Deanu gielda - Tana kommune

Møteprotokoll

Utvalg:
Dispensasjonsutvalget
Møtested:
l .etg. Tana rådhus
Dato:
9.4.2014
Tidspunkt: 11 :00-14:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Håvald Hansen
Jan Larsen

Funksjon
Leder
Medlem

Representerer
FE/OL
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Torill Klogh

Funksjon
NESTL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Merknader

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 dispcnsasjonsutvalget den 9.4.2014:

Utvalgs-

Innhold

saksnr

Lukket

Arkivsaksnr

PS 125/2014

Godkjenning av innkalling

PS 126/2014

Godltjenni11g av saksliste

PS 127/2014

Godkjenning av protokoll fra forrige nløte

PS 128/2014

Jim Valle og Vera Nilse11 Slettvoll - Sølo1ad on1
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbh1delse med
transport av utstyr og bagasje til hytte, samt transport
til offentlig løype på Tanaelva - vinter 2014-2018

2014/661

PS 129/2014

Rebecca Amalie Jol1ansen - Søknad on1 dispe11sasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse nled transport av
utstyr og bagasje til hytte - vinter 2014-2020

2014/738

PS 130/2014

Torfinn Johansen - Sølo1ad om dispensasjon fra lov on1
1notorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og
bagasje til hytte - vinter 2014-2020

2014/739

PS 131/2014

Sylvia Marita Johansen - Søknad 01n dispensasjon fra
lov 01n inotorferdsel i forbindelse 1ned transport av
utstyr og bagasje til hytte - vinter 2014-2020

2014/740

PS 132/2014

Reidar Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
motorferdsel i forbindelse transpo1t av lttstyr og
bagasje- Vinter 2014

2014/666

PS 133/2014

Olaf Trosten - Søknad on1 dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og
bagasje til leirplass -vinter 2014

2014/724

PS 134/2014

Oddvar Mudenia - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined transport a\' lttstyr og
bagasje til leirplass - vinter 2014

2014/725

PS 135/2014

Frode Lind - Søknad om dispensasjon fra lov on1
motorferdsel i forbindelse med trai1sport til offe11tlig
løype på Tanaelva- vinter 2014

2014/707

PS 136/2014

Hilde Skaltg - Søknad om dispensasjo11 fra lov om
111otorferdsel i forbindelse med transport til offentlig
løype på Tanaelva- viI1ter 2014

2014/708

PS 137/2014

Harald Skaug - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined transport til offentlig
løype på Tanaelva- vinter 2014

2014/709

PS 138/2014

Vegard Lind - Søk11ad om dispensasjon fra lov om
n1otorferdsel i forbindelse med transport til offentlig
løype på Ta11aelva- Vinter 2014

2014/710

PS 139/2014

Referatsaker/Orienteringer

Tilleggssaker til møtet i dispensasjonsutvalget den 9.4.2014:
PS 140/2014 Jens Siri Eriksen - Søk11ad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbi11delse med tra11sport av
utstyr og bagasje til hytte - Vinter 2014-2018
PS 14112014 Per Magne Lille - Søknad om dispensasjon fra lov
om inotorferdsel i forbindelse med transport av
utstyr og bagasje- Vinter 2014
PS 142/2014 Edmund Heggedal - Søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse ined tilsyn og
vedlikehold av gan1me- Vinter 2014
PS 143/2014 Holmesund og Gardak bygdelag vNiktor
Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
motorferdsel i forbindelse med isfiskekonkUITanse
på Li11konjåvri - Vi11ter 2014
PS 144/2014 Atle Kristiansen - Søknad on1 dispensasjon fra lov
on1 motorferdsel i forbindelse 1ned trm1sport av
gompi- Vi11ter 2014
PS 145/2014 Jarle Tobiasse11 - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med transport av
gompi- Vinter 2014
PS 146/2014 Tana Ton1s jakt- og fisket11rer v/Tom Hardy Søknad om dispe11sasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med turisme Vinter 2014
PS 147/2014 Kristian Johnsen - Søknad 01n dispensasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse 1ned
vedlikehold av hytte - Vinter 2014-2020
PS 148/2014 Sylvia Marita Johanse11- Søknad om dispensasjo11
fra lov om motorferdsel i forbindelse med transpott
av utstyr og bagasje til ll)'tte - Vinter 2014-2020

