Møteprotokoll

Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Dispensasjonsutvalget
1. etg Tana rådhus
Møtested:
20.08.2014
Dato:
Tidspunkt: 10:00-15:30
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Håvald Hansen
Leder
Jan Larsen
Medlem

Representerer
FE/OL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Torill Klogh
NESTL

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Odd Tobiassen
Torill Klogh
Laila Dervo
Jan Larsen

Representerer

SP

AP

AP
Frp

Merknader
Håvald Hansen og Jan Larsen fratrådte møtet under behandling av PS 581/2014, da de
erklærte seg inhabil. Setteleder Odd Tobiassen, og Laila Dervo behandlet denne saken.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Wenche Pettersen

Stilling

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i

jf;f~blevOOO:ili~

?K L~~~,~

Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 20.8.2014:

Utvalgssaksnr

Innhold

PS 573/2014

Godkjenning av innkalling

PS 574/2014

Godkjenning av saksliste

PS 575/2014

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 576/2014

Ståle Utsi Pettersen og Liv B. Berg - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
medjakt og fiske - barmark 2014

2014/1848

PS 577/2014

Jarle Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
1notorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014

2014/1894

PS 578/2014

Ronald Helander - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking Barmark 2014

2014/1918

PS 579/2014

Kurt Våga - Søknad 01n dispensasjon fra lov om
inotorferdsel i forbi11delse med vedlikehold av
gamme, samt jakt og fiske - bannark 2014

2014/1858

PS 580/2014

Arthur Masternes - Søknad om dispensasjon fra lov
om 1notorferdsel i forbindelse med vedlikehold av
gamme - Barmark 2014-2018

2014/1935

PS 581/2014

Tana samiske språksenter v/Sverre Porsanger Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med språkleir - Barmark 2014

2014/1934

PS 582/2014

Wilfred Davidse11 - Søkt1ad on1 dispensasjo11 fra lov
om motorferdsel i forbindelse med vedhogst - barmark
2014

2014/1857

PS 583/2014

Einar Henninen - Søknad om dispensasjon fra lov om
inotorferdsel i forbindelse ined vedhogst - Barn1ark
2014

2014/1891

PS 584/2014

Arvid og Lemet Ailu Varsi - Søknad om dispensasjon
fra lov 01n rnoto1ferdscl i forbindelse med transport av
utstyr - barmark 2014

2014/1862

PS 585/2014

Masjok bygdelag v/Ame Skjåvik - Søknad om
dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i forbindelse
med vedlikehold av turløype - Barmark 2014

2014/983

PS 586/2014

Jaktlag v/Juhan Niillas Wigelius - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med elgjakt- Bannark 2014

2014/1266

PS 587/2014

Lars Helander - Søknad om dispensasjon fra lov om
1notorferdsel i forbindelse n1ed elgjakt- Barmark 2014

2014/1423

PS 588/2014

Øystei11 Dervola - Søknad on1 dispensasjo11 fra lov om
moto1ferdsel i forbindelse 1ned elgjakt-Barmark 2014

2014/1428

Lukket

Arkivsaksnr

PS 589/2014

Per-Arild Martinsen - Søknad om dispe11sasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - barmark
2014

2014/1785

PS 590/2014

Jaktlag v/Jan Harald Kokka - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt barmark 2014

2014/1806

PS 591/2014

Jaktlag v/Daniel Bomban Henriksen - Søknad om
dispe11sasjon fra lov on1 n1otorferdsel i forbindelse

2014/1826

med elgjakt - barmark 2014
PS 592/2014

Jaktlag v/Stig Arve Eriksen - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt -

2014/1843

bannark 2014
PS 593/2014

Jaktlag v/Magnar Aslaksen - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt barmark 2014

2014/1846

PS 594/2014

Jaktlag v/Erik Trosten - Søknad om dispensasjon fra

2014/1864

lov om motorferdsel i forbiI1delse med elgjakt barmark 2014
PS 595/2014

Egil Isaksen - Søknad om dispensasjon fra lov om
111otorferdsel i forbi11delse med elgjakt- barmark 2014

2014/1874

PS 596/2014

Ådne H. Je11ssen - Søknad 01n dispensasjon fra lov on1
1notorferdsel i forbindelse med elgjakt - barmark 2014

2014/1875

PS 597/2014

Ari Kokko - Søknad 01n dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med elgjakt, samt jakt, fiske

2014/1901

og bærplukking- Barmark 2014
PS 598/2014

Jaktlag v/Seppo Sottinen - Søknad om dispensasjon
fra lov om mototferdsel i f-orbindelse med elgjakt -

2014/1912

Barmark 2014
PS 599/2014

Reidar Varsi - Søkr1ad 01n dispe11sasjon fi·a lov om
motorferdsel i forbindelse med elgjakt- Barmark 2014

2014/1933

PS 600/2014

Per Torleiv Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark

2014/1896

2014
PS 601/2014

Maja Erlandsen - Søla1ad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined jakt - Barmark 2014

201411897

PS 602/2014

Anna-K. Roer - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
inotorferdsel i forbindelse n1ed tilsyn og vedlikehold

2014/1344

av gamme- Vinter2014-2018
PS 603/2014

Jolmny Larsen - Søknad om dispe11sasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig

2014/1729

løype på Tanaelva - vinter 2015 - 2020
PS 604/2014

Bjarne Andreas Olsen - Søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel - Vinter 2015-2017

2014/1341

PS 605/2014

Bjan1e Andreas Olsen - Søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel - Vinter 2015-2017

2014/1342

PS 606/2014

Bjaine A11dreas Olsen - Søknad om dispensasjon fra

2014/1343

lov om motorferdsel - Vinter 2015-2017
PS 607/2014

Referatsaker/OrienteriI1ger

RS 15/2014

Tor og Geir Carlsen - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014

2014/1594

RS 16/2014

Nils Olaf Trosten- Søknad om dispe11sasjo11 fra lov
om motorferdsel i forbi11delse med jakt og
bærplukking - Barmark 2014

2014/1599

RS 17/2014

Johannes Dervola - Søknad om dispe11sasjon fra lov
on1 motorferdsel i forbindelse med vedhogst Barmark 2014

2014/1602

RS 18/2014

Holmfjell og Gulbojok bygdelag v/Jan Oskar Dervo Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med vedlikehold av hytte - Barmark 2014

2014/1603

RS 19/2014

Marit Jørgensen - Søknad om dispensasjon fra lov om

2014/1605

motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking Bannark2014
RS 20/2014

Tor Gøran Bemhardsen - Søknad om dispensasjon fra

2014/1606

lov om motorferdsel i forbindelse n1edjakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014
RS 21/2014

Anne-Kathrine M. Kristia11sen - Søknad om
dispensasjon fra lov om inotorferdsel i forbindelse
med fiske og bærplukking - Barmark 2014

2014/1607

RS 22/2014

Pasi Laiti - Søknad dispe11sasjon fra lov on1
motorferdsel i forbindelse med fiske - barmark 2014

2014/1612

RS 23/2014

Roy-Arne Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse medjakt, fiske og
bærplukking- barmark 2014

2014/1620

RS 24/2014

Hege Maja-Bakken - Søknad 01n dispensasjon fra lov
0111 motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014

2014/1616

RS 25/2014

Arild Karlsen - Søknad om dispe11sasjon fra lov om
1notorferdsel i forbindelse 1ned jakt, fiske og
bærplukking - barmark 2014

2014/1624

RS 26/2014

Ørjan Andreassen - SøkI1ad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med fiske og
bærplukking- Bmmark 2014

2014/1622

RS 27/2014

Ken-Roger Wickstrøm - Søknad 01n dispensasjon fra
lov om inotorferdsel i forbindelse ined transport av
utstyr til gam1ne - Barmark 2014

2014/1623

RS 28/2014

Antti Lukkari - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined jakt, fiske og
bærplukking - Bmmark 2014

2014/1629

RS 29/2014

Robert Erlandsen - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbi11delse 1ned jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014

2014/1630

RS 30/2014

Terje og Anne Astrid A11ti Jol1nsen - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse

2014/1636

med tilsyn av hytte, samt jakt, fiske og bærplukking Barmark 2014
RS 31/2014

Wencl1e A11dersen - Søknad 01n dispensasjon fra lov

2014/1639

01n n1otorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og

bærplukking- Barmark 2014
RS 32/2014

Geir-Are Anderse11 - Søk11ad om dispensasjon fra lov
01n motorferdsel i forbindelse 1nedjakt, fiske og

2014/1638

bærplukking - Barmark 2014
RS 33/2014

RS 34/2014

Terje Fjellstad - Søknad on1 dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking Barmark 2014

2014/1643

Mi1nn1i Tobiasse11 og Kjell R. Johansen - Søknad 01n

2014/1644

dispensasjon fra lov on1 motorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking- Barmark 2014
RS 35/2014

Arne Skjåvik - Søknad om dispensasjon fra lov om
1notorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014-2018

2014/1645

RS 36/2014

Pål Jøran, Sofie K. og Per Gunnar Guttorm - Søknad
om dispensasjon fra lov om 1notorferdsel - Vedlegg til
vedtak - Barmark 2014

2014/1655

RS 37/2014

Tina lngerøien - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbi11delse inedjakt og bærplukking Barmark 2014

2014/1654

RS 38/2014

Thor Martin Kaasen-Myrstad - Søknad 01n
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
medjakt og bærplukking -Barmark 2014

2014/1653

RS 39/2014

Børge Kaasen Pedersen - Søknad om dispensasjon fra
lov om n1otorferdsel i forbindelse med jakt og
bærplukking - Barmark 2014

2014/1652

RS 40/2014

Else Holm A11dersen - Søla1ad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr
og bagasje til hytte - Bannark 2014-2016

2014/1656

RS 4112014

Mette og Leif Magne Nilsen - Søknad om
dispe11sasjon fra lov om i11otorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking- Barmark 2014-2018

2014/1662

RS 42/2014

Stei11 Ivar Iversen - Søknad om dispensasjo11 fra lov
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking- barmark 2014 -2018

2014/1679

RS 43/2014

Tone Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gam1ne
- Barmark 2014-2015

2014/1680

RS 44/2014

Jolm Eirik I.Jegge - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring og

2014/1682

vedlikehold av gamme - Barmark 2014
RS 45/2014

RS 46/2014

Ann Cathrin Hegge - Søknad 01n dispensasjon fra lov
on1 motorferdsel i forbindelse med vedlikel10Jd av
gamme, sa1nt fiske og bærplukking- Bannark 2014

2014/1683

Kurt E. Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov

2014/1703

om motorferdsel i forbindelse med vedhogst -

Barmark 2014
RS 47/2014

RS 48/2014

Ole Beru1y Bakken - Søk1.1ad om dispensasjon fra lov
01n motorferdsel i forbindelse med jakt og fiske Barmark2014

2014/! 718

Lemet Ailtt Varsi - Søknad 0111 dispensasjon fra lov

2014/1719

om motorferdsel i forbindelse med jakt fiske og

bærplukking- Barmark 2014
RS 49/2014

Stein Erik Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - barmark 2014

2014/! 724

RS 50/2014

Karen Elle Gaup - Vedlegg til innvilget vedtak i
søknad om dispe11sasjon fra lov om inotorferdsel Barmark 2014

2014/309

RS 51/2014

Kjell-Mag11e Iversen - Søknad om dispensasjon fra lov
01n inotorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - barmark 2014

2014/1730

RS 52/2014

Laila Kristina Krokmo - SøkI1ad om dispe11sasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse nled jakt, fiske og
bærplukking - barmark 2014

2014/J 731

RS 53/2014

Audun og Randi Ø. Lindseth - Søknad om
dispensasjon fra lov om inotorferdsel i forbindelse
med fiske og bærplukking - barmark 2014

2014/1734

RS 54/2014

Knut Jol1ansen - Søknad om dispensa~jon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte barmark 2014

2014/1810

RS 55/2014

Knut-Birger F-Pedersen - Søknad 01n dispensasjon fra
lov 0111 motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av
hytte- barmark 2014

2014/1828

RS 56/2014

Arvid og Lemet Ailu Varsi - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse 1ned fiske barmark 2014-2015

2014/J 784

RS 57/2014

Tro1nsø Muset1m-Universitetet i Tromsø v/Ivar
Bjørklund - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med landing av helikopter barmark 2014

2014/1740

RS 58/2014

Majja Smuk Solbakk - Søknad om dispensasjon fra
lov otn 1notorferdsel i forbindelse n1ed fiske og
bærplukking - bannark 2014

2014/1738

RS 59/2014

Trond Are Anti - Søknad om dispe11sasjon fra lov om
moto1ferdsel i forbi11delse med fiske og bærplukking barmark 2014

2014/1736

RS 60/2014

Ken-Roar Kasperse11- Søknad on1 dispensasjon fra
lov 0111 motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - barmark 2014

2014/1802

Jan Harald Kokka - Søknad om dispensasjon fra lov

2014/1805

RS 61/2014

om motorferdsel i forbindelse med bærplukki11g bann ark 2014

RS 62/2014

Anders Mikkola - Søknad om dispensasjon fia lov om
n1otorferdsel i forbi11delse tned fiske og bærplukki11g -

201411827

barmark 2014
RS 63/2014

Agnar Charles Olsen - Vedlegg til innvilget vedtak i
søknad om dispensasjon fra lov

01n

2014/308

motorferdsel -

Barmark 2014
RS 64/2014

Vidar Aslaksen - Søknad om dispensasjo11 fra lov om
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking barmark 2014

2014/1840

RS 65/2014

Erik Trosten - Søknad 01n dispensasjo11 fra lov om

2014/1860

motorferdsel i forbindelse ined utmarksnæring -

barmark2014
RS 66/2014

Tor Erik Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse n1ed jakt, fiske og

2014/1845

bærplukking- barmark 2014
RS 67/2014

Tom Sottinen - Vedtak i søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel - barmark 2014

201411213

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 20.8.2014:
PS 608/2014 Aage Guttonnsen - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse 1ned vedlikehold av
gamme - Vinter 2014-2019
PS 609/2014 Jan Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
motorferdsel i forbindelse med jakt og fiske Bam1ark 2014
PS 610/2014 Jens Ivar Hauge - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014
PS 611/2014 Tor Asle Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med fiske og
bærplukking - Barmark 2014
PS 612/2014 Oskar, Ailu og Mihkal Trosten - Søknad om
dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking- Barmark 2014-2015
PS 613/2014 Piera Andersen - Søknad om dispe11sasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse medjakt og fiske Barmark 2014
PS 614/2014 Dag Broch - Søknad 01n dispensasjon fra lov om
inotorferdsel i forbindelse med bærplukking Barmark 2014
PS 615/2014 Leif V arsi - Søknad 01n dispensasjon fra lov om
n1otorferdsel i forbindelse ined fiske og bærplukking
- Bannark 2014
PS 616/2014 Ståle Utsi Pettersen - Søknad om dispe11sasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikel1old
av ga1n1ne - Barmark 2014
PS 617/2014 Ottar Wigelius - Søknad on1 dispensasjon fra lov 01n
n1otorferdsel i forbindelse med vedlikel1old av gam111e
- Bannark 2014
PS 618/2014 Ottar Wigelius - Søknad on1 dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbit1delse med jakt, fiske og bærplukking
- Bannark 2014
PS 619/2014 Deanu sameskuvvla v/Oskar Trosten - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med undervisningsformål- Barmark 2014
PS 620/2014 Johan A. Salto - Søknad on1 dispensasjon fra lov on1
1notorferdsel i forbindelse med vedhogst - Bannark 2014
PS 621/2014 Aage Blien - Søknad om dispensasjon fra lov 01n
motorferdsel i forbindelse med jakt og fiske Barmark 2014
PS 622/2014 Kathitlka Wigeli11s - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbiI1delse 1nedjakt, fiske og bærplukking
Bam1ark 2014
PS 623/2014 Johan A. Balto - Søknad om dispensasjo11 fra lov om
motorferdsel i forbit1delse med elgjakt-Barmark 2014
PS 624/2014 Kathinka Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse n1ed elgjakt- Bannark 2014

2014/1953

2014/1947

2014/1948

2014/1970

2014/1971

2014/1973

2014/1975

2014/1988

2014/1959

2014/1957

2014/1958

2014/1972

2014/1983
201411977

2014/1955
w

2014/1976
2014/1956

Saksprotokoll saksur. 573/2014 i Dispensasjonsutvalget - 20.8.2014
Behandling

Godkjenning av innkalling
Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak
Innkalling godkjennes

Saksprotokoll saksnr. 574/2014 i Dispensasjonsutvalget - 20.8.2014
Behandling
Godkjenning av saksliste

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 20.8.2014:
PS 608/2014 Aage Guttormsen - Søknad on1 dispensasjon fi·a lov
om n1otorferdsel i forbindelse med vedlikel1old av
gamme - Vinter 2014-2019
PS 609/2014 Jan Pedersen- Søknad om dispensasjon fra lov om
tnotorferdsel i forbindelse med jakt og fiske Barmark 2014
PS 610/2014 Jens Ivar I-lauge - Søknad on1 dispensasjon fra lov

2014/1953

2014/1947

2014/1948

on1 motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014
PS 611/2014 Tor Asle Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov
01n motorferdsel i forbi11delse med fiske og
bærplukking-Barmark 2014
PS 612/2014 Oskar, Ailu og Mihkal Trosten - Søknad om
dispensasjon fra lov on1 n1otorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking- Barmark 2014-2015
PS 613/2014 Piera Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med jakt og fiske ~
Bannark 2014
PS 614/2014 Dag Brocl1- Søknad on1 dispensasjo11 fra lov om
motorferdsel i forbindelse med bærplukking·
Barmark 2014
PS 615/2014 Leif V arsi - Søknad 01n dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined fisl<e og bærplukking
- Baimark 2014
PS 616/2014 Ståle Utsi Pettersen - Søknad om dispensasjon fra
lov om inotorferdsel i forbindelse 1ned vedlikel1old
av ganu11e - Barmark 2014
PS 617/2014 Ottar Wigelius - Søknad om dispe11sasjon fra lov om
tnotorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme
-Barmark 2014
PS 618/2014 Ottar Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om
moto1ferdsel i forbindelse nJed jakt, fiske og bærplukkiI1g
- Bannark 2014
PS 619/2014 Deanu san1eskuvvla v/Oskar Troste11- Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med u11dervisningsformål- Bar1nark 2014

2014/1970

201411971

2014/1973

2014/1975

2014/1988

2014/1959

2014/1957

2014/1958

2014/1972

PS 620/2014 Johan A. Balto - Søknad om dispensasjon fra lov om

2014/1983

motorferdsel i forbindelse med vedhogst - Barmark 2014
PS 621/2014 Aage Blien - Søknad om dispensasjon fra lov om

inotorferdsel i forbi11delse med jakt og fiske Barmark 2014
PS 622/2014 Kathinka Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse 1ned jakt, fiske og bærplukking Barmark 2014
PS 623/2014 Johan A. Balto - Søknad om dispensasjon fra lov om
n1otorferdsel i forbindelse ined elgjakt- Barmark 2014
PS 624/2014

Kathinka Wigelius-Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse 1ned elgjakt- Barn1ark 2014

2014/1977

2014/1955

2014/1976
2014/1956

Saksprotokoll saksur. 575/2014 i Dispensasjonsutvalget - 20.8.2014
Behandling

Godkjenning av protokoll fra fon·ige møtet

Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak
Protokoll godkjennes ved en senere anled11ing.

Deanu gielda -Tana kommune
bispensasjonsutvalget

'

Ståle Utsi Pettersen og Liv B. Berg

Kopi:
Lensmannen i Tana

Lyngv. I
9845 Tana
Vårr~f.:

201411848-1

Statens Naturoppsyn, Tana

Saksprntokol! i Di~pcnsasjonsu1vaJgct- 20,8.2014

Dato; 10.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark2014
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: Ståle Utsi Pettersen og Liv B. Berg
Siden søker har 2 søknader til behandling har dispensasjonsutvalget besluttet å behandle disse samlet
Kjøretøy: ATV/B!L

Tidsrom: 20.S.-3 J .!0. 2014

Antall tur/retur. 6

Fonniil: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt og fiske; samt vedlikel1old av gamme.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
4
HILLAGURRA- DOARDNA - UVJALÅDNJÅ- ÅKKAJÅV'RI
[81 l I
ÅLLEKNJARG- SAVETJÅVRi - SAVETVÅRRl

l8i

DELT VEKTBEGRENSNING
2A
VED ÅlTEJOHKA (N"ILS OSKAR ANTHIS EIEND.) - SKRUVACOHKKA- GUflKESJÅVRI
UNDER MiENNAVAR.ru - OVER MfENNAJÅVRI -GIEDDBOA!VVEJOHKA (TIL Å.PEN TRASE

IZf

181

IC FRA SIRMA) (lSOOKG)

2B

[8J 7

VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTJS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- OUHKESJ.ÅVR! UNDER
MIENNAV ARR1- VEST LANGSMED LAKSJOHKA- TIL ELVESAMLØPBNEGIEDDEOAIV\'EJOHKA- LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OJVOS/UTLØPET)
(JNNTlL 3000 KG)
VESTERTANA- HEARGECOKKA- GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
IA
SIRMA- NJUORGOANJA VRl - OURTEJÅVR! - LAVNJtJSJOHKA
IB
SlRMA - NJUORGGANJÅ VRI - MIBNNAJÅVRI
6
LINKSTASJONENMÅSKEVÅRRI-GIBZZr
~ 9
RVSIJO STJERNEVANN - KOMMUNE:GRENSEN MOT VADSØ

l8J
l8J
l8J

Annen kjøretrase:
Antall tur/retur: 3
Fra åpen løype 5 Masjok v/Luohttemuor, etter etablert kjørespor til Heifjordgarn.rna vest for
Luohtemuorjåvri, i h.h.t kart.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle d,et kaJ;J. gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§

8-12.
POsmdl'tS.'le:
Rådhooveicn 24

RMhusveien 24

Telefon:
46 4(10200

BMk
4910,12.71160

9945 Tann
E-post ~mmotillk@tan.a.kommune.ntl

Telefaks:

Org.nr.:

www.tana.kommune.1111

78 92 .53 09

943.50.5..527

Be:;eksadress~

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 underskrift påføres på baksiden aV denne dispensasjonen.

--oa
aun
,

...

. EU919lre6
"'UOfsesusdS!O
ii6f~-l!IU•O(]

·sen

Dispensasjonsutvalgets leder

Side2 av·2

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dfspensasjonsutvalget

Jarle Nilsen
Rubbeda!sv. 17

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9990 Båtsfjord
Vår ref.: 201<!11894·1

Saksprotokoll i DispcnslllljDllsutvalget- 20.S.2014

Duto: 20.8.l014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vas·sdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Jarle Nilsen
Kjøretøy: BIL

Antall tur/retur: 2

Tidsrom: 20.8.-31.10. Wi4

Formål: Transport av bagasje og Uf$tyr i forbindelse medjakt. fiske og bærplukking,

Kjøretrase:
UTEN VEKTREGRENSINGER
RV890 STJERN EVANN~ KOMMUNEGRENSEN i\.IOT VADSØ

~ 9

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Runds!criv T..6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8M12. 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. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å seite opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

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

Doonu gieldo • Tana l<ommun®

Dispen:sa · -u~va~'get
· :

98451

..t:...___.

