujonsutvulget- \9.J.2014

Dato: ISIJ.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Martha S. Tapio
Kjøretøy: Saøskuter

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2014

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme.
Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok v/Spierkuroggi til gamme vfutløp av Luottemorjohka
v/Sommerelvfossen, i h.h.t. kalt.
Begl'unnelse: Dispensasjonsutvalgct anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6!09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til i! sette opp klagen kan fl\s ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
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Dispensasjonsu algets leder

Pos!adresse:
Rådhusveien 24

Besøksadresse:
Rådhusveien 24

Tebfoo;
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Bank:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Åigi Berntebårdni Bakken
Bievrra
9826 Sirma
V!rref.: 2014159&.l

Saksproiokoll l Dispcnsatjcmsulvalget-19.3.2014

Dato: 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasJon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2017
Med ltjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Åigi Bemtebardni Bakken

Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2017

Antall tur/retur pr. år: I 0

Fonnål; Transport av utstyr og bagasje til gamme.
Kjøretrase:
1. Fra E6 via Jovnirjohka til Per P. Guttorms gai.11Ille v/Borsejohka (Borsigammen), i b.h.t. kart.
3. Fra gamme via Miennajåvri til åpen løype 2A, i h.h.t. kart

Avslag:
2. Transp·ort av lavvo fra gamine til DavimuS Borsejvhka, da dette ildre er et formål det
kan gis dispensasjon til etter§ 6.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøltte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænn.ere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan Tas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelse11 må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
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Deanu gielda - Tana kommune
Dfspensasj onsutva!get

Dagny Elisabeth Somby
Doaresluohkkå

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyll, Tana

9826 Sirma
var ref.: 2014tsa1-1

Saksprotokoll i Dispeasasjonsutvalgel-19,3.20!4

bato:

!~.3.Ull<l

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014
Med hjemmel i Nasjorutl forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for:
Dagny Elisabeth Somby
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 193.2014-4.52014

Antall tur/retur. 3

Formål: Transport av utstyr og bagasje.

Kjøretrase: Fra løype 2A Sirma- Suolojavri-Løype 2A Sirma v/Deavkkebanjohka, i hh.t. kart.
Begrunnelse: Disirensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og

Naturmangfoldslovens§§ 8·12.
Vedtaket kan påklages etler reglene i forvaltJ1ingslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næ1mere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne ti!Jatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, lgørerute og underskrift påføres på baksiden ffV denne dispensasjonen.
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Deanu gielda - Tana kommune
Dispens:asjonsutvalget

Jøn1 Otto Johnse11
Hvistendalsgt 15
9800 Vadsø
Vår ref.: 2Cl41499·1

Kopi:
Lensmannen i ·rana
Statens Naturoppsyn1 Tana
S!!ksprotokoll i Dispensasjonsutvalgel- !9.J.'.!014

Dato: 19.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for:

Jørn Otto og Harriet Hyld Johusen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 20

Formål: Transport til offentlig løype 9 Tanaelva.
Kjøretrase: Fra egen hytte på Seidafjellet etter etablert snøskuterspor til løype 9 Tanaelva:, i h.h.t.
kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Det forutsettes at det innhentes grunneiers ti)latelse dersom
kjøring skal foregå over privat cie11dom.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltoiogslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan f"as ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ildre overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påfores på baksiden av dertne dispensasjonen.
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Saksprotokoll saksnr. 122/2014 i Dispensasjonsutvalget- 19.3.2014
Behandling
Referatsaker/orienteringer

RS 7/2014

JånoS og Vanja Trosten- Ny behandling- Vedtak i søknad on1 dispensasjon fra
lov 0111 motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme og hytte- Vinter 20142015

Merknad: Saken behandlet på 11asternøte den 4.3.2014.

Votering

Enstenllllig vedtatt
Vedtak

Tatt til orienterh1g

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana

JanoS og Vanja Trosten
Unjarga
9840 Varangerbotn

Statens Naturoppsyn, Tana

Dat-0: 4.3.Z014

Vår ref; 2013.12733-6

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2015
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i u1mark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i uunark for:

JanoS og Vanja Trosten
KJøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 4.3.2014·4.5.20!5

A11tall tur/retur pl'. år: 1

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av Thranehytta.
Kjøretrase: Fra løype 14 Alleknjarg til Thor Thranes hytte nord for lussavadda, i h.h.t. karl
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søl01aden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og

Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bruksrett til hytte.

Vedtaket kan påklages etier reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
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Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmmnen i Tana
Statens Naturoppsyti, Tana

Sletta Fritidsklubb Nesseby
v!Per Inge Olsen
9840 Varallgerbotn
VAI ref,; 2014/645-!

Sukspro!okolJ i DispensnsjOflsutvillg::t-19.32014

0810: 19J.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai !988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Sletta Fritidsklubb Nesseby v!Per Inge Olsen
Kjøretøy: 4 stk. snøskutere

Tidsrom: 28.3.2014-30.3.2014

Antall tur/retur: 3

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til rødekorshytta i forbindelse med helgetur med
fridtidsklubben.
Kjøretrase: Fra lconununegrensa Nesseby til rødekorshytta v/Botnvann, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutva1get anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og

Naturmangfoldslovens§§ 8~12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes

via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen_ starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
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Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjon.sutvafget

Kopi:
Lensmannen i Tana.
Statens Naturoppsyn, Tana

Trine Guttorm

9826 Sirma
Vår ref.: 2014/38S-4

Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get-193.2014

Dato: 19.320!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagre vassdrag av
IS. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for:
Trine Guttorm
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 19.3.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 10

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbinde-Ise med vedlikehold av gamme,
Kjøretrase: Pra E6 - Jovnitjohka- Borsigarnmen - Borsijåvri - Guolpevuollejåvri - til løype 2A
Sirma, i h.h.t kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøl{te formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09" og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. ·Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næxmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
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