2014/767

2014/776

2014/769

2014/770

2014/784

2014/785

2014/790

2014/792

2014/793

Saksprotokoll saksnr. 125/2014 i Dispensasjonsutvalget- 9.4.2014
Behandling
Godkjenning av h1nkalling

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Innkalling godkjennes

Saksprotokoll saksnr. 126/2014 i Dispensasjonsutvalget - 9.4.2014
Behandling
Godkjenning av saksliste

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Saksliste godkje11nes med følgende tilleggssaker:

Tilleggssaker til møtet i dispcnsasjonsutvalget den 9.4.2014:
PS 140/2014 Je11s Siri Erikse11- Søknad om dispensasjo11 fra lov
om motorferdsel i forbi11delse ined transport av
utstyr og bagasje til hytte - Vinter 2014-2018
PS 141/2014 Per Magne Lille-Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbi11delse med transport av
utstyr og bagasje - Vinter 2-014
PS 142/2014 Edmund Heggedal-Søknad om dispensasjon fra
lov om inotorferdsel i forbindelse med tilsyn og
vedlikel1old av gam1ne- Vinter 2014
PS 143/2014 Holmesund og Gardak bygdelag v/Viktor
Trosten - Søknad on1 dispe11sasjon fra lov om
1notorferdsel i forbindelse med isfiskekonkurranse
på Linkonjåvri- Vinter 2014
PS 144/2014 Atle Kristiansen - Søk11ad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med transport av
gompi - Vinter 2014
PS 145/2014 Jarle Tobiasse11- Søknad om dispensasjon fra lov
om 1notorferdsel i forbindelse med transpo1t av
gornpi - Vinter 2014
PS 146/2014 Tana Tomsjakt- og fisketurerv/Tom HardySøknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbi11delse nied turisme Vinter 2014
PS 147/2014 Kristian Johnsen- Søknad om dispensasjon fra
lov 01n motorferdsel i forbi11delse 111ed
vedlikehold av hytte - Vinter 2014-2020
PS 148/2014 Sylvia Marita Johansen - Søk.J.1ad 01n dispe11sasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport
av utstyr og bagasje til 11ytte - Vinter 2014-2020

20141767

2014/776

2014/769

2014/770

2014/784

2014/785

2014/790

2014/792

2014/793

Deann gielda - Tana kommnne
DiSpensasjonsutvalget

Jim Valle

Kopi:

Grensen2B
9950 Vardø

Lensmt1nnen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

var ref.; 2ot4/66l·I

Salcsprolokol! i

Dispensasjonsutval.!l~t- 9.4,21)14

Dato-: 9.4.2014

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 §§ Se og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:

Jim Valle og Vera Slettvoll
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 25

Formål: Transport av utstyr, bagasje og brensel til hytte, samt transport til offentlig
snøskuterløype på Tanaelva.
Kjøretrase i h.h.t kart:
I. Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til egen hytte.
2. Fra egen Itytte til offentlig snøskuterløype på Tanaelva.

Begrunnelse: Ojspensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle_ det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T M6/09, 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 el' 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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Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse-.

Bruøksadrc:sse:

RMlw&veie1124
9845 Ta11a
E"Po:;t: postmottak@taria.kommune.no

RAdh11S\-eien 24

Telefon:
46400200
Tclefhl:s:

www.1a1i~.kommcnc.no

7& 92 53 OY

Bank:
4910.Jl.7\160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Rebecca Amalie Johansen
cio Marit K. Johansen, Gardak
9845 Tana
Vår ref.: 20l4/73H-J

Sak~protokol!