/

' åva!d H , en· "'--....
Dispensasjonsutvalgets ledet

Posladresse:
Rådhusvclen 24

Btliøk.ladrcsse:
Ridhu$vcie!l :24

9845Tsn~

E·pcst. postmotluk@la11a.ko1nmune.1JO

Telefon:
4G400200
Telefaks:

www.tana.kommune.no

78915309

Brutk:
4910.12.71160

Or_g.nr.:
943.505.527

De11nu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Ronald Helander
Anettes vei 32
3518 Høi1efoss
Vår ref,; 2014!1918·1

Lensmannen i Tana
Statens NaturoPPsyn, Tana
SaksprotokoJl t Dispensasjonsutvalget - 20.R2014

Dmo: 20.11.2014

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

Tidsrom: 20.8.-3 I. IO. 2014

Antall tur/retur: I

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske og bærplukking.
Kjøretrase: Fra åpenløype 3 Masjok v/Spierkovarri etter etablert kjørespor langs Sommerelva til
Sommervann. i h.b.t. ka1t

Begrunnelse:
Djspensasjonsutvalget nnse.r det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsl<riv 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.\'1 til fylkesmannen. [(lagen 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 kommllllen.
Denne tillatelsen 1nå medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
oeanu gl Ida - Tana kommune
Dispensas:' ~t(alg~t
·

.z. . 0

2....___
en
Dispensaajonsutvalgets leder
98451i

~vald

Postadress1r.
Rådbæveien 24
9S45 Tana

E-posc pos;mo11ak@rnna.kommune;10

Te/efOB:

Ikseksadresse:
Rådhu:nrcien24

46 400200

www.tana.kommune.no

78925309

Tclefnks:

Bt111k:
4910.l27J!60
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Kurt Våga
Bjørkeholtet 20

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9912 Hesseng
Vår ret: 20I41llJ58-J

Saksprotokoll i Dispensasjo11sutv11igcl-20,8.1014

Dato; 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark2014
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: Kurt Våga

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 1

Tidsrom: 20.8.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av ~m1ne, samt jakt og fiske.

Kjøretrase etter etablert kjøre·spor: Fra E6 v/Hillagurra til gamme vfCiikujohka, i h.h.t. kart

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det otttsøkte fortnålet som et særlig tilfelle det ka.n gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsluiv 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 fis ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
Jqørerute og underskrift påfØres på baksiden av denne dispensasjonen.

Osanu gio~t.~~ "1ano kommune
Disp~nsaS:

9845Ta

!

~vtiget -

o

"

åvald H en.._.___
Dispensasjonsutvalgets leder

Pooladresse:
Rådhusveien 24

Beroksadresse:
R6dhusvekn 24

9B4S Tana
E-po~t:

postmmmk@tanakommune.no

www.tana.knmmuneJJO

Telefon:
46400 200

Bunk
4910.12.7116[}

Telefaks.:

Org.nr.;

78,92 53. 09

94lS05.S27

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana

Arthur Masternes
Rustefjelbma

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår re(: 20/U/935-1

Snksprotakoll j Dlspensasjonslllvalget-20.8.2014

D.:ito: 20.8.20[4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 20142018
Med Jtjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utlnark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6. gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for. Arthur Mesternes
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20.8.2014-31. IO. 2018

Antall tur/retur pr. år: 4

Fortnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt bærplukking.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING
~ 7
YESTERTANA • IiBARGECOKKA-GEASSAJÅVRI (INNTJL 1500 KG)

Annen kjøretrase: Fra nordeuden av Sommervann til gatume v/Cearretjohka etter etablert kjørespor, i
h.h.t. kart.

Avslag fra Sommervann til gamme v/Lillesommervannt da det ik.ke foreligger brukererklæring til
gamme.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøktefonnålet 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 mottaft 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,
igørerute og underskrift påføres på baksiden av denne-dispensasjonen.

Postadresre:
RMhWIVeie:I. 24
9845Tana

E·posl: postrnottak@tanllkommune.no

lksøksadresse:
R!dbllSveien 24

www.1atu1.kommune.1io

Telefon:

Bank:

46401}200

4910.l2.7i l60

Telefaks;
78925309

Org.nr.:
943.505.$27

Deanu gielda - Tana kommnoe
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
r...ensmannen i Tana

Tana samiske språksenter
Postboks 7
9846Tana
Vår ref.: 20f4/195-'·l

Statens Naturoppsyn, Tana

Sak&protOkoll i Di:;pcnsrisjonsutv~lget-2G,81014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov onl motorferdsel - barmark 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 å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Tana samiske språksenter v/Sve1Te Porsanger

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

NB! Det kan benyttes inntil 4 stk. atv.

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med samisk språkleirfor ungdom.

Kjøretrase:
DELT VEKTBtGRENSNING

t8J.

7

VESTERTANA • EIEAROBCOKK.A-GEASSAJÅVRf (INNTIL 1500 KG}

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskliv T-6/09, og
Naturman~oldslovens §§ 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 fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under Jrjøring og kan ikke overdras andre. Før n1ren starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

oean_~2""' ~· Jcomm1111e

Oispz~·~i. L'".~·

9845 .

Odd Tobiassen
Dispensasjonsutvalgets setteleder
Postadresse:

Besøksad:esse:

Telefon:

Rådhu5veillll 24

Rådhusveieri 24

9845Tana
E-pos1: postmottak@tana.kommune.no

4(i 400200
Tel\l"fuks:

wv.w.tana.kcmmun<:.no

78 92 53 09

..,"

4910.lZ.71160
~-"'·:
943.505.527

Deann gielda - Tana ko1nmune
Dispensasjonsutva lget

KQpi:

Wilfred Davidsen

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Fingervann
9845 Tana
V~r rot:: 201#)857-1

Saksprotoko!J i Di~pensw;jønsutvalget- 20.8.20!4

Datn: 20.82014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
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:
Wilfred Davidsen
Kjøretøy: Traktor

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Antall tur/retur: 6

Fonnål: 1·ransport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned vedhogst/vedkjøring. Teigseddel medbringes.
Kjøretrase: Fra Pcrteriund ett.er etablert kjørespor til egen teig, i h.b.t. kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis disperuiasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og

Naturmangfoldslovens§§ 8-ll.
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 tiUatelsen må medbringes under kjøring og kau ikke overdras andre. Før luren starter skal dato,

kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

f>omdressc~

RMhusveten 24
9345 TRllll

E·post: postm11ttak@tana.Jmn1mune.no

Iklleksadresse:
Rådhusveioo 24
www.tanakommUllc,no

Telefon:

B!tnk:

46400200

4910.12.71160
Org.nr.:
943505.527

Telefaks:
7&925309

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasj-0nsutval9e.t

Einar Henninen
Masjok

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana

Saksprotokoll i Disptnsasjonsutv!Jgc(- 20.~.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av l S. mai
1988 § 6, gis herved ti1latelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:

Einar Henninen
Kjøretøy: Traktor

Antall tur/retur: 6

Tidsrom: 20.8.-31.10. 2014

Formål: Transport av ba.gasje og utstyr i (C>rbindelse vedhogst/vedkjøring. Teigseddel medbringes.
Kjøretrase; Fra egen eiendom etter etablert kjørespor til telg, 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-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. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hje[p 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.

ommune

Postad~e:

RAdb11Svelen .24
9845 Tana

E-imt: PQ51motmk@nma.kommu.ne,nø

Besøksadresge;
R4dhusveien 24

Telefon:

Bank:

4640lJ200

Telefaks:

49I0.J2.7!J60
Org.nr.:

7892 SJ 09-

941.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Arvid Varsi
Olstad
%26Sirma

Vår ref.:

2!H4/l362~1

S~ksprotoko!J i

Dato: 20.S.2014

DispcnsasjoilStllvalgel - :l0.8.20 !4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift far bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
Arvid og Lemet Ailu Varsi
Søkuaden avslås, da leiekjøring på. barmark ildre er et fonn ål det.kan gis dispensasjon til j.fr.
rundskriv TMI/96, samt at det ikke foreligger brukertillatelse til omsøkte gamme.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ildte som et formål det Iran gis dispensasjon
til etter § 6.
Vedtaket k~n påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via

kommunen. Klagefristen er 3 uker {ia den <lag dette brevet er 111ottatt. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen.

oeant: ølo:~:: • Ta~~o. l.:ommune
o:srmnso~j ::nsut1ulget

9S45TV/P

~~en

Dispt!nsasjonsutvalgets ]eder

"""""""

Ri!dhusvclen 24

984.5 Tana
E"j)OSt: postrnottak@trurn.kommune.no

Besøksadresse:

Tckfun:

Bunk:

Rådhu~i1:n

46 400 200

4910.12.71 !60
Org.nr.:
943j05527

24

Telefaks:

www.tanaJ;mnmtme.na

78925309

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Masjok bygdelag v/leder
Masjok
9845 Tana

var rof'.: 20141983-3

Kopi:
Lensmannen i ·rana

Statens Naturoppsyn, Tana

Soksprotuko!I i Dispensasjonwtvalget- 20.3.2014

Dato: 20.8.2014

Vedlegg til tidligere vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
- barmark 2014
I tillegg til tidligere vedtak datert 14.5.2014, med saksnummer 2014/983-1, innvilges også
følgende trase:
Kjøretrase:
1. Fra sørenden av Holmfjell etter etablert kjørespor til Golgotjåvri, i h.h.t. kart.
2. Fra Doaresjohka til kraftlinje etter etablert kjørespor, i h.h.t. kart.
NB! Dispensasjonsutvalget presiserer at tillatelsen gjelder kun kjøring til det omsøkte fol'målet,
ikke til hogst eller andre tiltak som det tuå søkes særskilt av grunneier. Dersom traseen går over
privat grann, må det innhentes tillatelse også frn disse. Leder for bygdelaget utpeker sjåfører tll
fonn ålet.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. KlagetTI.sten er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger am
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan Ias ve<l henvendelse til kommunen.
Dennetillatelsen må medbringes under lrjøring og kan ikke overdras andre. Før ruren starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Oennu c~et::!'.l -,Tan::i {<ommunc

Oispa.n~a;oj:'.l.~a•t
9845 ran

1.,

åvald

sen'---'

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhusveien24

Besøksadresse:
RådhUS'ieien 24

9845 T!lna

E·pre;t postmottak@tana..kommune.no

www.tanakommune.no

Tt:leftm:
46400200
Tclefuks:
78 92 53 09

Bank:
4910.1271160
Ori.nr.:

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Juhån Niillas Wigelius
Bakkev. 7

Lensmannen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Våt ref'.: 201./11266-1

Sabprotokolf i Disµensasjonsutvalget-20.8.2014

Dato: 20.3.:Z014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med lljeIIUl1el i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i lltmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Jaktlaget v/Juhån Niillas Wigelius

Kjøretøy: ATV/BIL

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.

Kjøretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER
l8J: 6
LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRR1 • OIEZZI

Begrunnelse: Dis:pensasjonsutvalge.t 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 hjelptil å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til k(lmmunen.
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.

Postud!\lSsc:
Rådhusveiett24
9845 Tana
E·post: posl!Ucttak@tana.kon1mw1e.no

Bi;sa!csad1essc::
R!ldhusveie~

24

www.umø.kommurie.no

Telefon:
46400200

13aDk:
4910.12.71!60

Telefaks:

Org.nr,;

78 92 jJ 09

943.S05.j27

Deann gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Lars Helander
Bakkev. 7
9845 Tana

Vår ref: 21JJ4/1423.3

Saksprotokoll i I)is~sasjonsutvalget - 20.8.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barD1J1rk2014
Med hjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
Lars. Helander
Søknaden avslås, da det lrun gis dispensasjon til leder for jaktlaget, dette for å sikre lik
behandling av alle jaktlag.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et f9rmål det kan gis dispensasjon
til etter § 6.
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 bjelp til å sette opp klagen kan fis vecl henvendelse til komntunen.

Postadr=e:
Rådhusvcion 24
9H45Tem1.

Bes~ksadn:sse:

Telefon:

Bank:

RAdhui;vcien 24

46400200

E-post: postmcmak@tana.kommuoe.no

w1vw.tmB.kommune.no

Tele.faks:
78 92 53 09

4911).12.71160
Org.nr.:
IM3.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Øystein Dervola
Gresselvveien 38

9910 Bjørnevatn
Vår ref.: 201411418-3

Saksprotokotl i Dispensaajon!utvalget-20.8.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
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:

Øystein Dervola
Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til leder for jaktlaget, dette for å sikre lik
behandling av alle jaktlag.

Begrunnelse: Dispens3sjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon

til etter § 6.
Vedtaket kan påklages·etter reglene i forv.altningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. N(Eanere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Postadresse:
R~dlrusvcien

24

Bes~ksadresse:

Telefun;

RAdhusvek:n 24

4641}() 200
Telefaks;

WW\V.lrulakommune.no

78925309

984STt1llll

E·posc: posunottnk@1tma.kommune.no

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.;
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Per-Arild Martinsen

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Hohnveien8
9550 Øksfjord
Vår rct:: 201411'!85-l

Saksvrotokoll i Dispeosasjonsutvalget-20.82014

Dato; 2-0.82014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
\ 5. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Jaktlaget v/ Per-Arild Martinsen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbinde1se med elgjakt.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG

[Ri l l

ÅLLEKNJARG • SAVETJÅVRI • SAVBTVÅRRI

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte fo1målet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv I'-6/09, og
Natunnaugfoldslovens §§ 8-12.
Vedt.aket kan påk1ages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Kiagen 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 tiltatelsen må medbringes under ltjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Deanu ciold::? ~'tana kommune
Oispensas;

11utv

964511

\'.:

1

•

sen
, val
Dispensasjonsutvalgets leder

PO$tlldresse:
Radhus\"eien 24

Besøksarln:ssc:
Rådbusveien 24

9845 Tana

E·post: posimot111k@lana.kommune.110

1VW\v.1anakomm1me.no

Teleftm:
46 400 200
TelefaJ,:s;
78 9153 09

Bwik:
4910.12.71160
()fg,11r.;

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

bispensasjo11sutvolget

Kopi:
Lensmannen i Tana

Jan Harald Kokko
Holrnijell
9845 Tana
Vår ref.: 201411806-1

Statens Naturoppsyn, Tana
Saksprotokoll i Dispiinsatjo11sutvalgel- 20.8.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med ~jemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte moto1kjøretøy i utmark for:

Jaktlaget vi Jan Harald Kokko
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt
Kjøreb-ase:
Etter etablert kjørespor fra Gulbojokmyra til Abborhytta, 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. dispensasjonsu!valgets
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 ltjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Derme tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Deanu gle c!:t " rana h.ommune
D\spensa · Ul.Valget
9845

~

val
sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhusveien 24
9845 Tuna

E-post: postmotlalc@tana.kommune.no

Bewksadressc.:
Rådhu9vi::ie:n :24

www.tana.korn111unc.no

Telefon:
% 400:200
Telefaks:

78925309

Bank:
4910.12,71160
Or&.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispe11scsjonsutvalget

DanieJ Bomban Henriksen
Soldatsvingen 4
9900 Kirlrenes

Vår ref.: 201411826~1

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Saksprolokoll I DlsP"...usasjo1JS11tvalgct - 20.82014

Dato: 20.&.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark2014
Med hje!lll1lel 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:
Jaktlaget vi Daniel Bomban Henriksen
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Fonnål: Transport av bagasje og utst'yr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase:
Fra RV 890 v/Frode Ut.si i Seida, etter etablert kjøtespor Tana- og Varangerløypa til !eir, 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. Dispensasjonen gis under forutsetning av at det ild<e lrjøres
pi IL Forsøk' s lysløypetrase.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslove~ kap.VI til fy1kesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottait. 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 dispensa~onen.

l'ostadre.sse:
.Rådhu5Vaien 24

Beook6rulresse:
Rildhu;vcien 24

984ST111111

E-post postmo!tltk@tana.kommune.no

www.tana.kommunt.no

Ti:lcfon:
46400200
Telef\:!k9:
78925309

Bank:
49"10.l2.7J!60
Org.llr.:

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Di.spensasjonsutvalget

Stig Arve Eriksen
Palmak

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
VI.I ref.; 201411843-1

Snkgprotokoll i Dispcnsll!!jon$utvalget-20.8.2014

Dato: 20.B.2014:

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse tilå nytte motorkjøretøy i utmark for:
Jaktlaget vi Stig Arve Eriksen
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 20.8-31.JO. 2014

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned elgjakt.
Kjøretrase:
DELT VRK"fBEGRENSNING

l'8J

2A

VED ÅlTEJOHKA (NILS OSKARANTHIS EIEND.) - SKRUV ACOHJZKA-GlJHKESJÅVll\
UNDER MIENNAVÅRRJ - OVER MIENNAJÅ VRI - GfBDDEOAJVVEJOtlKA (TIL APEN TRASE
I C FRA SIRMA) (I 500 KG)

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 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

Postadresse:
RådhUSYf';ien 24
9845 Tallll
E·pG~t:

postmonllk@tarui,kommunc.no

Besøksadresse:
Rådlwsvei~l'l 24

w11'w.1an11.kommune.no

Telefun:
46400200
Telefaks:
78925309

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.521

Deann gielda - Tana kommune
Dispensosj onsutvo lget

'

Magnar Aslaksen
Hillagurra
9845 Tana

Vårr~f.: 201411846-1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Nll:tUroppsyn, Tuna
Sllksprotokoil l Dispell!asjonsutval.get- 20.8.2014

Døto: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
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:
Jaktlaget v/ Magnar Aslaksen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20.8-31.!0. 2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøret.rase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG

IZJ

4

HILLAGURRA-DOARDNA-UVJAL.ÅDNJÅ~ÅKKAJÅV'RI

Annen kjøretrase: Fra Hillagurra etter etable1t kjørespor til Ciikujohka, 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 fylkesn1annen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen e::r 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.
oeanu gic!da • 1' na Kommune
Dispen

9\Wi

·orn.rulv

v

en

Disp sasjonsutva!gets leder

Pu~tidressc:

&søksa.dresse:

Telefon:

Bmik:

Rådhusveien 24
9845 Thnt

Rådhus~ien 24

46400200

E-post: postmcttak@tana.kammuooJlo

www.tan.!!.kommune.no

78925309

4910.12.71160
Org.nr,:
941.505.527

r~ieran:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Kopi:

Erik Trosten
Arbanatjobka
9845 Tana
V~ rof.;

20!41186'1-l

Lensmannen 1Tana
Statens Natun>ppsyn, Tana
Saksprolokoll i Dispcm;asjonsutvalget- 20.81014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i ulmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelsetil I!. nytte motorkjøretøy i utmark for:
Jaktlaget vi Erik Trosten
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgja.J..i.
Kjøretrase;
VEKTBEGRENSNING, IKK.E OVER 750 KG

f8I

11

ÅLLEKNJAJlG ~ SAVETJÅVRr ~ SAVEtv.ÅRRI

Annen kjøretrase: Fra Alleknjarg etter [øype 11 ca 1 km, derfra etter etablert kjørespor over Uccit
Jussavadda til vann like ved kjøresporet mellom Uccit og StuorraJussavadda, i h.h.t kart.
Avslag: Avstikkere fra etablert J.\jørespor over Uccit Jussavadda. Dispensasjonsutva1get anser behovet for

leirplasser som dekket uten disse eksn:a leirplassene.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rnndskriv T-6/09, og
Naturmangfoldslovens §§ ·8~12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets

praksis.
Vedtaket kan påklages etter reglene i fo1valtningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra dell 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,
kj~rerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

De&nu g!eki• -Tana lcommune
Oispansa" . sutvalgat

984511

aval H

en

Dispensasjonsutvalgets Ieder
Po$1udms<i:

a~wlc:sadresse':

Rådhusveien 24
9&4S7ana

Rådhusveien 24

E-po$1: imsuno«ak@lillla.kommune.no

www.tanakornmunQ.no

Tcle!o1r.
46 4{10 200

Bank:

Telefaks:

Org.ne.:
941505.527

78 92 53 09

49l0.l2.7JJ60

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Egil Isaksen
Egne Hjemsvei 43
9910 Bjørnevatn
Vår ref.: 201411874.J

SaksprotokoU i Dispøsasjoo~utvalge1- 20.3.20I4

Dato: 20.8,2014-

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorl\jøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:

Egil Isaksen
Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til Ieder for jaktlaget, dette for å sikre lik

behandling av alle jaktlag.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon
til etter § 6.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via

kommunen. Klagefiisten 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.

Post11d=:
Rådhusveien 24

Besaoksad~S1l:

RådhllSVt:ien 24

Te!ufon:
46400200

www. t1111akommune.110

Te!efhk:s:
78 1"12 53 09

9&45T11J1a

E-post: postmo11ak@!ana.kommt1ne.no

""'"

4910.12.71160

Org.nr.:
943505.517

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Adne H. Jenssen
Langvasseid
9910 Bjørnevatn
V~r ref.:

20/1,/l8i'5-J

Sakspro1okoll i Dispansajonsutvillget- 20,8.20! 4

Dilto: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med }\jemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
Ådne H. Jenssen
Søknaden avslås, da det kun gis dispensaajon til leder for jaktlaget, delte for å sikre lik
behandling av alle jaktlag.

Begrunnelse: Dispensasjons11tvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon
til etter § 6.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslove11s 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.

Postadre~e:

Be~øksadresse:

Ttlef~m:

Rådhusveien 24
9$45Tana
E-poo!: postmoltak@looa.kommuoc.no

Rådh.u!OVeien 24

46400200
Telefaks:

www.tana.kommuni:.nø

18 9".l 53 09

8"'lc
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

AriKokko
Masjokdalen

Kopi:
Lensmannen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vfrr re!: 201411901-1

Dato: 20.8.2014

S11ksprotokoll i Oispensasjonsutvolget - 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
I988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Ari Kokko

Kjøretøy: ATV

Tidsmm: 20.8.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse n1ed jakt, fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
1. Fra Einar Henninen i Masjok etter etablert kjørespor til MaskevaITi, i h.h.t. kart.
2. Fra parkeringsplass i Masjokda1en etter etablert kjørespor til Sp-ierkuvann v/kraft1inje, i h.h.t. kart.
Begrunoelse;
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og Natlll'mangfoldslovens §§
8Rl2. Antall turer er redusert i b.b.t. dispensasj-Onsutvalgets praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen ~endes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til åsette opp klagen kan fås ved henvendelse ti! 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.

oea~u
·~a-Ta
ommuoo
Di!:pe
$64

Stibl

DispensasjonsuBialgets leder

Postadresse:
Radliusvtiw 24
9845Tana
E-µost pOOn:lottak@tana.knmmum:.no

Bcsøksadresst:
:24

Telefon:

Bank:

IUdhusvci~ll

46400.2(10

4910.Jl:!lHiO

T~k:faks:

www.t:ma.kommc~e.nc

78 92 53 09

Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana

Seppo Sottinen
Alleknjarg

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
VAr ref.: 201411912-1

Sllksprotoløtl i Dispensasjonsutvalget-20.8.2014

Dato: 20.&2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorlgøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlrjøretøy i utmark for:
Jal.-tlaget v/ Seppo Sottinen
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.

