Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Dispensasjonsutvalget
1.etg Tana rådhus
17.9.2014
10:00-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funkajon
Håvald Hansen
Leder
Medlem
Jan Larsen
Torill Klogh
Nestleder

Representerer
FE/OL
SP
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte fo r

Representerer

Merknader
PS 657/2014 flyttes til RS 74/2014. J an Larsen fratrådte møtet under behandling av PS
632/2014, da han erklærte seg inhabil.
Dispensasjonsutvalget besluttet å lage en uttalelse til MLU om dispensasjonspraksisen til
MLU' s møte den 4.11.2014.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Wenche Pettersen

Stilling
Sekretær

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

t

Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 17.9.2014:
Utvalgs-

Innhold

saksnr

Lukket

Arkivsaksur

PS 625/2014

Godkjenning av innkalling

PS 626/2014

Godkjenning av saksliste

PS 627/2014

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 628/2014

Jan Olsen'sjaktlag - Søknad om dispensasjo11 fra lov
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Bannark
2014

201411945

PS 629/2014

Ansgar Aslaksen'sjaktlag - Søknad om dispensasjon

201411950

fra lov 01n motorferdsel i forbindelse med elgjakt Bann ark 2014
PS 630/2014

Christoffer Hansen'sjaktlag- Søknad om
dispensasjon fra lov motorferdsel i forbindelse med
elgjakt - Barmark 2014

2014/1961

PS 631/2014

Roald Opdahl's jaktlag - Søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt Barmark 2014

2014/1966

PS 632/2014

Asle Gundersen'sjaktlag - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt Bannark 2014

2014/1991

PS 633/2014

Asle Gunderse11'sjaktlag - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt barmark 2014

2014/2159

PS 634/2014

Bård Løfgren' sjaktlag - Søknad om dispe11sasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt Barmark 2014

2014/1992

PS 635/2014

Svein Mikkelborg'sjaktlag - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt Barmark 2014

2014/2002

PS 636/2014

Edel Margrethe Reisænen'sjaktlag- Søknad om
dispensasjon fi·a lov om 1notorferdsel i forbi11delse
med elgjakt- barmark 2014

2014/2148

PS 637/2014

Jaktlaget Nero v/Ståle Johan Karlsen - Søknad om
dispe11sasjon fra lov om inotorferdsel i forbindelse
med elgjakt - barmark 2014

2014/2158

PS 638/2014

Pål Waatsveen'sjaktlag -SøkI1ad om dispensasjon fra
lov om niotorferdsel i forbindelse med elgjakt Barn1arl( 2014

2014/2141

PS 639/2014

Aage Blien'sjaktlag- Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Batmark
2014

2014/2178

PS 640/2014

PS 64112014

Per Erik Mudenia'sjaktlag - Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt Barmark 2014

2014/2179

Stein Arnulf Hansen' sjaktlag - Søknad om

2014/2187

dispensasjon fra lov om n1otorferdsel i forbindelse

med elgjakt - Barmark 2014
PS 642/2014

Finn-Are Varsi og Paul Oddvar Karlsen - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med elgjakt - Batmark 2014

X

201411954

PS 643/2014

Thomas BøtUI1 Tl1orsen - Søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel i forbindelse med skoleturer -

X

2014/1993

Barmark 2014
PS 644/2014

Bente Marie Konradi - Søknad om dispensasjon fra
lov om motorferdsel - Barmark 2014

X

201411996

PS 645/2014

Be11te Marie Konradi - Søknad 01n dispensasjo11 fra
lov om motorferdsel - Vinter 2015

X

2014/1996

PS 646/2014

Stefan Skjåvik - Søknad on1 dispensasjon fra lov om

201411946

motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -

Barmark 2014
PS 647/2014

Torbjørn og TorleifDervola - Søknad 0111
dispe11sasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse

2014/2176

medjakt og fiske - Bannark 2014
PS 648/2014

Eirik Jol1ansen og Hege Mæntyjærvi - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse

2014/2177

medjakt og fiske- Barmark 2014
PS 649/2014

Knut Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og

2014/2186

bærplukking - Barmark 2014
PS 650/2014

Kjell-Magne Iversen - Søknad om dispe11sasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og