LensmanneJJ i Trula

Statens Naturoppsyn, Tana
i Dispensasjonsutvalgct -9.4.2{114

D~UJ;

9.4.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjo1ml forskrift for bruk av n1otorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 5c, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Rebecca Amalie Johansen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: I

FonnåJ: Transport av utstyr og bagasje til hytte.
Kjøretrase: Fra åpenløype 4 Hillagun·a v/Dtmkrattelva til Nils Pol'sangers hytte v/Dunkratt,i h.h.t.
kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispe11sasjon til. Søknaden er vurdert ettel' Rundskriv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Antall turer er reduser i h.h.t. dispensasjonsutvalgets
praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslove11s kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommunen. Klagefristen er 3 uk.er 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 kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Postildresse:

Besoksrulressc:

Rtdhuswicn 24

Radhusvcicn 24

46 400

wo

Td~faks:

9X45 Tmm

E-post: PQstmotW.@:ana.kommlllle.no

Ttlefon:

www.tana.kommune.no

18 92 5309

""""

49! 0.12. 71160

Org;.nr.;

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispe11sasjonsutvalget

Torfiru1 Johansen
Gardak
9845 Tana
Vår ref.: 20t4n39-t

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
Snksprotokoll l Dispensasjonsutvalget-9.4.2014

Dato: 9.4,2014

Vedtak i sølmad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og påislagie. vassdrag av
15. mai 1988 § 5c, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Torfinn Johansen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.42014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 2

Fannål: Transport av utstyr og bagasje til hytte.
Kjøretrase: Fra åpenløype 4 Hillagun:a v/Dukrattelva til Nils Porsangers hytte v/Dllllkratt, i h.h.t.
kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et sæl'lig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Antall turer er reduser i h.h.t. dispensasjonsutvalgets
praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kom1nllllen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er inottatt. Nænnere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagon kan ras ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, ltjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

PoBtadres~!l:

Mdhusvelen 24
984:5Tano.

E-post:

postmottak@lana.kommu~e.no

Besoksadreose:
RådltusveiCfl 24
www.tanaJmmrnune.no

Telef<m:
46 4-00.200
Te!efoks:
78925309

Bank:
49!0.12.7!16a
Org.nr.:
943.505.527

Deann gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Sylvia Marita Johansen
c/o Marit K. J obansen, Gardak
9845Tana
Vår ref.: 2014n40.J

Lens1nannen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

Sal::sprotok()!I i

Displlllsusjonsutvalg~t-

Oal11: 9.4.Z014

9.4,2014

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

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2018

Alrtall tur/retur pr. år; 2

Formål: Transport av utstyr og bagasje til hytte.
Kjørettase: Fra åpenløype 4 Hillagurra v/Dukrattelva til Nils Porsangers hytte v/Dunkratt,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
Naturmangfolchlovens §§ 8-12. Antall turer er reduser i h.h.t. dispensasjonsutvalgets
praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via k:ommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet. er mottatt. Nænnere opplysninger

om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan :fi!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.

C·::J:-nu :.;i~.!-:.'.:l ~ :;::.n~1 :-\ommuno
W: :;;::::,;,:!:·;; Vi~::::.l.itva!g<it

"~5~~Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhusvlllen 24
9845Tana
E·posC posnnonak@rariakommune.llo

Bt:søksadresse:
Rådhusvcicn 24
1vw11•.uma.kommune.no

Telefon:
46400200

Bank:

Tclefuks;

Org.ur.:

78 92 53 09

943505.527

4910.l2.7116ll

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
LensmHnnen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Reidar Varsi
Lak:sues

9845 Tana
vrir rof.; 2014/666-1

Saksprotokoll i Disp<:nsasjonsutva!get-9.4.2(114

Dato; 9.4.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med lrjemmel i Nasjonal furskrift 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:
Reidar Varsi
Kjøretøy: Saøslruter

Antall tur/retur: 2

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske.
Kjøretrase: Fra Bitosjåvri via Guoflejåvri tH Gievdneskåljåvrrit, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsuivalget anser det omsøl{te formålet som et særlig "tilfelle det

kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, 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 hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke oveJdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på. bal(Siden av denne dispensasjonen.