Kjøretrase:
VEKTB.EGRENSNJNG, IKKE OVER 750 KG
[81 li
ÅLLEKNJARG·SAVETJÅVRJ~SAVETVÅRRI

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor:
1. Fra RV 895 vNuoppejohka til Sktlvejåvri/Nurki-høyde 278 - rett linje til bøyde 240 -derfra til leir
v/Øvre Lakta, i h.h.t. kart.

Avslag fra løype 11 Alleknjarg- reindriftas vedlikehcldsløypc-Niillodædnoluobbal-leirplass~ da denne
traseen krysser kom1nunegrensa til Nesseby.

Begrunnelse: Dispensasjoosutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Soknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Natunnangfoldslovens §§ 8-12. AntaD turer er redusert I h.h.t dlspensasjonsutvalgets
prales is.

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

Deanu gielda • Tana kommune

Dlspansa~jo~t
9845Tan
i
V

d

--.....__

Dispensaajonsutvalgets leder
Postadresse;
Råo:lhusveieo 24
9845 T11!l~
E-posr. postmottak@lsn11.komm11ne.no

Besøksadresse:
Rådhusvek:n 24

w.vw.!ana.komrounc.no

Telefon:

Emk:

46 400200
1'clefuks:

4910.12.7! 160
Org.nr.:
943.505.527

7892SJG9

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dlspensasjonsutvalget

Reidar Varsi

Kopi:
Lensmannen i Tatia
Statens Naturoppsyn, Tana

Laksnes
9845 Tana
Vtrref.: ZOf4/J933-1

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-20.821}14

Dalo: 20.3.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmatk og på islagte Vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Jaktlaget v/Ole Varsi
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20.8-3 J.J 0. 2014

Antall mr/retur: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase: Fra E 6 v/Laksues etter etablert kjørespor ca. 3 km vest for høyde 31 S til leir v/Suohpijåvri, i
h.h.t. kart.

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

Vedtaket kan påklages etter regle.ne 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 tillate[sen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Daanu t;1e!t:!o • Tano kommune
00;pansati:r.sutvatgat

4'•

9845Tana

J?'

JIK~~ell--

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhusveien 24
SIW Tana
E-pust: postmOttok@tWlD.kommune.rJO

Be;øksadres.se:

Telefon:

Book;

Mdltusvtien 24

46400200

4910.12.71160

wwwJllilil..kommune.rJo

Telefaks;
78 92 53 ()9

Orii;.rJr.:
943505.521

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutva!ge.t

Kopi~

Per Torleiv Ravna

Lensmannen i Tana

Seidav. 9

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.: 20141!896.J

SakspmtokoU i Dispcruasjonsu:valget- 20.8.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Medhjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmatk og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillalelse til ånytte motorlgøretøy i utmark for:
Jaktlaget v/ Per Torleiv Ravna

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt

Kjøretrase: Frd E6, 2 km fra Rovvagieddi etter etablert kjørespor til reinskillegjerdet i Levvse, 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.
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 f'as 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.

oeanu glotda • Tana kommune
oi5Pensasi" b.lalgat,
9845 Tl

!."'/':':';:f';;n...._

Postadresso:

Besøksadresse:

Telefon;

R4dlmsveien 24

RAdh11SYe!im 24

46400200

4910.12.7J160

984STllllll
&post: posbnottnk@tana.komrnune.no

www.tana.tomn1unc.no

Telefuks:
7$ 92 53 00

Org.nr.:
St43.5DS527

"''"'

Deanu gielda • Tana kommune

'

DispenS(t'Sjonsutvalget

Kopi;
Lensmannen i 1'ana
Statens Naturoppsyn, Tana

MajaErlandsen

Lyngv. 23
9845 Tana

Vår ref.: 10!!11897-1

Dato! 20.8.2014

Saksprotokoll i Dispcnsnsjonsutvatgei -20.8.20!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for b111k av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 61 gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Maja Erlandsen
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 20.8.-31.IO. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKl{E OVER 750 KG
l8J' 4HiLLAGURRA- DOARDNA - U\'JALÅDNJÅ- ÅK.KAJAV'Rl

Begmnnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet so1n et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon tiL Søknaden er vm·dert etter Rundskriv T-6109, og Natnrmangfoldslovoos §§
8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kom1nunen. 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 på.fures på baksiden av denne dispensasjonen.

Deanu ololtla • Tano kommune
oæpan~~· ~·
·
9845 'J:

!V

··

vald
sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
R.Adbusveien 24
9845 Tana

Besøksadresse:

EiJost: postmotlllk@ta11a.konununc.no

www.tana.kommlllle.no

R§dhusveien 24

Tcli::fun:
46 400200

Bnnl<:

Telefaks:

Ors.11r.:
943.5()5.527

78 92 53 09

491Cl.J2.71160

Deanu gielda - Tana kommune
D!spensasjonsutvolget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Nature>ppsyn, Ta.,a

Anna·Kathrine Roer
Vestre Seida
9845 Tana
VArref.: 21)14/1344-1

Saksprotokoll i Di!p~nsasjon~utva!eet- 20.82014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2017
Med hjemmel i Nasjonal forskrift fur bruk av motorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til il nytte motorkjøretøy i utmark for:

Anna·Kathrine Roer
K;jørel:øy: Snøskuter

Tidsrom: 1.12.2014-4.5.2017

Antall tur/retur pr. år: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av garome.
Kjøretrase:
1. Fra løype 5 Masjok - Sommervannsløypa øst for Flattjern og så sørover langs Flattjern.ene til

gamme sørøst for Ridoaivi, i h.h.t. kart.
2. Fra Sommervann sørover til Lornbola og videre rundt neset ved Sommerelva nordover til
gammen, i h.h.t kart. (pga mye overvann og vanskelige kjøreforhold langs Flattjernene)

Begrunnelse: Dispensasjo11su:tvalget 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 tOrvaltningslovens 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 fds 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 bakside11 av denne dispensasjonen.
Oeanu giolcla: ~ Tans t'ommune
Oispensasjo.

tvelgal

9845 Ta

en
Dispensasjonsutvalgets leder

Pofiladresse:
Ridhusveien J

Btsøksadresse:
Rådbusveien 3

984STnn~

E-post: postmottllk@tana.kommUlle.no

'V\vw.tana.kommune.r,Q

Telefon:

Bmk:

46400 200

4910.12.71160

Telcfiik~:

Org.Tir.:

7892 53 og

943.505527

Deanu gielda - Tana kommune

'

OispensasjonsutvaJget

Jolumy Larsen

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

W. Wilhelmsvei 77
1362 Hosle, Bærum
Vår mf.: 2014/1729-J

Sakspro!okoU i Dispensasjo11$utvslgot- 20.8.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for brnk 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:
Jolumy Larsen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 1.3.2015-4.5.2019

Antall tur/retur pr. år: 20

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til hytte, samt til offentlig løype 9 på Tanaelva.
Kjøretrase etter etablert kjørespor i 11.h.t. kart
l. Fra bilveg v/SeidaJjell hyttefelt til egen hytte.
2. Fra egen hytte etter etablert snøskuterløype til offentlig løype 9 på Tanaelva.
NB? Det må foreligge grunneiers tillatelse dersom 11:.jøring skal foregå 6ver privat eiendom.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte fo.rmålet som et særlig tilfelle det

kan gis dispensasjon til. Søknaden or vurdert etter Rundslaiv T-6/69, 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. N=ere 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.

=~~';.l!le~l~u".
Tana kommune
9845]

'

~

·"----åval ansen
Dispensasjonsutvaigets leder
Postadresse:
Rådhuswiien 24

Besøk.sadresse:
Rådhusveien 24

9845 Tana
E·1mt postm~ak@tana.kommunc.no

www.tarm.kommune.no

Telefon:

Bank

46400200
Telefaks:
789253 09

491-0.12.71160

Org.nr.:
943.505527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutva!get

Bjarne Andreas Olsen

K-opi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Vestre Seida

9845 Tana
Vår ref.: 2014/1341•1

Saksproklknll i Disptnsasjonsutvlllget- 20.&.2014

Dato; 2!l.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2017
Med hjemmel i Nasjonol forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 5b, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Siden søker har 3 søknader til behandling har dispensaajon.sutvalget besluttet å behandle disse
samlet.
Bjarne Andreas Olsen

Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 1.12.2014-4.5.2017

Antall tur/retur pr. år: 20

NB! Søker kan benytte 1 følgeskuter.

Fonruil: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, samt
fiske.
Kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart:
1. Fra BorSejohk hyttefei~ nordover til Borsejohk, så til Stuorroaijavnit og Gumpejåvri.
2. Fm Sommervann til sørenden av Vatneljåvri - nordover langs denne til Uhcajåvrri Båhperjåvri-vestover til Gistolåddot- sørover til Bierf81j8.vrrit-til åpenløype 6A.

3. Fra løype 5 Masjok - Sommervannsløypa øst for Flattjern og så sørover langs Flattjernene til
ganune sørøst for Ridoaivi.
4. Fra Sommervann sørover til Lombola og videre rundt neset ved Sommerelva nordover til
gammen. (Pga mye overvarro og vanskelige kjøreforhold langs Flattjernene)

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet s-0m et særlig tilfelle det

kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, o~
Nalnrmangfoldslovens §§ 8-12.

Postadresse:
Mdhusveimt 3

RMhusveien 3

Telefon:
46400 200

www.w.na.kommune.110

78 92 53 1)9

Besøksadresse:

Teielllks:

9845Thna

E-post: pottmottak@tana.k~TIO

.Barik:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. V[ 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 p~ halesiden av dew1e dispensaajonen.
oaanu ~ielda ... Tana l~ommune
Dispensasjon
9845Ta

:JA"'- J

•;

".( .....
·;·' .._
~vald !:Jonsen

·-

--

sasjonsutvalgets leder

Side 2 av 2

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

I<opi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Aage Guttonnsen
Postboks 154
9846Tana
VW ref,; 2014/JgS3-I

Saksprotokoll i Dispensasjonsut\'alget- 20.8.2014

Dato: 20,8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2019
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islag1e vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Aage Guttonnsen
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 1.11.2014-4.5.2019

Antall tur/retur pr. år: 20

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av egen gamme ved
Sommerelva.
Kjøretrase: Fra løype 5 Masjok til punkt A, så til punkt B Sommerelva, i h.h.t. kaii.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det

kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T4l09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmaimen. Klagen sendes
via kommllllen. Klagefristen er 3 uker fi:a den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommnnen.
Denne tillatelsen må medbringes under ltjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden a\.· denne dispensasjonen.
Deanu glelda - Tan~ kommune
Dispansasj"
algfl •
S845 Ta Q,.:;c;;..·'_,,.J',

,

åva1d

sen

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Besek~~e:

R&lltoweien 3
9l!45Tana

Rådhusveien 3

E-post: posU11ol1ak@tana.komnnmc.no

\VWIY.til!la.kommunc.no

Telefon:
46400200
Telefaks:
78925309

Blmk:
4910.12.71 !60
Org.nr.:
943.50.S.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvafget

'

Jan Pedersen
Bonakas

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vårfd.: 2(}1411947-l

Saksprorokoll i Disper.slajonsutvalgct-20.g.io-14

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
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: Jan Pedersen
Kjøretøy: A TV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 20.8.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt og fiske.

Kjøretrase:
DELTVEKTBEGRENSNlNG
131 2A VED AITEJOHKA (NILS OSKAR ANTIJIS EIEND.)- Sl<RUVACOHKKA- GUHKESIA vru
UNDER MIENNAVÅRRI -OVER M!ENNAJÅVIU- GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL APEN TRASE

l8J

28

l8J

1

lC FRA SIRMA) (1500 KG)
VED ÅITEJOI-IKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM) - SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRl UNDER
MIENNAV ÅRRI- VEST LANGSMED LAKSJOHKA-TIL EL VESAMLØPENE_GIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJ.Åvru {OIVOSIUn.øPET)
(INNTIL3000KG)

VE STERTANA - l·lEARGECOKIU\- GEASSAJÅVRI (INNTIL 1~00 KG)

Begrunnelse:

DispensasjGnsutvalget 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. Klagefiisten er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt Nærmere opplysninger om
klageadgang eller lijelp til å sette opp klagen kHn fas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan .ikke overdras andre, Før turen starter skai dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Oeanu ciefcla - Tar.a .~ommune

Dispern~raj
~9•?

9845Tan
~
" vhld
ell
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Besøk$adrllsse:

Telefon:

Bank;

RAdhusvden 24

Ridhusveien 24

4910.12.7ll60

9845 Tllna
E-pcst: postmottnk@ranB.kommune.no

www.tanakommum:.no

46 400200
Tetefuks:
78925309

Org.nr.:

94350S.S21

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Jens Ivar Hauge
Skiippagurra

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845Tana
var ref.: 2014!19.f/J..l

Saksprotokoll i Dispcmasjonsutvalget-20.8.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av [5. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Jens Ivar Hauge
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 3

Tidsrom: 20.8.-31.JO. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse inedjakt., fJSke og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
tEI 4 HILLAGURRA - DOARDNA- UVJALÅDNJÅ-ÅK.KAJÅV'RI
l8J 11 ALLEKNJARG - SAVE'f'.JÅVRl - SAVE1V ÅR.RI
DEL'l' VEKTBEGRENSNING
l'8J 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACoHKKA- GUl:Il<ESJÅVRJ

UNDER Ml ENNAV ÅRR!- OVER MIENNAJÅ VRI- GIEDDEOA!VVEJOI·lKA {TIL APEN TRASE
JC FRA SIRMA) (1500 KG)

l8J

2B

lEJ

7

VED ÅITBJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVAl:OHKKA-GUHKESJÅVRI UNDER
MIBNNAVÅRRt- VEST LANGSMED LAKSJOJ.tKA- TIL BLVESAMLØPENE GIBDDEOAIV.VEJOHKA- LADNN.ÅVRl- NJIRRANJÅVRl (0IVOSIU1LØPE1)
(INNTIL 3000 KG)
VE STERTANA - HEARGECOKKA- GBAESAJÅVRI (INNTIL 1500 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
IA
SIR1>1A- NJUORGOANJÅVRI • GURTEJÅVRI • LAVNJUSJOfIKA

l8J

!8'J
r8J

181

JB
6
9

SIRMA· NJUORGGANJÅ VRI · MlENNAJÅVRI
LINKSTASJONENMÅSKEVÅRRI-GIBZZI
RV890 STJERNEVANN" • KOMMl.i"NEGRENSEN MOT VADSØ

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det læn gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§
8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltJ1ingslovens 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.

Dis'
Postadresse~

Besøksadre.!st!

RådhuoveieR 24
9::t4STana
E-post: postmottBk@tana.kommunc.no

Rådhusveil!!l 24

Telefi:m:
46400 200
Tc!efab:

"'"'"w.tana.l\omm1111c.110

78~25309

Bnn!..":
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Tor Asle Varsi
Suovveguolbavn. I b
9826 Sirma
Vår rcl:; 2(114/1970-1

Saksprotckolt i Dtspensa~jonsutvlllgd- 20.8.2014

Dfll.o: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av mot01kjøretøyer i uJmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet fulgende vedtak for:
Tor Asle Varsi
Søknaden avslås, da søker allerede har gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til
31.10,2014, samt atomsøkt tilleggstrase til Stinddarjåvri ikke er en !tjent dispensasjonstrase.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon
til etler § 6.
V.edtake:t 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.

Postadrme:
Radbusveien 24
984STanll

Bi:s.øksadrcssc:
Mdlrusvei~ 24

E-po~t: postmottllk@tana.kommun~n<t

www.tana.kommune.no

Telefon:
46 4-00 200
Tdcfaks:

78 92 53 09

Bank:
-1910.12.7ll60
Org.nr.:
943505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjoi'lsutvalget

'

Kopi:
Le11s1nannen i Tana

Oskar Trosten
Aroanatjobka

Statens Naturoppsyn, Tana

9845Taoa
Vår ref.: 201411971-1

~rotokoll

Dato: 20.8.2014

1DispellSllsjonsutvalget-20.8.2014

Vedtak i sølmad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014-

2018
Med ltjernmel 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:

Oskar, Åitu og Mibkkal Åigin Trosten
Kjøretøy: ATVIMC

Tidsrom: 20.8.2014-3 LIO. 2-018

Antall tur/retur pr. år: 5

Formål: Transport av bagasje og utsl)'r i forbindelse m-edjakt, fiske og bærplukking,

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 75[1 KG
l8j 4
HILLAGURRA • DOARDNA • UVJALÅDNJÅ- ÅKKAJÅV'Rl
DELT VEKTBEGRENSNING

i8I

7

VES'ffiRTANA-HEARGECOKKA- GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER

!8'J

6

LINKSTASJONEN MAsKEVARRI- GlEZZl

Annen kjøtetrase etter etablert kjørespor i h.h.t kart:
1. Linkasieddås- Maskeluobbal - Hanaskaidi - Hillagurra

3. Anleggsgeaidnu- LiSmajåvri - Maskevarri

Avslag 2. Ålletnjarga - Njargajavri, da det ikke foreligger kart med inntegnet ltjørerute.
Begrunnelse:

Dispensasjons utvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og Natu11nangfoldslovens §§
8-12. Annen kjøretrase 2 vil bli behandlet når det foreligger kart med inntegnet kjøretrase.
Vedtaket kan påklages etterreglene 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 eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved he11vendelse til kommunen.

Postadresse;
RØ(fuusvclen :!:4
984STwa
E-post: po;tmottak@una.kommune.no

Besø~dresse:

Telefon:

Rådtiusveii:n Z4

46400 200

49JO.JZ.7ll60

Telefaks;

Org.nr.:
943.505.527

www.taim.komm1me.no

78 9253 09

"""'

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana

Piere Andersen
Leaibeajarga
9845 Tana

Vår ref.: 20141/!llJ-J

Statens Naturoppsyn, Tana

Saksprotokoll f DilpensasjollSlltvalgct- 20B2014

Dato: 20.&.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Picra Andersen
Kjøretøy: ATV/MC

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Antall tur/retur: 1

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt og fiske.

Kjøretrase etter etablert kjørespor: Fra RV 895 v/Vuoppejohka - Nurki - Laktaj<lvri, i h.h.t kart.
Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naiurm.angfoldslovens §§
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. Nærmere 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 owrdras andre. Før turen starter skal dato,
Jtjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
oeanu g!r:?IC:o ... Tana h:cmmune
Dispa.nsu<
9845T;

PostBdreSSC:
Rl\lhlJSl'elen 24

Besøksadresse:
RMhusveien 24

91i45Taim

E-pon: p-0stmottak@tanaJ:.um111une.oo

www.tana.komrnUllc.np

ai~v-aiQ§

"

Telefon;
46400200
Telefaks:
18925309

Bank:
4910.12.71160

Org.nr.:
943,505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Dag Broch
Hedeguohppi
9845 Tana
VAI' rnf.: 20141197:5-1

Kupi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Dato: 20.8.20[4

Saksprotokoll J Dispensiajonsutvalgd-20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
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. Dag Broch
Kjøretøy: ATVIBIL

Antall tur/retur: 2

Tidsrom: 20.8.-31.10. 2014

Fonnål; Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med bærplukking.
Kjøretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER
gj 6
LINKSTASJONEN MASKEVÅRRI - GIEZZl

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Natnrmangfoldslovens §§
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 1nottstt. 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,
kjørerut.e og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Oeanu giel:..i:11 •,rano ltommuno
Olsp~ ".

c\:;ps.ulvc.igat, •

.;>'::~

s

..f,lAva!d !).aflsen

Disftellsasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Besøksadresse:

Rådhasvcicn 24
9&45 Tana.
&post po>tmoltak@tM:t.kommune.no

RAdhusvelen 24
w..vw.tunakommune.no

Telefon:
46 400 200
Telefaks:
78925309

Bank:
4910.12.71160

Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda -Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

LeifVarsi
9826 Sinna
Vår ref,: 2014/19B8-l

IÆto: 20.11.2014

Saksprotokoll i Disi=sasjonsu!Vl!Jget - 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra if>v om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
LeifVarsi
Søknaden avslås, da søker allerede hm: en gyldig dispensasjon til samme formål, med varighet til
3!.l0.2014.

Begrunnelse: Dispensasjonsutiralget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon
til etter § 6.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fi·a den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komJnunen.

Postadresse:

Besøksadresse:

Råd~usveieJt 24

Telefon:

Rådhusveien. 24

46'400 :1.0(}

9845 Tana
E·JXJSt postmoUak@tanakcmmune.[l(l

www.ta11a.krnnmune.no

iclefaks:
78 92 53 09

Bank:
4910.l:Z.7llil0
Org.nr.:

943.505.527

Deanu gielda ·Tana ko1nmune
Dispensasjonsutvalget

'

Kopi:
Lensmannen i 'rana

Ottar Wigelius
Hillagurra
9845 Tana

Viirn:f.: 201411937·1

Statens Naturoppsyn, Tana

Dato: 20.&.201.4

.Sak:iprotokoll i Dispens~onsutvalg.et-20.32014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med .hjemn)el i Nasjonal forsktift 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: Ottar Wige!ios
Siden søker har 2 søknader til behandling har dispensasjonsutvalget besluttet å behandle disse samlet.

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 20.8.-31.IO. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og
bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
[8J 4
I11LLAGURRA • DOARDNA - UVJALÅDNJÅ • ÅKKAJÅV'RI

DELT VEKTBEGRENSNING
(gl 2A
VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS PIEND.) - SKRUV ACOHKKA- GUflKESJÅVRI
UNDER MIENNAVARR.l -OVER MlENNAJÅVRI -GIEDDEO,'\IVVEJOf.lKA(TIL ÅPEN TRASE
1CFRA SIRMA) {1500 KO)
[8J 2B VED ÅJTEJOHKA (NILS O. Ai'\fTIS E!ENDOM)- SKRUVAC':OHKKA - GU11KESJÅVRI UNDER
MIENNAV ÅR.RI- VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAlVVEIOHKA-LÅDNAJÅVRJ - NJIRRANJÅVRl (OlVOS!UTLØPET)
(JNNTIL 3000 KG)
l8J 7
VESTERTANA- HEARGECOKKA-GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500KG)

UTENVEKTBEGRENSINGER

!8J

6

UNKSTASJONENMÅSKEVÅRRl-GIEZZI

Annen kjøretrase: Fra løype 2B v/D-13 hytta v/Gårpejohka. etter etablert kjørespor til gamme
v/Soavveloaivi, i h.h.t. kart.

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget" anser det omsøkie 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.

Postadrcsie:

B~øksadresse:

Telefon:

!Udhusveien 24

Rådhusveie1124

46400200

Bank:
4910.12.71160

Tel~faks:

Org.nr.:

7& 9lj3 09

943,SOS.321

984ST8lla

E-post: poslmouak@talla.kQ1nm1Jrn:.110

www.tanaJ:.ornmu11e.no

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra dei1 dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne ti!Ia.telsen må 1nedbringes u11der kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dlspensasjonen.