Pos1adresse:

Besøk~adJess~:

Telefon:

Rådhu:;vcien 24
9M5Tana

RA!lhnsveien 24

46il00200
Telefi1ks:

E-post poshnottak@tana.kommune.no

www.tanll.komrnune.nc

78925309

Bank:
4910.12.71)60
Org.nr.:

943.505,527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensas jonsutvalget

Olaf Trosten
Leaibenjarga
9845 Tana
Vdr ref.: 2014n24.1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
Saksprotokoll i DispensasjonsulYalgt:i- 9,4.10 !4

Dato: 9.4,2014

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:
Olaf Trosten

1'jøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 22.1.2Dl4-4.5.2014

Antall tur!retur: 2

Fotmål: Transport av utstyr og bagasje.
Kjøreb'ase: Fra åpen løype 4 HiHagurra v/Latnj'a- .Ahkajavri - Gicceoaivi - Stuorra IilisLatnajavri - Latnaluoppal -Nji1Tan - Sluppot - Gaslamus Lavajas, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensas,ionsutvalget 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 b.h,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, 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 underslaift påfØres på baksiden av denne dispensasjonen.
On3nu fl:!!li'.l • 7:;;:13 ~ommuno
;:::;-·:. ,:,:':'ns.::::;vn~ i..tva1g.:..t
9f.:.!5 Tan
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Dispe sa.sjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhuovtiillll 24

Be~0J...'1ndresse:

RGdhusveien 24

TtlQfon:
«i 400200

www .lana.kommi.me.no

1'c!efaks:
76925309

984STnna

E-post: postmottak@\31111.kommune.no

Bll11k:
491!>.12.71160
Org.nr.:
943.5~5.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Oddvar Mudeilla
Leaibe1tjarga

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref,: 20J4f725-l

Saksprotokol! i Dis!)ert.'lasjon_wt11a1&e1- 9.t..20!4

Dato: 9.42014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av inotorkjøretøyer i utmark og_på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Oddvar Mudenia

Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 2

Formål: Transport av utstyr og bagasje.
Kjøretrase: Fra åpen løype 4 Hillagurra v/Latnja- Allkajavri - Gicceoaivi - Stuorra Iilis Latnajavl'i -Latnaluoppal -Njirran ~ Sluppot - Gaslamus Lavnjas, 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. Antall turer er redusert i h.h.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 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 underslaift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Postadr,ss~:

Besøksftdress~:

Rådhusveien 24
9.845 TaM
E-post: pDs.rmonak@tanakommune.no

Rådhusveien 24

Telef"un:
46400200

www.tlllla.kommunc.no

Telefaks:
789253"09

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - 'fana kommune
Dispensasjonsutvalget

KQpi:

Frode Lind
Båtsfj ordv. 2
9960 Kiberg
V~r ref.: 20141707-J

Lensrnannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
Soksprotoknl! i DispcAA!Sjonsutv~lg.et- 9.4,2014

Dato: 9.4.2014

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 §§Se og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Frode Lind
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 6

Fornu\1: Transport til hytte på Seidafjellet og til offentlig løype pil Tanaelva.
Kjøretrase i h.h.t kart:
I. Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til egen hytte.
2. Fra egen hytte til offentlig snøskuterløype på Tanaelva
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte fcrmålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T--6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det innhentes
tillatelse fra grunneier dersom det skal l<jøres over privat eiendom. Antall turer er red~sert
i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis.

Vedtaket kan påklages etter regle11e i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmaru1en. Klagen sendes
via kommlUlen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller ltjelp til å sette opp klagen kan :tas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må med.bringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Dispensasjonsulvalgets leder

Postadresse:
Rådhusveien 24

Besøksadresse:
Rådllus;·cien 24

Telefbn:
46400200
Tcfofaks:

www.t:llla.kommune.no

78 92 .53 09

9845 Tann

E-post postmottak@t31'lll.kommllile.no

Bank:
4910.12,71l6tl
Org.nr.:
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasj ohsutva!get

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Hilde Skaug
Båtsfjordv. 2
9960 Kiberg
VAr rer.: 2014noa-1

Suksprotokoll i

Dispens~onrutvalget- 9.4.2014

Data: 9.4.2014

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:
Hilde Skaug
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 6

Formfil: Transport til hytte på Seidafjellet og til offentlig løype på Tanaelva.
Kjøretrase i h.h.t kart:
1. Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til egen hytte.
2. Fra egen hytte til offentlig snøskuterløype på Tanaelva.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget auser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T"6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ 8~12. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det innhentes
tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres over privat eiendom. Antall turer er redusert
i h.h.t. dispensa.sjonsutvalgets 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. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til 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 underslcrlft påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Oør.:nu e,lefd!'l: "Tnno ttommune
o:::·~-:ns.-s"S_:

·

e::3at

984,STa
sen

Dispensasjonsutvalgets leder

Ptlstadresse;
Radhuwden 24
9845 Tw1a
E·post: postm11t1uk@rana.kornmunc.no

Bes.øksadresse:
R!ldhusvelen24

Telefon:

www.lana.l>vmmune.n.o

78923309

46400200
Telefaks:

Bank:
4910.!2,?1160
Org.Br.:
943-.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensm11nnen i Tana

Harald Skaug
Smedgate114
9960 Kiberg
vei- rer.: 2014ml9-1

Statens NaturoppSyn, Taua

Sakspro!okoll i Diqn:nsasjonsutviilget- 9.4.2014

Dato: 9.4.2014

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. mru 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for:
Hamld Skaug
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 6

Formål: Transport til hytte på Seidafjellet og ti! offentlig løype på Tanaelva.
Kjøretrase i h.h.t. kart:

1. Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til egen hytte.
2. Fra egen hytte til offentlig snøskuterløype på Tanaelva.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formåJet som et særlig tilfelle det
kau gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T "6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ S-12. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det innhentes
tillatelse fra grunneier dersom det sltal kjøres over privat eiendom. Antall turer er redusert
i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommwien. 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.

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

n

Dispensasjonsutvalgets leder

BtS1.Jksadre~e:

Postadresse:
RMbusveien 24
9845Tnna

Rådhusveien 24

E-p-ost ll{lstmouak@t:ma.komrnune.no

\'IWW.ianakommune.no

Telefon:
46400200
Tdcfilks:

78925309

Bank:
4910.l2.7lJ60
Org.nr:.
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasj onsutva lget

Vegard Lind
Breistrandhøgda 2
9440 Evensl<jer
Vår re[; 2014nIO·l

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, 'fana
Sak~prcLukoH

i Dispcnsasjonsutva\get-9.4.2014

Dato: 9.4.2014

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

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 6

Formål: Transport til hytte på Seidafjellet og til offem!ig løype på Tanaelva.
Kjøretrase i h.h.t. kart:
!. Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til egen hytte.
2. Fra egen hytte til offentlig snøskuterløype på Tanaelva.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det onisøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det innhentes
tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres over privat eiendom. Antall titrer er redusert
i b.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis.

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. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes ua.der kjøri11g og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, ltjørerute og underskrift påføreB på baksiden av denne dispensasjonen.

n

Disp

Jonsutvalgets leder

Postadres~

BesiiksBd~e:

Telefon:

Ridhusveien 24
984S Tunu

Rådhusveie!I 24

46400 200
Telefaks:

Org.nr.:

E-post! postmotlak@tana.komm1.mc.no

www.tana.kommunc.no

71!925309

94J.50S.:527

Bnnk:
4910.12.71160

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensa.sjon.sutvalget

Jens Siri Eriksen
Rahangurra 9
9730 K@:asjok
Vår ref.; 2014n67-I

Kopi:

Lens1nannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
SUksprotokoll i Di~ensasjonsutv1lgct- 9.4.20!4

Dalo: 9.4.2014

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 § Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Jens Siri Eriksen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 10

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til hytte.
Kjøretrase: Etter åpen løype 2B Laksjok til åpen løype 3A Båteng.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et sæl'lig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Nanxrmangfoldslovens §§ 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 fils 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:
R!dhusveirn 24
984S T:uia
E·p-0st: pOStmottak@lanitkommune.110

Besøk.~adresse:

RådllllSl'Ckn 24
www .lena.kommune.no

Telefon:
46 400 200

BMk:

TelclllJt~:

Org.nr.:
9"43.505.527

7&925309

49Jl).J2.7Jl60

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensl'lsjonsutvalget

Edmund Heggedal

Kopi:

Lensmannen i T!l!la
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
VArr<:f.: 2014nø.1

Saksprotokoll I Dispensasjon~utvnlge1 - 9.4.2014

Dllto: 9.4.2014

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:

Edmund Heggedal
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: 5

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme.
Kjøretrase: Fra åpen løype 6A v/Sommervann til gamme v/nordenden av Sommervann, i h.h.t.

kart.
Begrunnelse; Dispensasjunsutvalget 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. Søker har tilSyw· og vedlikeholdskontrakt med gammeeier
ut vintersesongen 2014.

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.

..,__..._
sen
Dispensasjonsutvalgets leder
)::,~"'"t'~«

Postudresse:
RMhusvcien 24

Besøksadresse:
Rådllusvei~n 24

Telefon:
4640{) 200
Tele fuks;

Bank:
4910.12.71160

www.tanakrunmune.no

7~925309

943.505.527

9845 Tana
E-post: pOO:motra~'@lilna.kommune.no

Org.nr.:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lens1nnnnen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Hohnesund og Gardak bygdelag
Holmeswid
9845 Tana
Vår ref.: 2014n10-1

Saksprotokoll i Disp~n~atjonsut~alget- 9.4.2014

Dnto: 9.4.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonat forskrift for bruk av motorkjøreløyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Hohnesund og Gardak bygdelag vneder

Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 21.4.2014-29.4.2014

Antall tur/retur: vlbehov

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med isfiskekonkurranse på Llnkonjåvri.
Kjøretrase: Fra Holmesund via Måskevårri/Hånåskaidi til åpen løype 4 Hillagurra, i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget aoser det omsøkte forn1ålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Leder for bygdelaget m:I selv sørge for å identifisere de som
skal transportere utstyr, bagasje i forbindelse med isf1Skekonkurransen.

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

Dispensasjonsutvalgets leder

Pos1adn:sse:
RMltusveien 24
9845 Tana
E·post postmottak@tana.kommune.no

Bei;0ksadresse:
Rådlmsveicn 24

Telefon:
46400200
Tclelitks:

Org.nr.:

www.ll'lrlll.kommune:no

7S925J-09

943.505.527

Banlc:
49Hl.12.71160

Deanu gielda - Tana kommune

'

.

Dispensasjonsutvalget

Kopi;
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Atle Kristiansen

Fossebakken
9845 Tana
Våt ref.;'20l417S4-1

Saksproloko!l i Dispensasjoosutvafget- 9.4.2014

Dato: 9.4.20!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014
Med hjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på is1agte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for:
Atle Kristiansen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: I

Formål: Transport av gompi.
Kjøretrase: Korteste vei fra Øverste Lavnjus over til offentlig løype v/Flyvarden, 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.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen, Klagen sendes
viakommlUlen. 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 kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
:.··"". ;i«::.j;::.~~::;:;J"t
..ij Ta;
ø•

s. .

åvald
sen
Dispensasjonsut\ralgets leder

Postadresse:
Rådhusveim 24

BesøksOOresse:

Telefon:

Bank:

Ri!dhUSYeiell 24

4G400 200

4910.12.71160

Telelllks:
78-92 SJ 09

Org.nr.:

www.tanll.kommune.no

984STat1u

E-post: po.stmottak@t:ma.komm~ne.no

943.:505.527

Deann gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvafget

Kopi:

Jarle Tobiassen
Skipagurrav.
9845 Tana
Var ref.: W14n85·1

Lensmannen i Tana

Statens Natmoppsyn, Tana

Sakspr-01okoll i Disper1sasjons11tvalget- 9.42014

D11co: 9.4.2014

Vedtak i sølmad 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:

Jarle Tobiassen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Antall tur/retur: I

Formål: Transport av gompi.
Kjøretrase: Korteste vei fra Øverste Lavnjus over til offentlig løype v/Flyvfl!'den. i h.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon tit. 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 konununei1.