Side2 av2

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Deanu S.åmeskuvvla
Per Fokstadgeaidnu 60
9845 Tana

Vlrref.: 201411972-J

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens N<1turoppsyn, Tana
Saksprotokoll i Dispe~onslltValget-20.8.2014

Dato: 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
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 n1otorkjøretøy i utmark for:

Deanu Såmeskuvvla v/rektor
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20,8.-31.10. 2014

AntaU tur/retur: 5

Formål: Transport av bagasJe og utstyr i forbindelse ·med undervisningsformål
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING
!81 1
VESTERTANA • HEARGECOKKA- GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG)

UTEN VEKTBEGRENSlNGER
{8l 6
LINKST.'\SJONEN MÅSKEVÅRRJ - GIEZZI

Begrunnelse:
DispensasjonsutvaJget 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. Rektor må selv sørge for å identifisere sjåfører.
Vedtaket kan påklages etter reglen1,;: i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra d.en dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan -fås ved henvendelse tit korrtmunen.
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.

eeanu i

1 3 -

Tan 1ommune

Oispe

964

åvald
sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postrulresse:
Rådhusveien 24
984' Tana
B-vcst: PQSllTlotlak@tanA.kommune.no

Besøksadresse:
Rådlrusvcien 24

www.1nrn1.kommune.no

Telefon:
46 400 200
Telefaks:
78 9153 09

Bank:
49l0.l2.71t60-

0re.nr.:
943.505.521

Deanu gielda ·Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Johan A. Ba!to
SkiippagmTavn. 11

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845Tana
Vår ref.: lO/f//976-1

&tksptotokoll i Dispmsnsjonsuiva!get- 20.82014

Dato: 20.S.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bru!<; av motorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ~nytte motorlrjøretøy i utmark for:

Johan A. Ba!to
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 20.8-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Fannål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedhogst/vedkjøring. Teigseddel medbringes,

Kjøretrase~ Fra E6 på

Seidafjellet etter etablert kjørespor til egen teig, i h .h.t. kart,

NBI Dersom lrjøring skal foregå. i Nesseby kommunei må det innhentes tillatelse fra dispensasjonsutvalget
i Nesseby kommune.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
klin gis dispensasjon ti1 Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og
Naturmangfoldslovens §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i foNaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes vta
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 ikke overdras andre. Førturen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Oeanu glelda • Tana kommune

Oispensas~~on
~
9845Tana
.!J
_
I
åvald
eU-Disp0IlS8SjODSU(VaJgets leder

Post'adrtsst:

Beseksad)'t'lllre;

Tdafun:

Rådhusvci'.en 24

RådhusYcien 24

91MS Tlllla
E-post postmottal.:@lana.kommune.no

www.tans.kommune.no

4640020-0
Telefaks:
78 92 :iJ 09

Bank:
491().12.71160
Org.Ilt'.:

943.SOS.52?

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutva!get

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Aage Blien
Boftsa
9845 Tana
Vår ref.: 10!411977-l

Dato; I.9.2014

Saksprofokoll i Dispcl1Sl1Sjo11sutvalgec- l7.9.201~

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forslcrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte tnotorkjøretøy i utmark for: Aage Blien
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 1.9.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse tned jakt og fiske.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING

183

7

VESTER.TANA· HEAR.GECOKKA- GEASSAJÅVRl (INNTIL ! 500 KG)

Begru.nneJse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv 1'-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8~12. Antall turer er redusert i h.b.t. dispensasjonsutvalgets praksis·.
Vedtaket kan påk.lages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. ICtagefristen 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,
kjøre.rute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Deanu gielcla • Tana kommune

Oisponsasj~~!~
9845 Ta~~.:!.._,,(_/~ .

. . .:nå;aur

"~en""· . . .. . . __

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

a~'™'adresse;

Telefon:

!Udhusvcien 24
9&45Tana
E-posc it0s1mo1tak@tana.kommun:.rw

!Udhus~eien

46400200
T"Jefeks:
78925309

24

\.\'Ww.tanakommune.110

Bæik:
4910.12.71 f60
(){g.lt!.:

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispenso.sjonsutvalget

'

Kathinka Wigelius
Hillagurra

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ru.: 2()/41!9.JJ.f

Dato: 20.8.21H4

Saksprotokoll i Dispensasjonrut:valget-20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
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: Kathfnlca Wigelius

Kjøretøy: ATV

Antal! tur/retur: 4

Tidsrom: 20.8.·3Ll0. 2014

FormåJ: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt og fiske.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG

l8J

4

HJLLAGURRA · DOARIJNA- UVJALÅDNJÅ ·ÅK.KAJAV'RJ

DELT VEKTBEGRENSNING
2A
VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANT.HIS EfEND.)- SKRU\'ACOHKKA- GUHKE$JÅVRI
UNDER MIENNAV ÅRRI- OVER M!8NNAJÅVRl-OIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL APEN TRASE
I C FRA SIRMA) (I 500 KG)
12?1 2B
VED ÅrfEJOHKA (NILS 0. AN'fl'.S EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- GilllKESJÅ VRI UNDER
MIENNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA-TIL BL VESAMLØPENEOIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OIVOSfUTLØPET)
(INNTIL 3000 KGJ
.

l8J

UTEN VEKTBEGRENSINGER
!81 lA SIRMA· NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅ VRI - LAVNJUSJOHKA
QSI lB SIRMA. NJUORGGANJA
MJENNAlÅVRr

121

vru.

6

LlNKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIBZZI

Avslag annen kjøretrase: Fra løype 4 Hillagurra til Ciikojohka, da det ikke foreligger brukserklæring til
gammen. Dispensasjon i forbinde]se med elgjakt gis kun til leder for jaktlaget.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det oln.søkte 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 fQrva!tningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kon1munen. 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 dispensaajonen.
ic.~da "tana kommune
~

r••":.::•.'..

.,

·;.1";·...,,

.

,J;J.o3nUØ ·•

.~ispsnsasjcnsutva\get

~vald ttan~§SJ" /®15 Tana
Dispe1isasjonsutva1gets leder ..__
Postadresse:

Be:Geks~drt:>S~

Telefon:

Bank:

Radhusvel~n.24

Rådhusvcim 24

4640020Q

www.tana"kommUTie.no

Telefuks:
7!i 92 53 G9

4910.12.7!160
Or;. nr.:

9845 Tana

E-post: postmottok@lana.kommum:.im

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

DispensasjoMutvalget

Johan A. Ba!to
Skiippagurravn. 11
9845 Tana

Vlr.r rei:: 201411976-1

Saksprotokoll i Oispensasjonsutvlllget -20.B.1014

Dat« ZO.S.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
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:
Johan A. Salto

Søknaden avslås, da det kun gis dispensasjon til leder for jaktlaget, dette for å sikre lik
behandling av alle jaktlag.

BegruuneJse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan -gis dispensasjon
til etter § 6.
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. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan t1ts ved henvendelse til kom1nunen,

Postadresse:
RAdhu~veien 24

Be:!økradresre:
R!dht.tSveien24

Telefon:
46 400 200

www.tanakomrnune.no

TelelldG:
189253 09

9845 Tana

E-post posrrnouak@larrn.J..lJmmune.no

Bank:
4910.12.71160

Org.nr.:
!M3.505.S27

Saksprotokoll saksnr. 607/2014 i Dispensasjonsutvalget - 20.8.2014
Behandling

Referatsaker/orienteri11ger
RS 15/2014

Tor og Geir Carlsen- Søknad om dispensasjon fra lov on1 motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad bel1andlet på 11aste111øte 4. 7.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 16/2014

Nils Olaf Trosten - Søkl1ad om dispensasjo11 fra lov om motorferdsel i
forbindelse med jakt og bærplukking - Barmark 2014

Votering
Enstem1nig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

RS 17/2014

Jol1annes Dervola- Søknad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med vedhogst- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering

Enste1nmig vedtatt
Vedtak
Dispensasjonstitvalget orientert.

RS 18/2014

Halmfjell og Gulbojok bygdelag v/Jan Oskar Dervo - Søknad om
dispensasjon fra lov 01n inotorferdsel i forbindelse n1ed vedlikel1old
av hytte- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

RS 19/2014

Marit Jørgense11- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering

E11stem1nig vedtatt
Vedtak
Dispensasjo11sutvalget orientert.

RS 20/2014

Tor Gøran Bernhardsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 21/2014

Anne-Kathri11e M. Kristiansen- Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014. Samt ny behandling 16.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispe11sasjonsutvalget orientert.

RS 22/2014

Pasi Laiti- Søknad 001 dispensasjo11 fra lov om motorferdsel i forbh1delse med
fiske - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 23/2014

Roy-A1ne Varsi- SøkI1ad on1 dispe11sasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 24/2014

Hege Maja-Bakken- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bærplnkking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 25/2014

Arild Karlsen - Søknad om dispensasjo11 fra lov om motorferdsel i forbindelse
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

RS 26/2014

Ø1jan Andreassen- SøkI1ad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med fiske og bærplukking-Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS

Ken-Roger Wickstrøm - Søki1ad 0111 dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbh1delse med transpo1t av utstyr/bagasje til egen gainme-Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enste1n1nig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 28/2014

Antti Lukkari- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking-Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstenunig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 29/2014

Robert Erlandsen- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Ensten1Illig vedtatt

Vedtak
Dispensasjo11sutvalget orientert.

RS 30/2014

Terje Jolu1sen og Anne Astrid Anti Johnsen- Søknad 01n dispensasjo11 fra lov
on1 motorferdsel i forbindelse med tilsy11 og vedlikehold av gjeterhytte, samt
jakt, fiske og bærplukking- Bam1ark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 31/2014

Wencl1e At1dersen - Søknad om dispensasjo11 fi_.a lov om motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Bannark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

RS 32/2014

Geir-Are Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bæqolukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 33/2014

Terje Fjellstad - Søk:nad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med fiske og bærplukking-Bannark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 34/2014

Min1mi Tobiassen og Kjell R. Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om
n1otorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barn1ark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak
Dispensasjo11s11tvalget orientert.

RS 35/2014

Arne Skjåvik- Søknad om dispe11sasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking-Barmark 2014-2018

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enste1nmig vedtatt

Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 36/2014

Pål Jøran, Sofie K. og Per G111mar Guttorm- Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel - Vedlegg til vedtak - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 37/2014

Tina lngerøien-Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
medjakt og bærplukking -Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

RS 38/2014

Thor Martin Kaasen-Myrstad- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdseli
forbindelse med jakt og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstem1nig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsl1tvalget orientert.

RS 39/2014

Børge Kaasen Pedersen - Søknad om dispe11sasjon fra lov om 1notorferdsel i
forbindelse medjakt og bærplukking- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjo11sutvalget orientert.

RS 40/2014

Else f-Iolm Andersen - Søknad on1 dispe11sasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med transport av utstyr/bagasje til hytte - Barmark 2014-2016

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 41/2014

Mette og Leif Magne Nilsen- Søknad on1 dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014-2018

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 42/2014

Stein Ivar Iversen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014-2018

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 43/2014

Tone Dervo ~Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med vedlikehold av gamme -Barmark 2014-2015

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Ensterrunig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 44/2014

John Eirik Hegge-Søknad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med utmarksnæri11g og vedlikehold av garnme-Bannark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering

Enstem1nig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

RS 45/2014

Ann Cathrin Hegge- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med vedlikehold 8\' gamn1e, samt fiske og bærplukking Barmark2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 46/2014

Kurt E. Johansen- Søknad om dispe11sasjon fra lov om 1notorferdsel i forbindelse
ined vedhogst- Barn1ru·k 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4. 7.2014.

Votering

Enstemn1ig vedtatt
Vedtak
Dispensasjonst1tvalget orientert.

RS 47/2014

Ole Benny Bakken- Søknad om dispensasjon fra lov om n1otorferdsel i
forbindelse med jakt og fiske - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 48/2014

Lemet Åilu Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse n1ed jakt, fiske og bærplttkking - Bar1nark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 4.7.2014.

Votering
Enstemrnig vedtatt

Vedtak
Dispensasjo11sutvalget orientert.

RS 49/2014

Stein Erik Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 16.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonst1tvalget orientert.

RS 50/2014

Karen Elle Gaup - Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel-Bannark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 16.7.2014.
Votering

Enste1nn1ig vedtatt
Vedtak
Dispensa~jonsutvalget

RS 51/2014

orientert.

Kjell~Magne

Iverse11- Søla1ad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i

forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014
Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22.7.2014.
Votering
Ensten1mig vedtatt

Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 52/2014

Laila Kristina K.rokmo-Søknad om dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i
forbi11delse 1ned jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22.7.2014.
Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak

Dispensasjonsutvalget orie11tert.

RS 53/2014

Audun og Randi Ø. Lindsetl1 - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med fisl(e og bærplukkii1g-Bannark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22. 7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 54/2014

Knl1t Joha11sen - Søl(nad om dispensasjo11 fra lov om motorferdsel i forbindelse
med vedlikehold av hytte- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22.7.2014.

Votering
Et1ste1111nig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 55/2014

Knut-Birger F-Pederse11- Søknad on1 dispensasjon fra lov om moto1ferdsel i
forbindelse tned vedlikel1old av 11ytte - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonst1tvalget orientert.

RS 56/2014

Arvid og Lemet Ailu Varsi- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbi11deise med fiske - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22. 7.2014.

Votering
Enstermnig vedtatt

Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 57/2014

Tromsø Museum-Universitetet i Tro1nsø v/lvar Bjørklund- Søknad om
dispensasjon fra lov om n1otorferdsel i forbindelse med landing av helikopter Barmark 2014

Merknad: Søknad behm1dlet på hastemøte 22. 7.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 58/2014

Majja Srnuk Solbakk - Søknad om dispensasjon fra lov on1 n1otorferdsel i
forbiI1delse 1ned fiske og bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behm1dlet på hastemøte 22.7.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 59/2014

Trond Are Anti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med fiske og bærplukking- Bam1ark 2014

Merknad: Søknad behm1dlet på hastemøte 22. 7.2014.

Votering

Enstennnig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 60/2014

Ken-Roar Kaspersen- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse medjakt, fiske og bærplukking-Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22.7.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 61/2014

Jan Harald Kokko- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med bærplukking - Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 16.7.2014.

Votering

E11ste1nrnig vedtatt
Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 62/2014

Anders Mikkola- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med fiske og bærplttldci11g- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 22.7.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt
Vedtak

Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 63/2014

Agnar Charles Olsen- Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra
lov on1 motorferdsel-Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 16.7.2014.

Votering
Enstemn1ig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 64/2014

Vidar Aslaksen - Sølæad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med fiske og bærplukking- Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 25.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispe11sasjo11sutvalget orientert.

RS 65/2014

Erik Troste11- Søknad om dispensasjon fra lov om n1otorferdsel i forbindelse
med utmarksnæring - Bannark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 29.7.2014.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 66/2014

Tor Erik Erikse11- Søknad om dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking-Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 6.8.2014.

Votering
E11stem1nig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 67/2014

Tom Sottine11- Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov 0111 motorferdsel Barmark 2014

Merknad: Søknad behandlet på hastemøte 12.8.2014.

Votering

E11stem1nig vedtatt
Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

Deanu gielda - Tana kommnue

'

Dispensasjonsutvalget

Tor og Geir Carlsen

Kopi:

Skipagurra

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.: Z014!1S94-l

OMo: 4,72014

Saksprotokoll i Dispcosasjonsutvalget-20.8.1014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motol'kjøretøyer i utmark og på jslagte vassdrag av 15. mai

19&S § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i uånark for: Tor og Geir Carlsen
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: BIL!MC

Antall tur/retur: S

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER
6
LINKSTASJONENMÅSKEVARRf-GIEZZ!

l8J

Annen kjøretrase: Fra Flyvarden etter etablert lrjørespor langs Maddmusalås forbi Ladnajåvrit til øverste
Lavnjus, i h.h.t. kart.

Begrunnelse:
Dispensasjoosutvalget 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 tas ved henvendelse til ko1nmunen.
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.

Daanu gislda - Tana kommul!G
Dispensasjon~got_

.

9B45Ta~··

'

..

.,

~

åvald

(:'.'.

sen:..---......,___

Dispei1sasjonsutva1gels leder

Po!tadresse:
Rådhusveien 24
9845Tallll
E-pcist: po~tmounk@tooa.kornmuno.no

Bespksactresse;
RMhusvcien 24
WWW .lnnrt..~ornmunc,n~

Telefon:
46400 200

Tclcfilks;
7S925309

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.521

Deanu gielda - Tana kommune
bispensasjonsutval9et

'

Nils Olaf Trosten

Kopi:

Holmesund

Lensmannen i Tana

Statens Nat:Uroppsyn, Tana

9845 Tana
Vk' ref.: 2QJ4//2JJ.J

S!lksprotoløll i D1sf)MS~jwl~tvalget-10.6.2<il4

Daio: 10.6.2014

Vedtak i søknad om dispensas.ion fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av I 5. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i u1mark for: N"ils Olaf Trosten

'

'

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 01.07.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 3

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
181 2A VED ÅIIEJOHKA (NILS OSKAR ANTIIlS EIEND.) - SKRUVACOHKKA-GUHKESJÅVRI
UNDERMIENNAVARR!-OVERMIENNAJÅVRI-GlEDDEOAJVVEJOHKA(T!LÅPENTRASE

181

lC FRA SIRMA)

2B

Q 4

l8J

181

7
Il

VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIBNDOM) - SKRUVACOHKKA - GUHKESJÅVRI UNDER
MIENNA\i'.ÅRR1 - VEST LANGSkIBD LAK.SJOHKA - TIL ELVESAMLØPENEGlEDDEOAJVVEJOHKA - LÅDNAJÅVRJ - NJIRRAN!ÅVRJ (OIVOSIITTLØPET)
HILLAGURRA-DOAJ<DNA-WJALÅDNIÅ-ÅKKAJÅV'RJ
VEST!lRTANA • HEARGECOK.KA- GEASSAJÅVR1
ÅLLEKNJARG - SAVETJAVRI ·SAVETVÅRR!

UTEN VEKTBEGRENSINGER
JA SIRMA -NJUORGGANJÅVRJ-GURTEJÅVRJ • LAVNJUSJOHKA
6 IJNKSTASJONEN MÅSKEVARR!· GIEZZI

181
181

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kau gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-<i/o9, 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. Nrorrnefe 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 statt:er skal dato,
lrjørerute og underskrift påføres p! baksiden av denne dispensasjonen.
u oie!d:J ~Tana kommune
_,. ~ · nsutvalget
'9B45Tana

asjonsutvfilgets leder
Postadresse:
Rådl111svcien 24
984-S Tana

Ei!ost: ~mottak@tana.konnnune.oo

Besøbadressc:
Rådltusyeicn 24

www.tanakommune.no

Telefon:
46400200

B-ank:

Tdefllks~

4910.12.71160
Ort.nr.:

18 9253 09

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasj onsutvalget

Johannes Dervola

Kopi:

Lcirpollskogen
9845Tana

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Vår n;f.: 201411602-1

Saksprotokoll i Dispensi!Sjoosuiva!get- 20.8.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
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 utmark for:
Søknaden er behandlet etter follmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Johannes Dervola
Kjøretøy: Traktor ru/silosvans

Antall tur/retur: 6

Tidsrom: 04.07-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedhogst Teigseddel medbringes.
Kjøretrase: Fra gamleveien i Leirpollskogen ca. 300-400 meter opp Bjørndal til vedteig, i h.h.t kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det
Iran gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og
Natunnangfoldslovcns §§ 8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen .. Klagen sendes via
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er tnottatt Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til konununen.
ko1nmun~n.

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

oeanu gtetda • Tana 1wmmune
Oi~spon
· • \l\Volge!

9

'C

·7

---r??<'~

·~åvald.

en

Dispensasjonsutvalgets leder

!>01tadrosse;
Rådllusvcien 24
9545 Tana
E·post: Po.5tmOUak@tana.kommune.no

Besoksadtessc:
RMllusvcien24

ww\v.tana.kommunc.no

Telefon:
46 400200

Bank:
4910.l2.7l160

Te)(<fuks:

o~.llr.:

78 92 53 09

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvolget

Holmfjell og Gulbojok bygdelag
Holmfjell
9845 Tana

Vår ref..: 201411603-l

Kopi:
Lensmannen i Tana
St:atens Naturoppsyn, Tana

Saksproto"'Ull i Disp:ensasjonsutvalget-20.3.2014

Dato: 4.1.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forsk.rift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til li nytte motorkjøretøy i utmark for:
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den l 0.6.2014.
Ho!mfjell og Gu!bojok bygdelag v/leder Jru1 Oskar Dervo
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04.07·3 l. l 0. 2014

Antall tur/retur: v/behov

Formål; Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytte, samt oppsett av utedo.
Kjøretrase: Jordbruksvei i Holmfjell -· Gu1bojokmyra- Guohca.lattu -videre til hytte v/Abborvann, 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 -6109, og
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Leder for bygdelaget må selv sørge for å identifisere de som
skal foreta transp-0rt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid/oppsett av utedo.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.V[ til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere oppJysninger om

klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til komn1unen.
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.

Ida ·Tana kommune
•"'--.._

sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadrc~e:

Rådhusveitn 24
9S4S Tana
E-post: posllnottnk@l:ma.kominunc.no

Besøksedressc;
RMhusveien24

Telefon:
46 400 zoo
Telefa~:

Org.nr.:

ww11•.tana.ko1nmune,no

789253 09

943,505.527

Bank:
4910.12.7ll60

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

J'l.1arit Jørgensen

Kopi:

Lensn1annen i Tana
Statens Natn1·oppsyn, Tana

Dea11uvuo11'Geaidnu/Gohppi
9845 Tana
Vår ref,; 20J./!1d0J-1

Saksprotokoll i Disp1msil:ijonsulvalget - 20.S.2014

D~to:

-!-.'1.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjennnel i .Nasjonal forskrift for bruk av 1noto1"kjøretøyer i utlnark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis hel'ved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for; Marit Jørgensen
Søknaden er behandlet etter fulln1akt fra dispensasjonsutvalget den I0.6.20 l4.

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Forinål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse ined fiske ·og bærplukking.
I(jøretrase:
DELT VEKTBEGl~ENSNING
7
VESTER TANA- HEARGECOKKA-GEASSAJÅVRI (INNTIL 1:500 KG)

f.81

U1'EN \ 1EK1'Bll:GRENSINGER

t8'J

6

LINKSTASJONEN MÅSKEV ARR\ - GJEZZJ

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte for1nålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispe11sasjon til. Søki1aden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8~12. Antall turer er redusert i b.11.t. dispensasjonsutvalgets pl'aksis.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI tll fylkesn1annen. Klagen sendes via
ko1nn1uncn. Klagefristen er 3 uke1· fra den dag dette brevet er tnottatt. Næ!'l11ere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kon11nunen.
Denne tillatelsen 1nå 111edbringes under kjltring og kan ikke overdras andre. Føl' turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
'• eean-J··r,:~de ..'.fena·kO!rtmune"Otspen~asj~.yaioat ...-·/
984511
"-· C.·
.-· _.,...,,,.
.

··t...··'--~

':". ........_..----

' ;f!åvald Hiinsen

Dispe11sasjo11sl1tvalgets leder

Postadresse:

Besoksndresse:

Rådhus~eie1124

Rådhusi·dtn 24

9845 Tnim
E-posi: p(ISltl1otrnk11!lnnl'.l.kon1n1une.1m

w11·1\', lmm.kon11rrune.110

Telefon:
46 400200
Tetef!lkl;:
78 92 ~J 09

Bank:
4910.12.71160

Orz.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
bispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Tor Gørru1 Bernhardse11
Lilledalsveien 17
9802 Vestre Jakobselv
Vår ref.: 2014 '1606-1

Snl,;~protolroll

i Dis!}e"ns!aj011sulv11lgct -

2~.82014

Dato: 4.7.2-014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med ltjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i ut1nark og på islagle vassdrag av 15. inni
1988 § 6, gis herved tillatelse tit å nytte motorkjøretøy i ut1nark for: Tor Gøran Bernhardsen
Søknaden er behandlet etter fu.li makt fra dispensasjonsutvalget den 10..6.2014.

Kjøretøy: ATV

Tidsron1: 04.-07 .M31.l o. 2014

Antall tur/retur: l

Fo1mål: Transport av bagasje og utstyr i fol'bindelse inedjakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER
SIRMA· NJUORGGANJÅVRI • GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOl-IKA

[8'J IA

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det l<.an gis
dispensasjon tiL Søknaden e1· vurdert etter Rundskriv T-6109, og Naturmangfoldslovens §§
8·12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgcts praksis.

\'edtaket kan påklages ette1· reglene i forvaltningslovens kap.VI 1il fylkesn1aune11. Klagen sendes via
kon11nu1ien. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nænnere opplysninger 01n
klageadgang ellc1· hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse 1il kon11nu11en.
Denne ti!!atelse11n1å111edbringes under kjøri11g og kan ikke overdras andre. Før turen stai1el' skal dato,
kj0ren1le og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

O®anu

!)l~Jd.r.

p

T3na icimnmune-

Dispr~nsasjo,1~~19e~,,,,t:'··

9645 T, , "-.~,<< ...
"';7~
~....Håvald l:lairse11
Dispensasjon:sutvalgets ·leder

Pestadresse:
Rådhusi<Cien 24
91145 Tm1n
E-posl: poslnwt1nl.:§1m1n.komu1t111e.110

Best1kS11dresse:
Rådhu~~ckn 24
11'11·w.1una.kC1mm1mc.oo

Telefon;

Boo!;:

464002-00

4910.12.71160

Tclllfoks:
78 92 53 09

Org.lir.:
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kom111nne
Dispensccsjonsutvalget

A1me-Kathrine M. I<ristiansen

Kopi:

Moski 7

Lensinannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 TaM
Vår ref.: 201411607-!

Snksprol()koll i Dlspensa:;jC1n~ut\-"lliget- 20.9.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med ltjen1n1el i Nasjonal forskrift for bruk av inotork,iøretøyer i ubnark og på islagte vassdrag av 15. n1ai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte n1otorkjøretøy i utn1ark for: Anne-Kathrine M. Kristiansen
Søknaden er behandlet etter fulhnal..'1 fm dispensasjonsutvalget den I 0.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 3

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse incd fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
UTEN VEh.'TBEGRENSINGER
LINKSTASJONEN MÅSKEVÅRRl • OIEZZI

f.81 6

Begrunnelse:
Dispensasjonsntvalgct anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det ltan gis

dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundslcriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§
8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltni11gslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
konununeu. Ktagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nortatt. Nær1nere opplysninge1' om
klag®.dga11g eller hjelp til å sette opp klag.en kan fas ved henvendelse til ko111munen.
Denne tillatelsen tnå 111edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispenl:iasjonen.

Deønu ol'ø~tlc ,. ·r~11a ltomrnune
Oisp:;ns~?nuUl~·.- •

. ,, ."··-. ·-··
'

PIJSladrussc:

Rådhusveien 24
9845 Tana
E:-po:;t; p11slmDllnk!frln1m.l:o1mrnmc.no

9~"'6.--" . . .- /
<---'Håvai~]ia1,.(eti • Di'spensasjorlSi1tva1gets· 1eae1· ·"

Bescksndros1c:
Rildhus1•eicn 24
11·11'\\',!nt1n.ko)nmi11!e.no

Telefon:
46400 200
Tc!ernk•:
78925)09

Bank:
4910.12...7! 160
Org.nr.:

\143.,05.;i'.27

Deanu gielda - Taua k<1mmune

'

Dispensasjonsutvalget

Anne-l(athrine M. Kristiansen

Kopi:

Lensmannen i Tana

Moski 7

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Våt ref.:201411607.J

Saksprotokoll i Dispcmzjonsutva!get- 20.8.2014

Dato: 16.7.2014

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
- barmark 2014
Behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutva!get den J0.6.2014.
l tillegg til tidligere innvilget dispensasjon datert 4.7.2014 me<l saksnummer 2014/1607~ 1, innvilges også
følgende kjøreløy:

Kjøretøy: BIL/JEEP

Vedtaket kan påklages etter reglene i f<Jrvalt.ningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger o-m
klageadgang eller hjelp til å sette opp kfagen kan tas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og klm ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensaajonen.
O-eanu glolda Tana kommune
M

Oispensasjonsutval.get

964STana

-fur Håvald Hansen
Dispensasjonsutva!gets leder
I~-.{<'.'..(~\..~

Pos!lldresse:

~ksadl"esse:

Telefon;

Rådhusveien 24
9845Tru111

Rådhusveien 24

46400'200

E-po;t postmo!!al:@tlllla.kommunc.no

www.11111a.,lrommune.no

Telefaks:

Bank;
4910.12.?Il60
Org.nr.:

78 9253 09

943.,~.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Pasj Laiti
Maru1evar11jarga
9730 Karasjok
Vllr ref.: 20/,//16!2·1

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
Saksprotokoll i Dispens11Sj-011sutvalget- 20.8.2014

Dam: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjem1nel j Nasjonal forskrift for bruk av 111otorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av I 5. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i utmark for: Pasi Laiti
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget de11 l 0.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom:

04.07.~31.lO.

A11tall tur/retur: I

2014

Fannål: Transport av bagasje og utstyr l forbindelse tned fiske.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, ll(J(E OVER 750 KG
(8J 11
ÅLLEKNJARO • SAVETJÅVRI - SAVETVÅRRI
DELT VEKTBEGRENSNING
2B
VED ÅITBJOHKA (NILS 0, /\NT!S EJBNDOM) - SKRUVACO!-IKKA - GUliKBSJÅVRl UNDER
MIENNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOl·JKA- TIL EL VESAMLØPENEOIEDDEOAIVVEJOHKA - LADNAJAVRI- NJTRRANJÅVRI {OIVO~/UTLØPBT)
(INNTll- 3000 KG)

!8'J

Begrunnelse:
Dispensas:jonsutvalget anser det omsøkte fo1·målet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rund.slcriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis.

Vedtaket kan påklages eiter reglene i f-0rvaltni11gslovens kap.VI til fyl~es1na11nen. Klagen sendes via
ko1nmunen. J(lagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 0111
klageadgang eller hjelp tiJ å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kom111unen.
Denne tillatelsen inå n1edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen sta1ter skal datoj

kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
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~-- _{;..,. ·--afspc.n;;::i$jonsutvnlQOt
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"96llttima

" Håvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder

Posl!ldress~:

Besoksndresse:

To1cfon:

Rådhusvcien 24
9845Tm1a

R~d!Jug\·eien

46 400 200

~910.12.7!l(i0

Telefaks~

E-posl: poslmotta~!fftaim.koiuumne.110

11•ww.lnnn.komnrnne.110

Org.nr.:
943.505.527

24

78925309

Baut:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensa.sjonsutva!get

Kap i:

Roy-An1e Varsi
Markangeaidnu 1-7
9730 Karasjok
Vdr ref.: 20/./11620-!

Lensnianuen i Tana
Statens Natu1·op11syn, Tana
S~~~proto-ko!I

i Dispens11Sjousutv11lgct- 20.8.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemn1el i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. n1ai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte n1otorkjøretøy j utlnark for: Roy-Arne Varsi
Søknaden er behandlet etter fu!i111akt fra dispen:>asjonsutvalget den 1O.t'i.2014.

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: I

Tidsro1n: 04.(}7.-31.10. 2-014

Forn1ål; Transpo1t av bagasje og utstyr i forbindelse ntedjakt, flskti. og bærplukking.

Kjøretrase:
UTEN VEK1'BEGRENSJNGER
IA
SIRMA- NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRl - LA VNJUSJDHKA

t8J

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte fol'.ntålet som et særlig tilfelle det li::an gis
dispensnsjon til. Søknaden er v11rdert etter Rundskriv T"6/09, og Naturmangfoldslovens §§
8-12. Antall turer er redusert i h.11.t. dispensasjonsutvalgets praksis.
Vedtaket kan påklages etter reglene i fOrvaltningslovens kap.V] til fylkestnannen. Klagen sendes via
koinrnunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 111ottatt. Na.::rmore opplysninger om
klageadgang el ler lijelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kon11nunen.
Denne tillatelsen n1å 1nedbringes under kjø1·ing og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
~eanu gietd~ ~ l'ans ftornrnune
D1sp0~il,Sjonsutv~g§t.. .

9~0:t~(- \ ~:/;'..

~ "Håvald Hfu:1se·n

' ' · ".

. p~s.P.l'.l~?-~i2.r.i.~11.1Y.'!!~.t-~.1-~9-~~~ •. ".

'•'•

···-·

PonaOrcssc:

Besoksmlressc:

Telefon:

Rådllus,•eien 24

RiidhUS\"C:icn 24

464(}0200

9&45 Tni111

E-posl: postmo!mkftlana.kommum:.no

\l'Ww.1:1nn.kmnn11111t!.no

-.-." ..

"""

Bank:
4910.12.71 IGO

T~lcfok;:

Or~nr.:

78 92 sJ og

l).IJ.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensosjonsutvafget

'

Hege MajawBalcken

Kopi:

Alleknjarg
9845Tana

Lensmannen i Tana

Vårret:: lOJ.{11616-1

Statens Naturoppsyn, Tana

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvatget - 20.8.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak.i sølmad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 61 gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: Hege Maja~Bakken
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsulvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 04.07.-3L!O. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSJ'<l'.lNG, IKKE OVER 750 KG
l8'J 4
l"lfLLAGURRA - DOARDNA- UVIALÅDNJÅ- ÅKKAJÅV'RI
[gl 11
ÅLLEKNJARG - SAVETJÅVRl- SAVETVÅRRI

DELT VEKTBEGRENSNING

tzl

2A

.18] 2B

~ 7

VED ÅITEJOHKA (NJLS OSKAR AN1HfS EIEND.)- SKRWACoHKKA - GUHKESJÅVRI
UNDER MIENNAV ÅRRl-OVER MlENNAJÅVRI- G1EDDEOAJVVEJOHK.A (TIL APEN TRASE
ICFRA SIR..W.) (l500 KG)
VED ÅtTEJOB"KA (NILS 0. Ai'ITIS EIENDOM)- SKRUV ACOHKKA- GUHKESJÅVRI UNDER
MIBNNAVAR.RI- VEST LANGSMED LAKSIOHKA- TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOA!VVEJOtIKA - LÅDNAJÅVRT - NJIRRANJÅ VRI (ONOS/UTLØPE1)
(INNTIL 3000 KG)
VBSTERTANA~HEARGECOKKA-GEASSAJÅVRI(JNNTIJ. l:'iOOKG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
[gl° lA
SIRMA- NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA
18'J 1B SIRMA-NJUORGGANJÅVRI-MIENNAJÅVRI
[8J 6
LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GJEZZI
l8J 9
RV890 STJERNEVANN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og Naturmangfoldslovens §§
8-12. Antall turer er redus~rt i b.h.t. dispensasjcnsutva]gets praksis.

Postadresse:
RddhusvcicR 24
9845Tana
E·pinl: pllstmottak@tanakommune.no

Besøksad~sse:

Rådhusveien 24

Tetefon:
46400200
Telefaks:

Bank:
4910.12.71!60
Org.nr.;

www.t:ui11.kcrnrnunc.no

7892 $3 09

943.505,527

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

;

Denne tillatelsen må medbringes under lsjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispens11Sjonen.

L

/ r:

' --..

~ugielda"Tanake-mmuns
ensasjonsutvfllget

dJ!~sen

ruia

Dispensasjonsutvalgets leder

Side1av2

Deanu gielda - Tana ko111111une
Dispenscsjonsutvalget

Arild Karlse11

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Fredhehn
9027 R~ordbotn
Vår ref.: 101./:'!62./-l

Silksprolokoll i

Di~pcns:1tjonsutYalgct~20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om

Dito: 4.7.2014

motorferdsel~

barmark 2014

Med hje1n1nel i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i unnark og på islagte vassdrag av l 5. mai
1988 § Sb, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjø1-.etoy i uttnark fot~ Arild Karlsen
Søknaden et· behandlet ette!' fullmakt fra dispensasjo11sutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 2

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse tnedjakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER

181

6

LINKSTASJONEN MÅSKEVÅRRI • GIBZZI

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og Naturmangfoldslovens§§
8-12. Søker l1nr dol,umentert varig funksjonshemming.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslo:vens kap.VI til fylkes1nannen. I<lagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 tiker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger 01n
klageadgang eller ttjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvet1delse til komtnunen.
Denne tillatelsen ntå 1nedbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Oe3nt1 gielda.

~Tan~

ttcmmtAnEi

Dli:.pcn.s~~iEJ~8\gat_ ..•" 1

·"·.__"_ ···--· .""" ··· -·- -- ----· ·

!J~!:iT~._..., -~

"-··,....::r:--m~1ar~eif~:

-·

Dispensasjo11sutvalgets leder

Besoksndresse:
Rådl1us~cii:11 24

Bank:

Tc:lef011:
4640020(1

4910,12. 71 !60

9845 TM~

idefllks:

Org.ni.:

E·post: pos1111ollnk@'.1nna.kommune.no

1892~J09

943.505.527

l'ostndr~sse:

Råtflmsvckn 24

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

K-opi:
Lensnun111en i Tnna
Statens Naturopps.yn, Tana

Ørjan Andreassen

Sagabrinken 13
9517Alta
VM ref.: 20!.fi/622-f

Saksprotok<tll i Dis1x:ns(!Sj1!11sulvlllg<:t -20.82014

Da10; 4.7.20!•1

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
l\1ed hje1nmel i Nasjo11al forsk1·ift for bfuk av tnotorkjøretøyer i uttnark og på islagte vassdrag av 15. 1nai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøret121y i utmark for: Ørjan Andreassen
Søknaden er behandlet etter fulhnakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6,2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Antall tur/l'etur: J

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 75{1: ICG
l8'J Il ÅLLEKNfARG- SAVETJÅVRI - SAVETVÅRRI
DELTV.EKTBEGRENSNlNG
t3} 2B
VED ÅITEJOHKA (NILS 0, ANTJS EIGNDOM) - SKRUVAC':OHKKA - GUHKESJ.ÅVRI UN DEit
MfBNNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOl.J.KA-TIL EL VESAMLØPBNEOIEDDEOA!VVEJOl.fKA - LÅDNAJÅVRI - NIJRRANJÅVR! (OIVOS/UTLØPET)
(INNTJL 3000 KG)"

UTEN VEKTBEGRENSINGER
lA
SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJA VRI - LAVNJUSJOHKA

i8J

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omBø1':te formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv 'f-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8~12. Antall turer er redusert i b.h.t. dispensøsjonsutvalgets pral<sis.
Vedtaket kan påklages etler reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kom111u11en. Klagefristen er 3 uker fra den dag delte brevet er 1nottatt. N·ærn1ere opplysrtinger 01n
klageadgang eller hjelp tit å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kotnmunen.
··--- Denne tiliateiseci" 'rna n1e·a6·tiiigcs·unaer~ørT1'1g· ogKa.11-ikKe·overai-:asanare~1ørli:1re·n· srarte·rstaraato~ ···kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

ie "ta ... T~ommuno

~; :~t~;:

·--".

Dispensasjonst1tvalge1s leder
?os!mlrcsso:
Rddhu.1"'ei~1
984~

24

Besoksadressc:
Rl!dllus\'ele11 24

Tclelbn:

lltink:

4640020~

Telcfnks:

49ta.11.11 !60
OfB.nr.:

111vw. lnnn.k1J111nmnc.no

78925309

9.!3.S(JS.527

Tiurn

E·pn;l: poslmollak !i"l1t1m.kon1nu111e.no

·~~··-

·-· ·

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Ken-Ro.ger Wickstrøn1

Kopi:

Bergv. 19

Le1is111annen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

9802 Vestre Jakobselv

SilkspmtokoH l Di111~1s11Sjt)11Sutvalg~t- 20.8.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorfe1·dsel-barmark2014
Med ltje1nn1el i Nasjonal forskrift for bruk av 1uotorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
l 988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utn1ark for. l{en~Roger \Vickstrøm

Søknaden er bihandletetter fulhnakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr til egen gan11ne v!Miennajåvri.
Kjøretrase:
DELT VEKT.BEGRENSNING

t2J

2B

VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS BIENDOl\1) - SKRUVAC:OI-IKKA - OUHK8SJÅ VRI UNDER
MIENNAVÅRRl- VEST LANGSMED LAKSJOHKA-TIL ELVESAMLØPENE GIEDDEOAIVVBJOHK.A - LADNAJÅYRI - NJIRRANJ.ÅVR! {OIVOSIUTLØPE11
(INNTIL 3000 KG)

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalgct anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gjs
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsl,riv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8-12. Antall turer er redusert i h.h.1. dispensasjonsutvalgets praksis.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkes1nanne11. Klagen sendes via
ko111n11111eu. Klagefristen er 3 uker f1-a den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger oin
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved l1e11ve11delse til kon1munen.
Denne tillatelsen 1nå 111edbringes onder kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen sta1ter skal dato,

kjørerute og undel'skrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Oesnu gielda "7ana ~tommunc.

--.tlisjl6<1~.. ~ ..•~). ,,,, ····- ·-···-··
0 845 '<':
'.. ..J.- _.
t'i
1ana.::/---·~ .~', ,, )~..,·r

(,ii1i~.1<ll{;;,;~~ ·-.
Dispensasjo1isu_tvalgets leder

Posllldressc;
Radht1~1'elei1 2~

Bcsoksad;essc:
Rådhusvci~'!I 24

Telefon:
46400 200

4910.12~71160

9845 runn
E-post: posl1110\tak•ITtnna.1:01mnune.na

r~lefnks:

Org.ur.:

11·11'\1·.1111111.komnmne.110

78 92 53 09

943.505.527

llimk:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Antti Lukkari

Kopi:

LensmalU1en i Tana

Bjørkelia 16

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.: 2fJJ41162!1·1

Saksprotokoll i Dispen!l.!Sjoll5utvalge!- 20.l!.2(1(4

D.sto: 4.7.20I4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis heived tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Antti Lulckari
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den J0.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom; 04.07.-31.10. 2014

Fonnå1: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING

f81

2B

[81 7

VED ÅITEJOHK.A (NILS 0, ANTIS EIENDOM)- SKRUVACoI-IK.KA- GUHKESJÅVR[ UNDER

MIENNAVÅRRJ - VEST LANGSMED LAXSJOHKA- TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OIVOSfuTLØPET)
(INNTlL 3000 KG)
VES'fERTANA ~ HEARGECOKKA- GEASSAJÅ VRI (INNTIL 1500 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER

(.8J 6

LTNKST ASJONEN MÅSKEV ÅRRI ~ GIEZZI

Annen kjøretrase: Fra åpenløype 1 v/Stuorraiilis etter etablert kjøresport!! Cortnahaqjivri, i h.h.t. kart.

Begrunnelse:
DispensasjonsutvaJget 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. Næinnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas v~d henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen inå medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
oeanu glelds -Tana l<OmmUm>
Disps

9

.
~

~·'~
,/./'
.,
,_ ..

,

." vfilct' sen ---.

Dis1*fusasjonsutvalgels leder
Pos!adressc:
Radllusveicn 24
984Stana
E-post: po~tmot!nk@ta1m,kmnrnu11e.no

.Besøksadresse;
R~dllusvefen 24
www.tana.komm1me.110

Telefon:

46400200
Telefaks:
78 92 53 09

-

4910..1:2.71160

Ore.nr.:

943505.527

Deanu gielda - Tana kommune
DispensasjonsutvaJget

Robert Erlandsen
Bakkev. 3
9845 Tana

Kopi:
Lens111annen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tann

VAr rei:: 10/411630.J

Dnto: 4.'J.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel j Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i ut1na1·k og på Islagte vassdrag av l 5. inai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte tnotorkjøretøy l utmark for: Robert Erlandsen
Søk111~den er

behandlet etter fufhnakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.

Kjøretøy: ATV

Tidsro111! 04.07.-31.lQ. 2014

Antall tur/retur: 3

Formål: Transport av bagasje og utsty1· i forbindelse n1edjakt, fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
DELT VEICTBEGRENSNING
2A
VED ÅITEJOHKA {NILS OSKAR ANTHIS EIEND.) - SKRUVAlOHKKA - GUHKESJÅVRI
UNDER MIENNAVÅR.RI - OVER MIENNAJÅVRI- GIEDDEOAIVVEJOH.KA (TIL ÅPEN TRASE

18?
t8i

2B

(8] 7

l C FRA SIRMA) ( f 500 KG)
VED ÅlTEJOHKA {NILS 0. ANT(S EIENDOM)- SKRUVACOHKKA - GUHKESJÅ Vnl UNDER
MIENNAVÅRRI- VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE GIEDDEOAJVVEIOI-JKA -LÅDNAJÅVRT - NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET)
ONNTIL 3000 KG)
VESTERTANA- HEARGECOKKA-GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
[81 6
LINKSTASJONEN l\1ÅSKEVÅRR1 • Gll~Zl

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøllte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09J og Naturmangfoldslovens §§

8-12.
Vedtaket kan pAklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkes1nan1ien. Klagen sendes via
ko1nmw1en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger 0111
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til ko1n1nuneu.
•

•

A·

··~·····~

·-

·ne6iiC'tilra1eiseir-rnå"iUeabr111ges hnaerKjøriiig ogKan1r&.e ·0v,erorirs"i\Iidi'e:·Fø1'·ture1r·s1a1rer-sRlildato;· ··" ··· ·· · kjørerute og underskrift påføres på. baksiden av denne dispensasjonen.
,,.··,~::_
/~~gnu g~c!da w:rana k0111mune
"-:..",--7 ·
.• •• · • ~n-:ia&.:onsu!va1ge.t
.~ •· --~ .. ...__.,..l<:.,
-~

. I-ifivald HånSen 5 an,_
DjSPensasjous.utvalgets leder

?Olit11drcue:
RÆdhu~veic:n

Z4

Bc~oksadres~:

Tclcfo11:

Bank:

RådhllS\'cie1124

46 4002{]0
Tcklåks:
18 9253 09

4910.12.71160
Org.nr.:
943.SOS.$2'7

9a4ST11m1
G·post;

prul!nottak@l61111.ko111mt111~.no

1\·ww.!n(ln.konrnlnnc.110

Deanu gielda - Tana kommune
Dis~ensasj onsutva!get

'

Kopi:
Lensmannen i Tana

Terje og Anne Astrid Anti Johnsen

Båtong

Statens Naturoppsyn, Tana

9845Tana
Vår n:f.; ZQ/.fll6J6-l

SWprotokoll i DJspensasjonsatvalget-20.8.2014

Dato: 4.7,2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjen1mef 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. Terje og Anne Astrid A,.nti Johnsen
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04,07.-31.lO. 2014

Antall tur/retur: 6

Fonnål: Transpo1t av bagasje og utstyr i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gjeterhytte, samt jakt.
fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
HlLLAGURRA • DOARDNA. UVJALÅDNJA • AKKAJAV'RI

l'8] 4

DELT VEKTBEGRENSNING
0

2A

VEDÅITEJOHKA (NJLS OSKAR ANTHIS EIEND.) - SKRWACOBKKA-GUHKESJÅVRJ
UNDER MIENNAVARRr - OVER MIENNAJÅVRE - GIEDDEOAIWEIOHKA (TIL APEN TRASE
1C FRA SIRMA) (1501) KG)

Annen kjøretrase: Fra åpen løype 2 etter etablert kjørespor til løype 2Ai i h.h.t. kart.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det oms økte formålet som et særlig tilfelle. det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§
8~12. Abtall 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 undersla·ift påføres på baksiden av denne dispensafil.onen..