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.

P-OStadl"C3lle;

Besoksadross~;

Rådhwveien 24
9845Tan11

R~dhus~cien 24

EiJost.: poslmottak@tanakommunr;.no

W\•.'Yi'.tana.kommu~e.110

Telefon:
46 400200
Telefaks:
7-8 92 53 09

BBllk:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Tana Toms jakt- og fisketurer
Mosev. 5
9845 Tana
Vår ref.: 2014/790·1

Lensmannen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!gel-9.42014

Dato: 9.4.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forslaift for bruk av motorkjøretøyer i utmrui<: og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 5d, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Tana Tomsjakt- og fisketurer v/Tom Hardy
Kjøretøy: Snøskuter

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2014

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med turisme.
Kjøretrase: Fra åpen løype 6B Smalfjord v/Suolojåvri over til Siehpadat-Cearretjåvri og til åpen

løype 6A Bonakas, i b.h.t. kart.
Begrunnelse: Dispeusasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. ·Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ..6/09, og
Naturmangfoldslovens:§§ 8M12. Turisme og reiseliv er et viktig satsingsnmråde for Tana
kommune, j.fr. kommunens reiselivsplan.

Vedtaket kan påklages etterreglene 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 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 bak.siden av denne dispensasjonen.
~·:~:.: ···-'.'-..'"'"', . ""'"'.'::'! :::·n~:•<~i:"'-':'
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Dispensasjonsutvalgets leder

.f>øtlldrei:>e:

B~øksadresse:

R!dhLJsveien 24

Ridhllsve!en 24

Telefon:
46 400 2110

www.tana:kommune.no

78925309

Telefilks:

9&45 Tana

E·post: poslmottak@tanakommune.no

Bank;
4910.12.71160
Org.nr.:
943.5-05.:S27

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

.Kristian Johnsen
Elvegt. 13
9800Vadsø
VM ref.: 20141792·1

Salesprotokoll i Dispensa.'jjonS!1tval_get - !l.42014

Dato: 9.4.2014

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 §Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:

Kristian Johnsen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2018

Antall tur/retur pr. år: 10

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til hytte i forbindelse med tilsyn og vedlikehold.
Kjøretrase: Fra parkedngsplass på Seidafjellet hyttefelt til egen hytte, i h.h. t. kart.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det orusøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensa.'lijon til. Søkna.den er vurdert etter Rundskriv T-6109, 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 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 underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen,
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Dispensasjonsutvalgets leder

Post~c:

Besak5adresse:

Telefon:

Bank:

Rådh!l$1'eien 24

R&dhuS\'Cien 24

4910,12.71160

9345T!llla
E-post postmouak@lanakummune.no

46400200
Tolcfllks:

WV.'W,tl!.lla.kommune.no

7!192 53 09

943.505.527

Or~nr.:

Deann gielda - Tana kommune
Dispensosjonsutva!get

I<opi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Sylvia Marita Johansen
Elvegt. 13
9800 Vadsø
V4t n:f.: 2(1!4!793·1

Sflksproiokoll i Oispensasjorisutva!_get - 9A,2014

DBIO: 9.42014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal furskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Sylvia Marita Johansen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 9.4.2014-4.5.2018

Antall tnrlretur pr. år: I 0

Formål: Transport av utstyr og bagasje til hytte i forbindelse med tilsyn og vedlikehold.
Kjøretrase: Fra parkeringsplass på Seidafjellet hyttefelt til egen hytte, 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.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes
via konununen. 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 kjøring og kan ikke overdras andre. Før hrren starter skal
dato, kjørerute og l.Ulderskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

. .. "

en
Dispensasjonsutvalgets leder

P-OSl8d!eilie:
Råclhll5\lcieo 24

Besøksadresse:
Ridhusveien 24

Tclefun:
461100200

9845 Taoo
E-post: portnmn.ak@tn1n1.kommune.no

www.!1111a.komn1une.no

7S9Z5J09

Telefaks:

Bank:
4910.12.71160

Org.nr.:
943.505.527