Oeanu g1eida " Tana Kommune
OiSp

jn

Dispensasjonsutvalgets leder
Postidre=:
Rådhusveien 24

BC$;Øksadrcsse:
Rådhusveien 24

9845.Tll.llll

E·posc pownuttnk@tma.k001m~ne.no

www.tan,.kommanc.na

Telefan;
46400 200

Bank:

Telefaks;

Org.nr.:

7!l925309

9'13.S05.527

491ll.12.71I60

Deann gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Kopl:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Wenche Andersen

Røbergveien 9

9845 Tana
Vtt n::f: 201411639-1

Saksfl[Qtokoll i Dispi:nsasjonsutYa\gct- 20.8.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Wenche Andersen
Søknaden er behandletetter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04.07.-3 l.I 0. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fJ.Ske og bærplukking.

Kjøretrase:
VEI\TDEGltENSNING, Il(KE OVER 750 KG
1l
ÅLLEKNJAJi.G- SAVETJÅVR! • "SAVETVÅRRI

\El

DELT VEKTBEGRENSNING

{8l 7

VESTERTANA • HEARGECOKKA-CIBASSAJAYRI (INNTIL 1500 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER

l2'J

JA

[8J !B
18] 6

SJPJ11fA- NIDORGGANJÅVIU. GURTEJAvru - LAVNJUSJOI{KA

SIRMA-NJUORGGANJÅVRJ-lYllENNAJÅVRI

LINKSTASJONEN MÅSKEVÅRRI - GIEZZI

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: Vuoppejohka - Lakta

Begrunnelse:
Dispeosasjonsutvalget anser det omsøkte f-0rmålet 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.b.t. dis:pcnsasjonsutvalgets praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag del1e 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 dato1
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dis.pensa ' en. .
li
. nu g_lOlda • ana kommune
j)ii;lenlaSJOOSutvaiget

·" 984; Tana

sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
R!rlhosveien 24
91J4STllll8.

E-pMI: postmollnk@tana.kommune.no

'vww.ll!!l11.l\(Jmmune.no

Telefon:
46400200

4910,12.71160

Tel~titks:

Org.nr.:

7892j3 09

943.505.52.7

Bllllk:

Deanu gielda - Tana kon1mune
Dispensasjon.stJtvalget

'

Geir-Are Andersen
Røbergveie11 9

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
V& rei'.: 201411638-1

.Saksprotokoll i Di.;P1Jm1asjcnsutvalg.e1 ~ 20.8',2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 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: Geir~Are Andersen
Søknaden er behandlet etter fullmah't fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04.07.-31.IO. 2014

Ant.all tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, flSke og bærplukking.
Iqøretrase:
VEKTBEGRENSNING, II{l(t OVER 750 KG

0 11

ÅLLEKNJARG - SAVETJÅVRl - SAVETVAruu

DELTVEKTBtGRENSNING
{gJ 7

VESTERTANA- I:!EARGECOKKA- OEASSAJÅVRI (INNTIL !SOO KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
!2l JA SIRMA- NJUORGGANJÅVRJ - GUR'rEJÅVRI~ LA VNJUSJOHKA
{8] IB
SIRMA - NJUORGGA.N!A VRI - MIENNAJAVRI
l8J 6
LINKSTASJONEN MÅSKEVÅRRl - GIBZZI

A.nnen kjøretrase etter etablert ltjørespor i h.h.t. kart: Vuoppejohka- Lakta

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og Naturmangfoldslovens§§
S-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 ltjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommun~n.
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.

~

z_~

.·

~d Hlliisen
(.

~

Oaanu gle!da ·Tana kommune

~..__.

-

OiapensasjoliS!Jt\.'tllget

9840Tana

Dis,Pensasjonsutvalgets leder

Postulm.se:
Rådhw.l'cico 24
9345 Tllllll

Besøksadresse:

Telefon:

RMhusveicn 24

46400200

Bank:
4910.)2.71160

E-posl: poslmot1ak@11111:i.kommune.f!o

WVIW.tlllla.kornmunc.no

Telefaks:
78925309

Org.nr.;
94l.5Cl:i.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

bi.spensasjonsutvalget

I(opl:

Terje Fjellstad

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Fiskeværsveien 35

9990 Båtsfjord

Snksprotokoll i Dispcnsasjons~tva!get- 2o:S.20l4

Dato: 4.7.~014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 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 um1ark for. Terje Fjellstad
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den I0.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur. I

Tidsrom: 04.07.-31.!0.20!4

Fotmål: 'fransport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase: Fra åpenløype 3 .Masjok v/Spierkuvarri etter etablen: kjørespor langs Sommerelva til
Sommervann, i h.h.t. kart.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget ·anser det omsøkte form.ålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispeDsasjon til SøJmaden er vurdert etter Rundsltriv T~6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8-12. Antall turer er redusert i b.J1.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,
kjørerllte og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
._da. Tana kommune
0 ..-p~Oe
~-:-:.

.

~utl/elget

ctJ1i.vald anS\%15 Tana

Dispensasj-0nsu.tvalgets leder

Panadreue:
Rådlmsveitlll 24
9845 Taua
E-post: poslmot(ll.k@t111u1.kommunc.11Cl

Besøk~adresse:

Telefon:
46400 200

Billik;

RM!rusveien 24

Org.nr.:

www.tana.kommune.no

Tel!:filks:
78 92 53 09

4910.12.71160
943.5ilS.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvafget

'

Mim.mi Tobiassen og Kjell R. Johanse11
Skippagurr•
9845Tana

V~rn:f,:

2(}/i/11644-1

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Saksprolakoll l Dispeosasjonsutvt1lget- 20.8.2014-

Dato: 4-.72014

Vedtak i søknad om dispen.sasjon fra lov om motorfer!lsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motQrkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:

Mitnmi Tobiassen og Kjell R Johansen
Søknaden er behandlet etterfullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2()14.
Kjøretøy:ATV/BIL

Tidsrom: 04.07.~31.10. 2014

Antall tur/retur: 6

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
[81 4
HlLLAGURRA- DOARDNA- UViALÅDNJÅ- AKKAJÅV'Rl
[8J Il
ÅLLEKNJARG-SAVETJÅVR!MSAVETVÅ.RRI
DELT VEKTBEGRENSNING

L'8J 2A

!8J

2B

181

7

VED ÅlTEJOHKA (NILS OSKAR ANTIIIS EtEND.)- SKRUV AC0HKKA-GUHKESJÅVR.i
UNDER MJENNAV•..\Rru:- OVER M!ENNAJÅVRI- GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE
IC PRA SlRM<\) (1500 KG)
VED ÅITE.J08KA(NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRlNACOI-lKKA-GUHKESJÅVRI UNDER
MIENNAV.ÅRRl- \'EST LANGSMED LAKSJOHKA-TIL BLVESAMLØPENE. .
GIEDDEOAIVVEJOl-IKA- LÅDNAJAVRI - NJ!RRA"lJÅVRI (OrYOS!UTLØPET}
(INNTIL 3000 KG)
VESTERTANAMl·IEARGECOICKA-GEASSAJÅVRf(fNNTIL JSOOKG)

UTEN VEK.TBEGRENSINGER
181 lA SIRMA NJUORGGANJÅVRI - OURTEJAVRI - LAVNJUSJOHKA
f8l lB SIRMA- NJUORGGANJÅVRI-MIENNAJÅVRI
l8J 6 LINKSTASJONEN MASKEVAAru-GIEZZl
[8J 9
RVa90 STJERNEVANN - KOMMUNEGRENSEN MOT\1ADSØ
M

Annen kjøretrase i h.h.t. kart:
1. Fra åpen IØype l Sirma v/Stuorra Iilis til Cortnahanj!lvri og Latnajåvri etter etablert trase.
2, Fra åpen løype 3 Masjok etter etablert lrjørespor langs Sommervallnselva til Som1nervann.
Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det.kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsliriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8-12. Antall tu:rer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis.

Posta.dresse:

Rådhusvcien 24.

Besøksadresse:
Rådhusvdcn 24

9845 T;ina
E-post: postmottek@tana.kommune.no

\\"WWJanali:omrnune.nn

Telefon:
46400201}
Tek"ofi!kS;

789253 09

BM!c
4910.12.71160
Org.nr.:
943.S05.S27

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 e!Ier 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 dispensasj~nen.

;_:-; ~

JO

~---.-~--.::~

C...

.::' Håvald Hansen

Deanu giald• ·Tan• kOll'illlUOO
Oispcnsosjon!iUtvalgøt

9845 T•na

Dispensasjonsutvalgets leder

Side2av2

Deanu gielda -Tana kommune
Dispensasjonsu tva lget

Kopi:
Le11s1nannen i Tana
Statens Natu1·oppsy11, Tana

Al'ne Skjåvik

Masjok
9845 Tana
Vår ref.: 201.//1645·1

SaksprolokoU i

Dis11~11sasjonsutv11!gi..'l ~ 20.8.2014

Dnto: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014-

2018
Med hje111mel i Nasjnnal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. 1nai
1988 § 6, gis herved tiflatelse til å nytte 1notorkjøretøy i utmark for: A1·ne Slcjåvilt
Søknaden ei· behandlet etter full!nakt f1·a dispe11sasjonsutvalget den 10.6.2014.

Kjoretoy: ATV

A11tall ttn·/retur pr. år: 4

Tidsro111: 1.7.2014.-31.10. 2018

For1nål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse n1edjakt, tiske og bærplukking.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG

!8J

4

HILLAGUR.RA- DOARDNA - UVJALÅDNJÅ • .<\.KKAJÅV'RI

DEL'f VEKTBEGRENSNING
~ 7
VESTERT ANA - HE.4R0ECOKKA - GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG)
UTEN VEl{TBEGRENSINGER

181 JA
!8J IB
181 6
@ 9

SIRMA - NJUORGGANJA vru - GURTEJAVRI - LAVNJUSJOHKA
SIRMA • NJUORGGANJAVRI - MIENNAJÅVRI
LINKSTASJONEN MÅSKEV ARR! • GIEZZJ
RV89(1 STJERNEVANN " KOMMUNEGRENSEN MOT VADSO

Begrunnelse:
Dispensasjnn8utvalget anser det omsøktc 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 fylkesn1anne11. Klagen sendes via
ko111munen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til konununen .

."···· ··"" ."- "··· ··-0~;1;-tJli;tlcl ;~n 111å ~~edbri~g~s- ~;~;d;·'kj~~-~g·k~;·ikk~-~~~;d;a~ ·;,;Jr;~'FØ·r"tUren starter·~kåi"dat~;· •.. " ··_,,.
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.:oe~nu gle!C:a "~rana k001mune
.;.- ;
_?;::
Disp:;nns.tj~!l!:Ulv.!<lgei
.::.~.._,-')'

"'L.,

9845 Tana

Hå°v'ald Hafis'en
Dispensasjonsutvalgets leder
Postndresse;
Rådhusveien 24
9M5Tana
Il-posl: pos!mot!ak{ftann.tonunune.no

Besoksndresse;

Tcl1:fm1:

Bllllk:

Råtlhus\'eie:n 24

46401)200
Telefaks:
78925309

491-0.12.71160
Org.nr.:
9435115.527

www.cnn11.kommune.nn

Deanu gielda - Tana kommune
b tspensasjonsutvalget

Pål Jøran, Sofie K. og Per Gunnar Guttorm

Kopi.:

Lensmannen i Tmia
Stmens Naturoppsyn, Tana

9826 Sinna
V!r rcl:: Z!Jl#J386-J

Dll!!l: <l.7.2tll4

Vedlegg til innvilget vedtak i sølmad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
-barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i -ark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herired tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark fur;
I tillegg til tidligere innvilget dispeIJSasjon datert 11.6.20 l 4 med saksnummer 201411388-1
innvilges også følgende trase:

Kjøretrase: Fra apenløype v/Storfossen (Båteng) videre etter etablert kjørespor til løype 2B, l
h.h.t. kart
Begl-unne)se: Djspensasjollsu.tvalget ans-er det omsøkte farmålet som et særlig tnfelle det
kan gis dlspen.s83jo:n tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og
Natu1111angfoldslovens §§ 8~12.
Vedtaket kan pålelages etter reglene i: forvaJtuingsloveos kap.VI til fylkesinanneu. Klageo sendes via
kommunen, Klagefristen er 3 uker fra den dag defte, brevet er mottatt. Nærm~re opplysninger om
klageadgapg eller ~elp til å.setre opp klagen kan fås ved benvendel:i\} til kornmunen.
Denne tillatelsen mi medbringes u.nder Irjøring og kan ikke overdras andre. Før ture:ll starter skal dato,
kjørarute og underskrift påføres på baksidon iwoimll'i!IH~5'\mmmu
Oopen~a•oJWtJw
l1li
964)HØlia
v::::-~
L.'.i"
·~
.'.'.J;:taval . sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postndresst;
R.Wbllsvden24

Besøks:ndres!l~!

Telefon:

B~k:

R4dl11uvclen 24

46400200

49l0.12.1ll60

Teletak$:

Org.nr.:

78925309

943.505.~27

9MSTanm
E110$t: p1ntil10ltek@t111rn.kommunc.llQ

www.Lmu.komrmmc.na

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lensn1annen i Tana
Statens Naturoppsyn, ·rana

Tina Ingerøien

Tunstadbakk.en 5
9900 Kirkenes
Vk re[: l014l/654·1

Sakspro!okon i Dispen;asjo11sutvnlget- 20.8'..2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motoI"ferdsel - barmark 2014
Med l1je1n1nel i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøret.øyer i ut1nark og på islagte vassdrag av 15. 1nai
1988 § 6. gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i Lltmark for: 'fina Ingerøien
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04.07.-3!.10. 2014

Antall tur/retur; 1

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1nedjakt, fiske og bærplukk.ing.
Kjøretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER

[81 IA

SIRMA- NJUOROOANJAVRl • GURTEJÅ VRI • LA VNJUSJOflKA

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det oms.økte 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 fylkes1na11nen. Klagen sendes via
ko1nmu11e11. Klagefristen er 3 uker fra den dag detre brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til konununen.

Denne tillatelsen må 1nedbringes under kjøring og kan ikke ove1·dras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av de1u1e dispensasjonen.

Besoksndresse:
RildlU1S\'cicn ?4

Tet~fon:

Ba11k:

Rfl<ll111s\'eic1124

46400 200

49!0.12.71160

9845 Tana
E-post: pus1mo1111k<iftnnako1<un1mc.no

\\'\\'W.t~1111.kom111u11e.no

Totcfnks:
18 92 53 09

94J.S05.;527

l'ostndresst:

Org.1u.:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Kopi:
Lens1nan11en i Tana
Statens Naturoppsyn, Taua

Thor Martin Kaasen-Myrstad

Bergstien 39

9900 Kirkenes

vru ref.: 20J.l/T653-1

Saksproto!.:o!l i Disvensnsjons\!\vn\g<!l-20.8.20\4

Dato: 4.7,2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med Iije1n1nel i Nasj<Jnal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i ut1nark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Thor Martin KaasenNMyrstad

Søkl1aden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonslltvalget den 10.6.2014.

Kjøretøy: ATV

Tidsron1: 04.07.N3 l .10. 2014

Antall tur/retur: 1

Formål: Transport av bagasje og lltstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
UTEN VEKTBEGR'ENSlNGER
t8] lA SIRMA~ NJUORGGANJÅVRl - GURTEJÅVRT • L/\VNJUSJOHKA

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og NaturmangfoidsJovens §§

8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltni11gslovens kap.VI til fylke.s1nanne11, Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen el' 3 uker fra de11 dag dette brevet er mottatt. N ærinere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klHgen kan fås ved henve11delse til konunw1en.
Denlle tillatelsen 1nå 1nedbringes under kjøring og kan ikke overd1'a.S andre. Før turen sta1ter ska{ dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispen_sasjonen.

Deanu gie!<I• - Tan:; ~ooimune
Dispens_~w&~tvaig~

984~~..:'
~
'--- -......,
.,
,

- - --"- ,- . '"' ··'--···-".". -'""··

··~··--"

......". . "" . ". . ". ·
~,

Postadresse:
R~dhusvcicn

24

,~flåvald

·

Tc!efun:

Bank:

R~dhus\oeieii

46400 200
Telefaks:

1\1vw.t111m.kommune.110

?&92530!)

4910.12.71160
Oq;.nr.:
943.505.527

Besoksadi:essc:
24

9845 Tana
E-po51: pcistmottal;:@'1a1m.l;:onm1u1i.c.110

1sen

Dispe·~ousutvaigets·reaei·

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lens1nanne11 i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Børge Kaasen Pedersei.1

Bergstien 39
9900 Kirkenes
Vår ref.: 1014<'/652-J

Saksprotokoll i Dis11c11;nsjonst11\•n1gct- 20.8.20l4

Dato: 4:.7.20!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med ltjemmel i Nasjonal forskrift for bruk nv motorkjøretøyer i utinark og på islagte vassdrag av IS. 1nai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i utmark·for: Børge Kaasen Pedersen

Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: I

Tidsroln: 04.07,w31.10. 2014

Forinål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
UTEN VEKT8EGRENSfNGER

IZJ JA

SfRMA - NJUORGGANJÅVRJ ~ GURTEJÅVRl - LAVNJUSJOl·IKA

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispe1lsasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkes1nannen. Klagen sendes via
konununen. Klagefristen er 3 uker fra den ditg dette brevet er 1nottatt. Nærn1ere opplysninger 01n
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
De11ne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. f"ør turen starter skal dato,
kjørerule og underskrift påføres på. baksiden av denne dispensasjonen.

Po!'.ladresse:
Rddhusveien 24
9845 rruw.

Besok~~dn:sge:

Telefon:

Bllllk:

Rådhusveien 24

E·JJ051: 11ostniotta~(~!'1anu.ku1lll1Ull"K::,nu

www.1n11n.kommu1te.110

46400200
Telefaks:
18 92 SJ O!l

4910JZ.71160
Org.nr.:
943.SOi.527

Deaou gielda - Tana ko1n01une
Dispensasjonsl.ltvalget

'

Else Holm Anderse11

Kopl:

Bekkarfjord
9790 Kjøllefjord

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Vår ~f.: 201./'1656·1

Saksprotokoll l Dispensøsjmisu1valgc1-20.11.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014-

2016
Med hjemme! i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøycr i utJnark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i ut1nark for: Else Holm Andersen
Søknaden er behandlet etter fulhnakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.

Kjøretøy: A TV

Antall tur/retur pr. år: 1

Tidsro1n: 1.7 .2014-31.lO. 2016

Formål: Transport av bagasje og utstyr til hytte v/Miennacohka.
Kjaretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER

f.81 IS

SIRMA-NJUORGG.A.NJÅVR!vMfENNAJÅVRI

Begrunnelse:
Dispcnsasjonsutvalget Hilser det omsøktc formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden el" vurdert etter Rundskriv TMG/09, og Natu:rmangfoldslovens §§

8·12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkes111a1men. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næ1'mere opplysninger 0111
klageadgang eller ltlelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kon11nu11en.
Denne tillatelsen 111å medbringes under kjøring og kan ikke overd1as andre. Før turen starter skal dato.
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Oe;.\nt.1 t]i~::·
i~·~ Tr1n~~~mune

o····· · ·
'~t--·

'' •

-::.·w·~·--·
~;........ :

'-'""'-·'•••'>-'C-•o»"-~'"-·",._'~""-'"•·· •"'•·---------·~·••-•--'-~~:':'' ;...:;;;;;~~ • ·- "•• ,-,"·~·.....,._ ~--·-· "•••••-'-'••••'·~· ·--~,_......,..._,.,,~••'••"
, /,. · åvald':flansen
Dispensasjonsutvalgets leder

PostadrcsSt::

Bc;oksnårcs~c:

Te1cro11:

Rådt111sveic!'l 24

Rådlmsveim 24

46400 200

9!H5 Trnm
E-post~ posuno!lak~lmm.kommm1c.110

Tde!'!lks:
www,llln11,kornin11ne,no

7SCJ25309

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
\MJ.SOS.S27

.,

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Mette og Leif Magne Nilsen

Kopi:

Lensmannen i Tana

Pohnak

Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vål ref.: 201411662.J

SaksprotokoU i Dispensasjoru;ut\.'alg.et- 20.8.2014

Dato: 4.720L4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014·
2018
Me<l 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: Mette og Leif Magne Nilsen
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjons utvalget den l 0.62014.

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 1.7.2014-31.10. 2018

Antall tur/retur pr. år: 3

Fonnål: Transport. av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG

181

II

ÅLLEKNJAR.0-SAVETJÅVRI·SAVETVÅRRI

Annen kjøretrase: Fra Vuoppejohka etter etablert kjørespor til Laktajåvri; 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-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 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.

PostadteSS\':!

Besøksadresse:

Rådhusveien 24

Rådhusveien 24

9845Tana

E-poSt: poShnettlek@tma.kommunc.no

Telefon:
46400200
Tclcfoks:

v.ww.1an~.kommune.no

78 92 53 (19

Banlc:
4910.12.71160
Oig.nr.:
943.505.5;1.7

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Stein Ivar l\'ersen
Møllesvil1gen 32
1479 Kul'land
Vdrref.:

1014//679-1

Lens1nannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tann
Sak~totokoll

i

Dispe11sa;joo~u!va!get-20.&.2014

Dato: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 20142018
Med itjenunel i Nasjonal forskrift for brok av motorkjøretøyer i ut1na1·k og på islagte vassdrag av 15. 1nai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i uttnark for: Stein Ivar Iversen
Søknaden er behandlet etter full1nakt fi'a dispensasjonsutyaJget den 10.6.2014.

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 1.7.2014-31.10. 2018

Antall tur/retur pr. år: J

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse inedjakt, fiske og bæl'plukking.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING
!8J 2A VED ÅlTEJOHKA (NILS OSKAR ANTillS EIENO.)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRt
UNDER Ml ENN AV ÅR.RI - OVER MIENNAJÅ Vlll - GlEDDEOAIVVEJOl·IKA (TIL APEN TRASE
IC FRA SIRMA) (1500 KG}
UTEN VEKTBEGRENSJNGER
[81 6
LlNKSTASJONEN MÅSKEVÅRRI • GIEZZI

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis

dispensasjon til. Sølmadcn er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
s"12. Antall turer er redusert i h.b.t. dispen·sasjonsutvalgets praksis.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fyfkes111anne11. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opp.lysninger 01n
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen,
Denne tillatelsen 111å 1nedbringes under kjøring og kan ikke overdras and1·e. Førturen starter skal dato,
kjørerute og underskl'lft påføres pa baksiden av denne dispensasjonen.

Postndr~sse:

B~sok1md1esse:

Tdcfon:

RidbL1l\'eie11 24

RAdhu>veien 24

46400200

9&45 Tnnn
E"post posl1ml1tak§lmnn.kom1nu11~.no

11•111\·.1~na.ko1nniu11e.110

Telefaks:
78925309

Bank:
4910.12.71!60
Org.nr.:
943.505.527

Deann gielda - Tana kommune
Dispensasjonsu'tvalget

ToneDervo

Kopi:
Lensmannen i Tana

Øvre Tollevikvn. 17

Statens Naturoppsyn, Tana

9511 Alta
Vår~f.:

201tfl/6!JO·l

Satsprotokoll i Di~?Cn~asJonsutvalget- 20.112014

D.ato: 4.7,2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 20142015
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. 1nai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Tone Derv<>
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur pr. år: 4

Tidsrom: 1.7 .2014-31. l O. 2015

Fannål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme.
Kjøretrase:
l. Fra løype.slutt åpen løype 5 Masjok v/Luottemuorjåvr~ langs etablel'ttraktorveg til egen gamme

v/Lillesommervann, i h.h.t. kart.
2. Fra Rødhytta ved åpen løype 5 til Sommerelva, langs med elva til Flattjernet etter eksisterende
kjørespor, derfra til gamme ved Lillesommervann.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og NaturmangfoldsloYens §§
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 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.
oean~~':..;Jil..Jll' kommune
o·~·

" åvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Mdbusve.ien 24

Besøksadresse:
Rådbusveicn 24

9845Tan~

E-post postrnotta!;:@lana.kommune.no

www.tnna.kommwie.na

Telefoo:

B.ruc

46400200
Td~faks;

49Hi.12.71Hi0
Org.nr.;

78 92 53 09

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

John Erik Hegge

Kopi:

Tomaselv

Lensmannen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

9800Vadsø
Vår ref:: 201411682-1

Dato: 4.7.2014

Saksprotokoll i Dlspeus11Sjonsutva!gel- 20.32014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift fur bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte va.ssrlmg av 15. mai
1988 §§ Sb og Sd, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: John Eirik Hegge
Søknaden er behandlet etter fu11makt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 8

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Fannål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt utmarksnæring.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE QVER 750 KG
HILLAOURRA- DOARDNA- UVJALÅDNJÅ-ÅKKAJÅV'RI

!&I 4

DELT VEKTBEGRENSNING

!8J

2A

181

2B

VED ÅITEJOHKA {NILS OSKAR ANTI-IlS EIEND.)- SKRUVAC:.'OHKK.A - GUflKESJÅVRI
UNDER MlENNAVARru- OVER MJENNAJÅVRI- GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL APEN TRASE
IC FRA SIRMA} (1509 KG)
VED ÅITEJOHJCA (NlLS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUV ACOI-!KKA- GUHICESJAVRI UNDER
MlENNAVÅRRI- VEST LANGSMED LAKSJOHKA- TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAIVVEJOECK...\ - 1ADNAr.ÅVRI - NJIRRANJÅVR1 (OIVOS/UTLØPET)
(INN1'IL 3000 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
[8l IA SIRMA - NJUORGGANJÅVRl - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA
181 IB SIRMA-NJUOROGANJÅVRI-MJENNAJÅVRI

Annen kjøretrnsC Miennajåvrj lille/store Goddetjåvrikan ikke ttehandles, da vedlagte karter uleselig.

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 §§
s~u.
samt dokumentert utmarkutøver.
Annen kjøretrase vil bli behandlet når det foreligger nytt kart.

-

;,

Rådhl!S\leicn 24

Besøksadresse:
Rådhusveie11. 24

9a4s Tooa
E-post: postmouak@lana.kommune.no

www.lima.kommune.no

Postadresse:

TelefO!l:
46400200
Telefaks:
7&925309

"'""'

4910.12.71160
Org,.nr.:

943.SOS.527

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 orn
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under lrjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen .

.-:· Tanu kommune

Side 2 av 2

Deanu gielda - Tana kommune
Di.spen;;asjonsutvalget

'

Ann Cathrin Hegge
Tomaselv

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9800 Vadsø
Vår rcf.: 2~14/1683·1

Saksprotokoll i Dispensasjon~tvlll;gct-20.8.2014

01110: 4.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 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: Ann Cathrin Hegge
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den l 0.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 04.07.-3 l.lO. 2014

Formål: Transport av bagasje og uts(yr l forbindelse med vedlikehold av gamme, samt fiske og
bærplukking.

Kjøretrase:

Antall tur/retur: 1

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
f8] 4
HILLAGURRA • DOARDNA • UVJALÅDNJA • ÅKKAIÅV'RI
DELT VEKTBEGRENSNING
_
[fil 2A
VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR AN1HIS EIBND.) - SKRUVACOl-IKKA- GUHKESJÅVRI
UNDER MIBNNAV.ÅRRl - OVER MIENNAJÅVR! - GIEODEOAIVVEJOHKA (TIL APEN TRASE
IC FRA SIRMA) (1500 KG)

181

2B

VED ÅlTEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)-SKRUVACoHKKA- GUHKESJÅVRf UNDER

MJENNAV ÅRRI- VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL ELVESAMLØPENEGtEDDEOAN-VEJOflKA- LÅDNAJÅVRI- Nl!RRANJÅVRI (OIVOSfuTLØPET)
(INNTIL 3000 KG)
UTEN VE.KTBEGRENSINGER
lA
Sm.MA • NJUORGGANJÅVRI. GURTEJÅVRI. LAVNJUSJOlIKA.

i8J

Kjøretrase:

Antall tur/retur: 3

UTEN VEKTBEGRENSlNGER

!8J

18

SIRMA·NJUORGGANJÅVRI-MlENNAJÅVRI

Avslag annen kjøretrase MiennajHvri lille/store Goddetjåvri, da dette ikke er en dispensas:jonstrase,

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon ti(. Søknaden er vurdert etterRundskrl'' T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§

8-12.

Postadresse:
Rådbusveien 24
984-5 Tana
Ei>Dst: postmottak@t;ma.komrr1une.no

Besø-kndresse:

Te!efon:

BMk:

Rådhusvaien 24

46400200

49JO.ll.7ll60

www.rena.kammune.no

Telefllk~:

O~nr.:

78 92 53 09

943.505.527

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 hjelptil å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under lrjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,

kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Deonu~~-~mmune
°''""~''

SB4~vru

"

..

·~ "
sen

Dispensasjonsutvalgets leder

Side2av2

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasj ohs1.Jtvalget

Kopi:

Kurt E. Johansen
Leirpollskogen
9845 Tana
V~rref.: 2014/J1aJ.J

Lenstnannen i Tan1:1
Statens Naturoppsyn, Tan11
Saksprotokoll i Dispens!!Sjo~sutvalget-20.8.201-4

Dato: 4.7.2014

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

Søknaden er behandlet etter fullmab.1 fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.

Kurt E. Johansen
Kjøretøy: ATV /BIL/TRAKTOR

Tidsrom: 04.07-31.10. 2014

Antall tur/retur: v/behov

Fo11Uål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedhogst Teigseddel medbringes.
Kjøretrase: Fra Leirpallskogen til egen teigetter etablert kjørespor, i h.h.t kart.

Begrunnelse: DispeJ;lsasjonsutvalget anse.i• det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det

l<an gis dispensas.ion tiL Søknaden er vurdert etter Rundskril' T-6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-U.
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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Dispensasjonsutvalgets leder

Pos!UdreITT";

Rådhusveien 24
9845 Tana
E·posl: polltmmtnk@tll!l11.kommu11e.no

Besøl..'iadresse:
!Ur.lhusveien 24

w1vw.tanakommune.no

Telefon:

46400 200

B1111k:
49i0J2.71l60

Telefaks:

Org.nr.:

789253 09

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsut\lolget

'

Kopi:
Lensmannen i Tana

Ole Benny Bakken

Mosvingen 7

Statens Natui'opps}'ll, Tana

9800 Vadsø
Vår ref.: 201411718-1

Dato: 4.7.2014

Sllilspro1okoll i Dlspcnsaajonsutvalget-20.8.ZOJ4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskriftfor bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. crud
1988 § 6i gis herved tiUatelse til å nytte motorlrjøretøy i utmark for; 01~ Benny Bakken
Søknaden er behandlet etter fulln1akt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: I

Tidsrom: 04.07.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt Qg fiske.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG

[8',! 4

Ø

Il

HILLAGURRA- DOARDNA- UVJALÅDNJÅ - A.KKAJAV'RI
ÅLLEKNJARG-SAVETJÅVRI-SAVETVÅRRI

OELTVEKT,BEGRENSMNG

18] 2A

f8!

2B

f8I

7

VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACOHKI(A- GUHKESJÅVRI
UNDER MIENNAVÅRRJ- OVER MIENNAJÅVRI - GlEDDEOA1VV.E'JOHKA (TIL APEN TRASE
lCFRA SIRMA) (1500 KG}
VED ÅitEJOHK.A {NILS Q_ ANTIS ElENDOtvl)- SKRUVACOI-IKKA- GUHKESJÅVRt UNDER
MIENNAV.ÅRRJ- VEST LANGSMED LAK~JOHKA- TIL ELVESAl.\iLØPENEGIEDDEOANVEJOHKA- LÅDN.AJÅVRI-NJJRllANJÅVRI (OJVOSIUTLØPET)
(INNTIL 3000 KG)
VESTERTANA- HEARGECOKKA- GEASSAJÅVRJ (fNNTIL 1500 KG}

UTEN VEKTBEGRENSINGER
lA SIRMA- NJUORGGANJÅVRI • GUR.TEJÅVRl • LAVNJUSJOHK.A
lB
SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - !VllENNAJÅVRr
181 6
LINKSTASJO.NEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZl
IZ! 9
RV890 STIERNEVANN - KOMM-UNEGR.HNSCN MOT VADSØ

123
!81

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kau gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets prak11i!!:-

Postadres>e;

Bem~ksadresse;

Rådhm;vcien 24
9'84S TIUla
E-post: postmottnk@tanu.kommunc.no

Rådhusveien 24

Telefon:
46400200

www.tana.kOIJUtlune.no

Telefaks:
78 9Z 53 09

BDllk:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.52?

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvahningslovens 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 påfures på baksiden av d:ruie dis".1~sjonen.
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~lll&asJ~~sutValgets leder

Side2av2

Deanu gielda - Tana kommune
t>ispensasjonsutvalget

Kopi:
Le11s111annen i Tana

Len1et Åilu Varsi

Statens Nattwoppsyn, Tana

9826 Sirma
Vårll.lf.: 1r11.f'l719-1

Dato; 4.7.2014

SBksprotokoll i Dispcnsrujonsutvnlg~ -20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjø1·etøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte 111otorkjøretøy i ut1nark for: Lemet Åilu Varsi

Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Anta!! tur/retur: 4

Tidsron1: 04.07.-31.10. 2014

Kjøretøy: ATV

Formål: 1'ransport av bagasje og utstyl' i forbindelse 1ned jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING
!8l 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACOJ-IKKA- GUliKESJÅVR(
UNDER MIENNAV;\RRI - OVER MIENNAJÅVRI - GIEDDEOA!VVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE
tC FRA SlRMA) {ISOO .KG)
l'8) ZB
VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOJ·IKKA- GUl-IKESJÅ VRI UNDER
MIENNAVÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOtJKA- TlL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAlVVEJOHKA- LÅDNN/.. VRI - NJIRRANJÅVRt (OIVO§IUTLØPET)
{INNTIL 3000 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
18] lA SIRMA - NJUORGGANJÅVRI GURTE.JA VRI - LA VNJUSJOHKJ\
18] JB SIRMA • NJUORGGANJÅVRI • MIENNAJÅVRI
p

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig ti1felle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Natur1nangfoldslovens §§
8-U.
Ve<ltaket kan påklages etter reglene j forvaltningslovens kap.VI li! fylkesn1annen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærn1ere opplysninger om
klageadgang eller 1\ielp til å sette opp klagen kan fås ved hc11ve11delse til ko1n1nunen .

.""" ., . ," _".•.". "·-uenrfe·m1are1senina1neob1tnges· ·ud'deI·'Rjønr1g~og"kair1ltk~ ·ov·crdrasa11are:-Føf tm-en·sta11er "§kll111ilt0';--'-··".·.~"" .. ".
kjørerute og underskrift påfør~s på baksiden av denne dispensasjo11en .

.U::~~alaltfilisen". "• ,d;04murm
-·,
'i91\rpi~r:Ht~jon:iutva1gets leder

fVstadn:s$e:
Rådhusveien 14

BesoksadrtsSe.:

Ti;:lefon:

Rådhusvcien 14

46400 200

Bank:
4910 12.71160

Tefefoks:

Org.nr.:

78925309

IJ43.50S.52?

9845 Tana

E·11Cst: pastmouak@:lana.komin11ne.uo

www.laim.kom1nuni:.110

Deanu gielda - Tana kommune
Dispens~jonsutvalget

'

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Stein Erik Anti

9826 Sirma
Vår ref.: 201411714·1

Saksprotokoll i Dispensasjonsut\ltllget- 20.8.2014

Dato: 16.7,2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om moto1ferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskriftfor bruk av motorkjøretøyer i utmark og på. islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis-herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Stein Erik Anti
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjo11sutvalget den 10.6.2014.

Kjøretøy: ATV

Tidscom: 16.07.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNJNG
181 2A VED ÅITEJOI·IKA (NfLS OSKAR ANTiilS EJEND.) - SKRUVACO}IKKA - GUHKESJÅVRI
UNDBR MlENNAVÅRRI - OVER M!ENNAJÅVRI - GIEDDEOAlVVEJOHKA (TIJ. ÅPEN TRASE

fEI

2B

!C FRA SIRMA) (1500 KG)
\'ED ÅlTEJOfIKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅ VRI lJNDER
MIENNAV ÅR.RI - VEST LANGSMED LAKSJOJIKA-TIL ELVESAMLØPENE-

GIEDDEOArYVEJOHKA - LÅDNAJA VRI- NJIRRANJAVRI (OIVOS/UTLØPET)
(rnNT!L 3000 KG)

UTENVEKTnEGRENSINGER

181 JA
j8'J IB

SIRMA· NIDORGGANJÅVRI - GURTEJÅ VRI - LA VNJUSJOHKA
SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - MIENNAJÅ\'Rl

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.
Vedtak.et 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 konunune:n.
Denne tillatelsen må medbringes under kjørlng og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av derme dispensasjonen.

Deanu gfalda ·Tana k<>mmune
DispensasjonsuWSlget

9S45 'faoo.

-fc,r Håvald Hansen

Dispensruijonsutvalgets leder

Pos(adrw~:

Rlrdhum:iw 24

Berok'lad!esse:
Rådhusveien 24

9845 Tant1

E-posl'. pGSUnottak@tana.kommune.no

~-< t ""'L',__.. <l"

Telefon;
~6" 400200
Telefaks:

WWlv.tana.kommunc.rio

1S 92 53 09

Baok;
4910,12.71160

Org.or.:
943:505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Karen Elle Gaup
Suoveguolbba 7

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.: 20141309-1

S!lkspIOl(lkoll i Dispcnsiisjoosutvalget- 20.8.2014

Dato: 16.7.21>14

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
- barmark 2014
Behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den I 0.6.2014.

r tillegg til tidligere innvilget dispensasjon datert 13.5.2014 med saksnummer 2(}14/309-3, innvilges og;så
følgende trase:
Kjøretrase:
Fra Guollejåvri etter etablert kjøresportil Gievdneskåljåvri, 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 etterreglene 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 f'.:tS 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.

Daanu gielda ·Tana kommune

Oispansasjonsu:tllf!lgst

9845Tana

-f er

Håvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder
~~-t::'.(~

Postadre:.se:

Bcssksadresse:

Rådhusveien 24
9845 T~nn
E·post poSll!KltlBk@tana.kommuneno

Rådhusveien 24

46400200

www.tll!la.l:ll!llnume.no

Telelbks:
78 92 53 09

T6lefon:

""'"

4910.12.71160
Org.nr.;
943.505..527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kjell-Magne Iversen
Persenveien 4

Kopi:
Lensman11en i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.: 201411730-l

Saksprotokoll i Dispensiajønsutv111get-20.8.2014

Dato: 22.7.2014

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

Søknaden er behandlet etter fulhnakt fra dispensasjonsutvalget den l 0.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

T!dsro1n: 22.07.-31.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
4
HILLAGURRA-DOARDNA-UVJALÅDNJÅ-ÅKKAJAV'RI

l2J
l8J

JI

ÅL.LEKNJARG - SA VET'JÅVRI - SAVETVÅRRI

DELT VEKTBEGRENSNING

!8l

2A.

l8J

ZB

l8J

7

VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACoHKKA- GUHKESJÅVRI
UNDER MIBNNAV ÅRR.1- OVER MIENNAJÅVR! - GJEDDEOA!VVEJOHKA {T!L ÅPEN TRASE
lC FRA SIRMA){1:500 KG)
VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOl'-1)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRI ImDER
MIENNAV ÅRlU - VEST LANGSMED LAKSJOJ·IKA- TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI- NJIRRANJÅVR1 (OIVOSiuTLØPET)
{INNm 3000 KG)
VESTERTANA- HEARGECOKKA- GBASSAJÅ VRI (INNTIL 1500 KG)

UTENVEKTBEGRENSINGER
lA
SIRMA - NJUORGGANJÅVRT - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOl'fKA
JB
SrR11A w NJUORGOANJÅ VRI -A1IENNAlÅVRI
{81 6
LCNKSTASJONEN MÅSKEYÅRRJ- GIEZZl
!8] 9
RV890 STJERNEVANN - KOMll'1UNEGRENSEN MOT VADSØ

!8l
\El

Begrunnelse:
Djspensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Sølmaden er ''urdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§

8-12.

Postadresse:

Rådbusveien 24
984ST!!na
E-pllrt: pcistmottak@t;JJ'lakommune.l!Q

Besøksadresse:
R~dhusveien 24
www.tø.nB.kllmmunc.no

Telefon:
46400 zoo
Telcf:iks:
78 92 53 09

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505,527

\'edtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er inottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen 1nå medbringes under kjøring o_g kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på. baksiden av denne dispensasjonen.
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ald Han:Ben
Dispensasjonsutvalgets leder

·side Zav2

Deanu gielda - Tana kommune
Dispen.sasjansutvalget

'

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, TIDVl

Laila Kristine Krokmo

Persen.veien 4

9845 Ta.i1a
Vår ref.: 2{)/4/17SJ-1

Suksp1otokoll i Dispcn51ajonsutvalgct- l0.8'.20J4

Dato: 22.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av mQtorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøret.øy i utmark for: Laila Kristine Krokmo

Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 22.07.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG

[8J 4
18] 11

HILLAGURRA - OOARDNA - UVJALÅDNJÅ- Å.ICKAJÅV'Rl
ÅLLEKNJARG - SAVETJA VRL- SAVETV ÅRRJ

DELT VEKTBEGRENSNING

!8J

2A

VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUV ACOHKKA- GUHKESJÅVRI
UNDER MIENNAV ÅRRI- OVER MJENNAJÅVRI - GIBDDEOAIVVF.JOHKA (TIL ÅPEN TRASg
JCFRA STRMA)(1500KG)

181 2B

!8J

7

VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTJS E!ENDOM}- SKRUVACOHKKA- GUl-IKESJÅ VRl UNDER
MIENNAVÅRRI- VEST LANGSMED LAKSJOHKA- TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVR! - NJIRRA.NJÅVRI (OIVOSfUTLØPET)
(JNNTIL 300-0 KG)
YESTERTANA·HEARGECOKKA-GEASSAJÅVRl{INNm J5(10KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
l8J JA SIRMA· NJUORGGANJÅVRI· GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA
l8'J IB S!RMA • NJUORGGANJÅVRI - MIENNAJÅVRI
18! 6
LINKSTASJONE:N MÅSKEV ÅRRI - GIBZZf
[8j 9
RV890 STJERNE.VA.NN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ

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

8-12.

Posl11dresse:
Ridbusvticri 24

Bcsøksa<rresse:

TekfDll:

Rådhusveien 24

46400200

www.taoa.kommune:.no

78 92 53 09

9845 Tana
E-post: pos!motlllk@tlll1ll.J.."Dmmune.no

Teiefaks:

B&llk:.
49JD.l2,71J60

Org.nr.:
943.SOS.S27

Vedtaket kan påklages etter reglene i foivaltningslovens 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 lrjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

, .../~..z__,,V.oeanu gleid• -Tana !«>mmune
.:.HåVa1a I-:I~l:5l6jjsnsasjonsutvelgat

al
a!l45 Tana
.
.
D1spensas1onsutv gets 1edet

Side2 av 2

Deanu gielda - Tana kommune

'

Oispensasjonsutvalget

Audun og Randi Ø. Lindseth
Alleknjarg

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.;20141l'l34·l

Saksprotokoll i Dis)lensasjonsucvalget- 20.8.2014

Dato: 22.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøreløyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte n1otorkjøretøy i utmark for: Audun og Randi Ø. Lindseth
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 22.07.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske og bærplukking.

KJøretrase:
\'ElcrBEGRENSNING, IKKE OVEn 750 KG
[gl 11
ÅLLEKNJARG - SAVBTJÅVRI - SAVETV ÅRR!
DtLT VEI<TBEGRENSNING
[81 2A
VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS ElEND.) - SKRUVACOJ-IKI<A- GUHKESJÅVRI
UNDER MlENNAV ÅRRI - OVER M!BNNAJÅVRl- G!EDDEOAlVVEJOHKA (l'IL APEN TRASE
IC FRA SJRMA) (1500 KG)
181 2B VED ÅITBJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOJU<KA- GUHKESJÅVRI UNDER
M!ENNAV ARR.I - VEST LANGSMED lAKSJO}IKA- TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI- NJ1RRANJÅVRI (OIVOSJUTLØPET}
(INNTIL 3000 KG)
UTEN VEKTBEGRENSINGER
!8] lA
SIRMA· NIUORGGANJÅVRI • GURTEJÅVRI- LA VNJUSJQHi(A

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor: Alleknj'arg- Uchit Jussavadda- Stuorra JussavaddaThranehytta, i h.h.t. kart.

Begrunnelse:
Dispen-sasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Natu1·mangfoldslovens §§

8-12.
Vedtaket kan påklages etter re:glene 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 ras ved .henvendelse til kommwien.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av de
ispensasj ne . anu gle Ida • Tana kommune
.

sjonSU\Valget

ald H
9845 Tana
Dispensasjonsutvalgets leder
l.

Postadl'eS$C:
!Udhusveien 24
9845Tana
E-posl: pos!mottak@!mm.kommunc.110

Besøksadress~'.

Telefon:

Rådhusvgien 24

46400 2(}0

www.tana.kommunc.na

Telefaks:
78 92 53 (19

Bank:
4910.12 71160
Org.nr.:
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Knut Johansen

I<.opi:
Lensmannen i Tana
Statens 'Naturoppsyn, Tana

Postboks 26
9935 Bugøynes
Vfit ref.: 201411/Jl0-1

Dato: Z21.2014

Sak:ipro!okoll I DispensasjD!lslltvalget-20Jl.20l4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1S. mai
1988 § Se, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for: Knut Johansen

Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy; BIL

Tidsrom: 22.07.-3L!O. 2014

Antall tur/retur: 10

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytte.
Kjøretrase:
Fra parkeringsplass på Seidafjellet hyttefelt etter etablert kjøraspor til Ne Hy og Mary Pettersens· hytte, i
h.h.t. kart.
Begrunnelse;
Dispcnsasjonsutvalget anser det omsøl{te formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T--6/09, og Naturmangfoldslovens §§
s"12. Søker har vedlikeboldskOntrakt med hytteeierne.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvallningslovens 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 kj.øring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato)
ltjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

O&anu glelda ·Tana kommune
Oispensasjon,1!Jl!IJ\lg"', / i
984~Tana

Dispensasjonsutvalgets leder

Pos!Kclre:;se:
Rildhusvci~ 24

Besøksadresse;
RAdhusvcien 24

9845Tana
E·pmt postmmtak@tana.kommune.no

www.tnnn.kommum:.no

Telefon:

46400200
'fdnfukS'.

78925309

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
9<i3.S05.il7

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Knut-Birger Fleischer-Pedersen
Pallveien
9910 Bjørnevatn
VAr ref.: 201ef/}828-l

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Sak.sprotokoH i Dispcusnsjonsutvalget-20.8,2014

Dato: 22.7.20!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
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: Knut-Birger Fleiscbe1:-Pedersen
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den I0.6.20l4.

Kjøretøy: BIL

Tidsrom: 22.07.-3 I.l 0. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytte.
Kjøretrase:
Fra parkeringsplass på Seidafjellet hyttefelt etter etablert lrjørespor 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. 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. 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.

en
Dispensasjonsutvalgets leder

l'ostadre.m:

Bes eksa.dresse:

Radhusvelen 24
9S4S Tana
E-post: pC1•tmotlnk@t:!l!la.komn1une.no

Rådl111snien 24

Telefon:
46 400 2()0
Telefaks;

www .tana.kommurn:.110

78 92S3 09

B-auk:
49!0,12.7il60
Org.nr.:
943505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasj onsutvalget

Kopi:

Arvid Varsi

Lensmannen i Tana

Olstad

St.stens Naturoppsyn, Tana

9826 Sinna
Vår ref.: 20/4/l.f31-3

Saksprotokcin i Dispensajonsutva!gi:I- 2ll.8.2014

Dato: 22.7.2014

Vedlegg til tidligere vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskriftfor bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis l1erved tillatelse ti{ å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Sølotaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
I tillegg til tidligere vedtak av 10.6.2-014 med saksnu1nmer2014/143 l-l, innvilges også følgende trase:
Kjøretrase: Gurtejåvri-Galbrnatjåvri etter etablert kjørespor i h.h.t. kart.

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
k\ageadgru1g eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelsetil kommunen.
Denne tiHatelsen må medbringes under ~øring og kan ikke overdras andre, Før turen starler skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på OOksiden av denne dispensasjonen.

;&

oeanu gielda ·Tana ltO!llll1l!lW
OiSpansasjon

9845Tana , ,,....

~-

åvald
en
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
R!dhusveien 24
9845 Tona
E-µast: postmo1Ulk@tan11-kornmunt.no

Btsaksad~sc:
R!dhu~ien 24
www.~1m.komm11nc.110

Telefon:
46400200
Telefaks:
78925309

Benk:
4910.12.711.sQ
Org.nr.:
943.S0.5.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Lemet-Ailu Varsi
Olstad

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9826 Sinna
Vår rer.: 'J0/411719-J

Saksprotokoll i DispmisasjoosutvalgeL - 20.l!.2014

Dato: 22. 7.2014

Vedlegg til tidligere vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
-barmark 2014
Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1S. mai
1988 § 61 gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark f0t·:
Søknaden er behandlet etter fullmakt fi:a dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
I tillegg til tidligere vedtak av 4. 7.20 I4 med saksnummer 2014/1719-1, innvilges også følgende 1rase:

Kjøretrase: Gurtejåvri - Galbmatjåvri etter etablert kjørespor i h.h.t. kart.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefiisten er- 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 01n
klageadgang ,eller hjelp til å. sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må 1nedbringes under kjøring og kan ikke overdras a.;1dre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Deanu glelda -Tana kornmunø

~~~~
~i.1ai~en--

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
RAdhusvclen 24
9B4S Tana

Bes.øksa:dresse:

E·~r:

W\l'W.t!lllll.kmiununc.no

postmott&.'@!anu.komnmnc.no

Rådhusve.i~ 24

"'""

Telefcn:
464(J0200

49!0.ll.71160

Telefaks:

Org.nr.;

789253®

943.505.527

Deanu gielda - Tana ko1nmune
Dispen.sasjon$1Jtvalget

Tromsø museum-Universitetet i Tromsø
v/Ivar Bjørklund, Nansenveien 37
9007Tromsø
Vårref._: 2014/1740·1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Snkspm!okoll i Dispcnsasjonsutvalget- 20.3.2014

D<rto: 22.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 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:
Tromsø museum-Universitetet i Tromsø v/Ivar Bjørklund

Sølmaden er behandlet etter full makt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.

Kjøretøy: Helikopter

Tidsrom: 30.8-31.10. 2014

Antall landinger: 1

Formål: Landing 1ned helikopter i forbindelse med befilring av fangstanlegg
Landing:sområde: Gollevarri i Tana ko1nmune.

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 yja
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.

Pnstadmoo:
Rådhusveien 24
9S4STMn
E·post pos1mo.11a.k@tann.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhusveien 24
www.tana.kommunc.no

Telefon!
46400 200

Bank:
4910.12.71160

Telefuks:

Org.nr.:

78925309

943.SO,,S27

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

M!ijjå Smuk Solbakk
Riidonbåkti, Buolmåt-Polmak
9845 Deatnu

Vår fef.: 201411738-!

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Sakspmrokoll i

Di~~ll!joosutvalgct-20.S10!4

Dlllo; 2.2.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med ltjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk ri.V motorkjøretøyer i utmark og på isJagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis heived tillatelse til å nytte motorkjøretø.y i utmark for: M3jj:i Smul{ Solbakk

Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den J{l,6,2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsroin: 22.(17.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
l8J 4
HILLAGURJlA- DOARDNA- UVJALÅDNJA -ÅKKAJÅV'R(
IB} li
ÅLLEKNJARG-SAVETJÅVRI-SAVETVÅRRI
DEL1' VEKT.Bll:GRENSNlNG
2A
VED ÅITEJOI1KA (NILS OSKAR ANrnrs EIEND.)- SKRUVAC:OfJKKA- GUl·IKESJÅ VRI
UNDER MIENNAVARRl - OVER MIENNAJÅVR1 - GIEDDBOAIVVEJOHKA (TlL APEN TRASE

!81

IC FRA SERMA) (!500 KG)

(31 28

VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOHRKA- GUE-JKESJÅVRI UNDER
MIENNAVÅRRI- VEST LANGSMED LAKfiJOHKA-TlL EL VESAMLØPENEGIEDDEOAlVVEJOfiKA- LÅDNAJA VRI - NJIRR.ANJÅVRI (OIVOSturLØPET)
(INNTIL JOOO KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
SIRMA - NJUORGOANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA
!8J IB SERM"A - NJUORGGANJÅVRI - MIENNAJÅVRJ

!8J IA

Begl"unnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et sæ1.'lig tilfelle det kan gis
dis1)ensasjon 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. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendclsetil kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kji;,ring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
l\jørerute og underskrift påføres: på baksiden av denne dispensasjonen.
~k<mlmUllG

9

n--.

Dispensasjonsutvalgets leder
Postadresse:
Rådhusveien 24
9845 Tallil

Des0ksadrcsse:
Rådhusveien 24

E-pc~t:

www.10rm.kommune.no

po&mottak@rnna.konimune.na

Telefon:
4640020(1
Tcle&ks:
78925309

Bank;
4910J::Z.71J60
Org.nr.:
943505.521

Deanu gielda - Tana kommune
bispensasjonsutvalget

Trond Are Anti
Riidonbåkti, Buolmåt-Polmak
9845 Deatnu
Vår ref.: 201411736-1

Kopi:
Lensmannen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

Saksprotokiill i Oi5f1ensasjons11!va!get-2D.82014

Daco: 22.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hje1nmel i Nasjonal forskrift fOr bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved Lillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for; Trond Are Anti
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dLi;pensasjonsutvalget den 10.6.2014.

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 22.07.-31.lO. 2014

Antall tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 111edjakt, fiske og bærplukking.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
f8l" 4
HILLAGURRA - DOARDNA- UVJALÅDNJÅ- ÅKJ<.AiÅV'Rl

I8J

Il

ÅLLEKNJARG-SAVE11ÅVRI-SAVETVÅRRI

DELT VEKTBEGRENSNING

l8l

2A

!8J

28

VED ÅJTEJOHKA ~ILS OSKAR ANTr-ns EIEND.)-SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRJ
UNDER MiENNAVÅRRl - OVER MlENNAfÅ.VRI - G!EDDEOAIVVF.JOHKA (TIL ÅPEN TRASE
IC FRA SIRMA) (1500 KG)
VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTJS EIENDOM)- SKRUVACoHKKA- GUHKESJÅVRf UNDER

MIBNNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENEGIEDDBOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI- NJIRRANJÅVRJ (ONOSIUTLØPET)
(INNTIL 3000 KG)
UTEN VEKTBEGRENSINGER
JA . SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LA VNJUSJOHKA

181

i&J JB

SIRMA- NJUORGGANJÅVRI- MIENNAJÅVRI

Begrunnelse:

Dispensasjonsntvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-61ll9, 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. Nærmere opplysninger om
klageadgang elJer hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillateJsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen srarter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Dean
Di

leida -

a kommune

"___,__
-~"
d i'<\191!!'
sen ..

Dispensasjonsutvalgets leder
Postadre::o~c:

Rådhusvtien 24
9!f45 Tarm.
E·pOSl: poslm11Uak@tli/la.kr>trnnum:.110

BcsøksadttSSc:
R4dh11svelcn 24
www.tana.kommurte.nr>

Teltfon:
46400 200
Tekifaks:
78 92 53 {19

Bank:
4910J2,71!60
01g.nr.:
943.SOS.S27

Deann gielda - Tana kommune
Dispensosjons1Jtvalget

Ken-Roar Kaspersei:1
Fosseveien 5

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Yårrof,: 201411802-1

Saksprutoko!I i Dispensasjonslliv<1Jget - 20.8.20 J4

Dato: 22.720l4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. inai
1988 § 6, gis herved til1atelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: J(en-Roar Kaspersen
Søknaden er behandlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: BIL

Tidsrom: 22.07.-3 l. iO. 2014

AntaU tur/retur: 4

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse n1ed jakt, fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENBNlNG

l8l

2B

VED ÅITEJOHKA {NILS 0. ANTlS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA - GUHKESJÅVRI UNDER
MIENNAV AR.ru - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL ELVBSAMLØPENBGIEDDEOACVVEJOHKA-LADNAIAVRI- NJIRRANJA VRI (OIVOS/UTLØPET)
(INNTIL 3000 KG)

UTEN VEKTBEGRENSINGER
IA
SIRMA - NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRl - LAVNJUSJOHKA
i8l 6
LINKSTASJDNENMÅSKEVÅRRI-G!EZZI

l'8J

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis

dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rnndskriv T-6109, og Naturmangfoldslovens§§
8-12. Aota11 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. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen 1nå medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påtØres på baksiden av denne dispensasjonen.
anu
d~-11.kommuruo
o
sutv
";
984
v~·
Sen ......_.

~

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Mdhusveiw 24
9845Tana
E·po;;t: postmot1ak@!am1.komrnwm.no

Besaksadi<:ssc:
Rådhu~veien Z4

www.tana.kom1nu11c.no

Telefon:
46400200

Bank:
4910.12.71 Hfil

Telefaks:

Org.nr.:

7&925309

943.SOS .527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

JanHaraldKokko
Holmfjell
9845 Tana
Vllr ref:: 201./II8rJ$1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tan11.
S11kspro1okoll i Dispcn~asjcmsutvalgct- 20.8.2014

De:W.: !6.7.20l4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014

oz

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av mo'torkjøretøyer i utmark på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 5b, gis herved tillatelse til å nytte m-Igøætøy i utmark for. Jan Harald Køkko

Behandlet etter fullmakt fradispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tidsrom' 16.07.-31.IO. 2014

Antall "tur/retur. v/behov

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt jakt og
bærplukking.
Kjøretrase: Fra Gulbojokmyra etter etablert kjørespor til egen gamme v/Gulbojokvann, i h.h.t kart.

Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøltte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/0!>, og Naturmangfoldslovens§§

8-12.
Vedtaket kan påk1ages 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 ti! 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,

ltjørerute og underskrift påføroo på baksiden av denne dispensasjonen.
Deanu gielda - Tarui kommune
Dis~nsasjonsutvalget

llll45Tana
-t't>>"' Håvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postarlresse:
RM!hu:;velcll 24
91145 T1lD11
E-post: pustmot!ak@tana.kommune.ru:i

Besøksadresse;
RMJmsvcicn 24
www.tana.komlllUI!e.110

Telefon;
46400400

"""'

Telefilk$;

4!110.ll.71160
OrgJlr.:

7892 5309

943.505.517

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Anders Mikkola
Borthen-Mikko!a gården, Ka1pbukt

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9900 Kirkenes
Vår ref.: 201411827-1

Dato: 22.7.2014

Saksprotokoll i Oispen1asjonsutv11!set- 20.8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15- mai
I 988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretø)' j utmark for: Anders 1\fikkola
Søknaden er behandlet etterfullmaktfra dispensasjonsul:Valget den 10.6.2014.
Kjøreløy: ATV

Antall tur/retur: 1

Tidsrom: 22.07.-31.10. 2014

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
UTEN VE',KTBEGRENSINGER
f.8) lA
SIRMA - NJUORGGANJÅVRJ - GURTEJÅVRI - LA YNJUSJOHKA

Begrunrielse:
Dispensasjonsutvalget anser det o:msøJ!;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. Nænnere opplysninger om
klageadgimg eller hjelp til å sette opp klagen kan :fas ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under Jrjøring og kan ikke overdras andre_ Før turen starter slqt! dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Deanu gield~ .- T:.;;.:i iwmmune
Oispansas·

algat

984511

Postall~sc;

8$ø)(SadTtS~

RWJ}J11svelen 24

Rådhusveien 24

9845 Tana
t-post postmo!!alc@l.Ma.kommunc.no

www.tmU1.kommunc.no

Telefo[1:
46 40-0 200
Telefnks:

7892:iJ09

Blillk;

4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

DispensasjP11sutvalget

Agnar Charles Olsen
Suovegno!bba 7
9845 Tana
Vår re{! 2014130/J..4

Kopi:
Lensml!Jlllen i Tana
Statt'!ns Naturoppsyn, Tana
Dato: 16.7.2014

Snbproto!roll i Dlspensasjon:rntva!gi:t- .2-0.8.2014

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
- barmark2014
Behandlet etter fulh11akt fra dispensasjonsutvalget den l 0.6.2014.

(

I tillegg til tidligere innvilget dispensasjon datert J3.5.2014 med saksnummer 2014/308-3, innvilges også
følgende trase:
Kjøretrase:
Fra Guoltejåvri erter etablert kjørespor til Gievdne:skåljåvri, 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 forvaltnlngslovens 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 kao fås ved henvendelse til kon1munen.

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.

Deanu gleid• - Tana kommune

Oispensasfonsutvalgat
9845Tana

Håvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder

-f,,c

,-...,._u.__~l~

Postudroi;;s~

Rådbusveien 24

Bcsclsadressa:
R~dhusveien 24

9345 ThIUl

E-post postmottak@tMn.kommune..no

ww1v.1ana.kommune.oo

46400200

Bank;
4910.12.71160

Telcfllks:

·Org.nr.:

789253 09

943.505.527

Tck:ron:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Vidar Aslaksen

Kopi:
Lens1nannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Alleknjarg
9845 Tana
Vår ref.. 20/41/840

Saksprotokoll i Dispensasjo11sutvalget ~ 25.7.2014

Dato: 25.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 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 ut1nark for:
Vidar Aslaksen

Kjøretøy: ATV

Tidsro1n: OL07-3 l.10. 2014

Antall tur/retur: 2

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
11 ÅLLEKNJARG - SA VETJÅVRI - SAVETVARR!

181

UTEN VEKTBEGRENSINGER
Sl.RMA- NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJAVRI- LA VNJUSJOHKA

tg] JA

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.Yl til fylkesmannen. Klagen sendes via
kom1nunen. 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 1nå medbringes under kjoring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Håvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets !eder

Postsdressc:
Rådhusveien 24
9845 Tana
E-pos!: postmottak@tana.kommune.no

Besoksadresse:
Rådhusveien 24

www.tana.komm11nc.no

Telefon:
46 400 200

Bank:
4910.12.71160

Telefaks:

Org.nr"

78925309

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Erik A. Trosten

Kopi:

Holmesund

Lens1nannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.. 201411860

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget 29.7.2014

Dato:29.7.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark barmark 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:

Erik A. Trosten
Kjøretøy:

Tidsrom: 01.07.-31.10. 2014

Antall tur/retur:

Søker kan benytte påhengs1notor opp til 4 hk i Åhkajåvri (Kjerringvann).

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget 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 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.

Håvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets !eder

Postadresse:
Rådhusveien 24
9845 Tana
E-post: postmottak@ta11a.kommu11c_no

Bcsoksadresse:
Rådhusveien 2424
11-~vw.tanu.kommu11e.no

Telefon:
46 400 200
Telefaks:
78 92 5309

Bank:
4910.12.71160

Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Informasjons- og serviceavdelingen

Tor Erik Eriksen
Skiippagurraveien 2
9845 TANA

Melding om vedtak
Deres ref.:

Vår ref.:
201411845

Saksbehandler:

Dato:

Wenche Pettersen, tlf: +4746400319

06.08.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 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 Tor Erik Eriksen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 01.07. -3 I. I 0.14

Antall tur/retur: 3

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned jakt, 'fiske og bærplukking.
Kjøretrase:
4 Hillågurra - Doardna - Uvjalådnjå -Akkajåvri
11 Ålleknjarga - Savetjåvri - Savetvårri
For kjøretøy med delt vektbegrensinger
2A Ved Atejohka (Nils 0. Antis eiend.) - SkruvaCohkka - Guhkesjåvri under Miennavårri - over
Miennavflrri - Gieddeoaiwejohka (til åpen trase 1C fra Sirbmå) (1500 kg)
28 Ved Atejohka (Nils 0. Antis eiend.)- SkruvaCohkka - Guhkesjåvri under Miennavårri - vest
langsmed lakSjohka til elvesamløpene - Gieddeoaiwejohka ( inntil 1500 kg) - fra Ladnafieldmå ladnajåvri - Njirranjåvri (OivoS/ Utløpet, inntil 3000 kg}
7 Deanodat f Vestertana - HeargeCohkka Geassejåvri inntil 1500 kg
For kjøretøy uten vektbegrensinger
1A Sirbmå - Njuorggånjåvri - Gurtejåvri - Lavnjusjohka
1B Sirbmå - Njuorggånjåvri - Miennajåvri
6 linkstasjonen på Måskevårri - Giezzi
9 Rv 890 ved Stjernevann - Kommunegrensen mot Vadsø

Begrunnelse:
DispensasjonsutvaJget 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 tilfYlkesmannen. Klagen sendes ~·ia komniunen
Klagefristen er 3 uker regnetfi·a den dagen da brevel komfi·arn til påført adressat.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjon.
Håvald Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder
Postadresse:
Rådhusveien 24
9845 Tann
E-post: posnnottak@rnna kommune no

Bcsoksadresse:
Rådbusveien 24

,,,,.,vw tana komniune.no

Telefon:
+4746 400200
Telefaks:
78 92 53 09

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvnlget

Kopi;

Tom Sottinen
Bieti!ævn. 36

Lensmannen i Tana

Statens Naturoppsyn, Tana

9800Vadsø
VID-ref.: 20141121.3-1

SnksprctokoU i

Dispefisasjoruu~1mset- 20,8:.21)14

Dato;

12.E.20!~

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15, mai
1988 § 6, gis herved tillatelse tll å nytte motorkjøretøy i utmark for: Tam Søttinen

Søknaden er bel1andlet etter fullmakt fra dispensasjonsutvalget den 10.6.2014.
Kjøretøy: ATV

Tldsrom: 0!.07.-31.10. 20 [4

Antall tur/retur: I

Fom1<\l: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.

ICjøretiase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
11 ÅLLEKNJARG - SAVETJÅVRI - SAVElVÅRRl

i8S

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det oms9kte formålet som et særJig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskiiv T w6/091 og Naturmangfoldslovens §§
8-12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaftningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes Via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om
!dageadgang eller· hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komrntinen.
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.
oeanu glelda -Tana kcminutw
Dispt1nsa~~

9845 Tan!iif;:"~.·1- _
Hå~f.;;;~n ~~···
I.•''

Dispensasjonsutvalgets leder

Po.stadt<:~c:

Rådhusv~ien 24

Telefon:
46400200
Telefaks:

Org.nr.:

www.lnnakommune.no

78925309

943,505.:527

91M5 'rana
E·posl: prutmou:ik@ann.kommune.no

Bllllk:
4910.12.71160

Besøksadrl!Ssi::
Rådhusvei~n 24