2014/1994

bærplukking - Barmark 2014
PS 65112014

Laila Kristi11a Krokrno - Søla1ad om dispensasjo11 fra
lov om inotorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og
bærplukking - Bannark 2014

2014/1995

PS 652/2014

Viktor Trosten - Søki1ad om dispensasjon fi:a lov om
n1otorferdsel i forbindelse ined jakt og fiske - Bannark

2014/2096

2014
PS 653/2014

Mariann Johanse11 Lindi - Søknad 01n dispensasjon fra
lov 01n motorferdsel i forbindelse ined vedlikel1old av
gamme -Bar1nark 2014

2014/2181

PS 654/2014

Morten Blien - Søknad om dispe11sasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse n1ed tilsyn og vedlikel1old
av gamme - Barmark 2014

2014/2188

PS 655/2014

Sve1Te Pave! - Søknad om dispe11sasjo11 fra lov 01n
inotorferdsel i forbi11delse med vedhogst - Bannark

2014/1893

2014

PS 656/2014

Ann Mari Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov
om motorferdsel i forbindelse med vedhogst Barmark 2014

2014/2010

PS 657/2014

Tor Gøran Bernhardsen'sjaktlag- Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med elgjakt - Barmark 2014

2014/2011

PS 658/2014

Kristian Erikse11 og Fredrik Gaski - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbi11delse
med snarefangst - Vinter 2014-2017

X

2014/2142

PS 659/2014

Janos M. Ko11a - Søknad om dispensasjon fTa lov om
motorferdsel i forbindelse med snarefangst - Vinter

X

2014/2143

2014-2017
PS 660/2014

Referatsaker/Orienteringer

RS 68/2014

Svein Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om
n1otorferdsel i forbindelse n1ed fiske - barmark 2014

2014/1974

RS 69/2014

Niillas Beaska - Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse ined jakt, fiske og
bærplukking - Barmark 2014

2014/2009

RS 70/2014

Thomas B. Thorsen og Kjell-Magne Iversen - Søknad
on1 dispensasjo11 fra lov om motorferdsel i forbindelse
med sl<oleturer- Ba11nark 2014

RS 71/2014

Pål-Egil Kt1utsen - Søknad 01n dispe11sasjo11 fra lov
om motorferdsel i forbii1delse med fiske og
bærplukking - Barmark 2014

2014/2062

RS 72/2014

Fylkesmannen i Finn1nark - Tillatelse til bruk av ATV
foruttransport av elg fra Hanadalen i1aturreservat NJFF Finnmark - Barmark 2014

2014/2105

RS 73/2014

Tecln1ogarde11 v/Daniel Karlsson - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med utbygging av nødnett - Landing med helikopter
- Barmark 2014
Kallaxflyg AS v/Sindre Skjåvik- Informasjon om
landing og start med luftfartøy

2014/2227

RS 74/2014

X

2014/2025

2014/2095

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 17.9.2014:

PS 661/2014 Odd Henrik K. Hættasjaktlag- Søknad om dispensasjon
fra lov 01n motorferdsel i forbindelse med elgjakt Bannark2014
PS 662/2014 Amt Ove Andersen 'sjaktlag - Søknad om dispensasjon
fra lov om n1otorferdsel i forbindelse med elgjakt Barmark 2014
PS 663/2014 Elektro Nord v/Tommy Stenberg - Søknad om
dispensasjon fra lov 01111notorferdsel i forbindelse tned
installasjon av strøm i hytter- Barmark 2014
PS 664/2014 Kallax Flyg AS v/Sindre Skjåvik- Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med
landing av helikopter - Barmark 2014
PS 665/2014 Kallax Flyg AS v/Sindre Skjåvik- Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbi11delse med
landing av helikopter- Barmark 2014
PS 666/2014 Nils Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov
01n inotorferdsel i forbindelse med lttmarksnæring Vinter 2014/2015
PS 667/2014 Mihkkal-Aigin, Ailu, Ann-Cathrin og Oskar Trosten Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbi11delse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark
2014-2016

2014/2210

2014/2221

2014/2202

2014/2207

2014/2206

2014/2211

2014/2259

Saksprotokoll saksnr. 625/2014 i Dispensasjonsutvalget-17.09.2014
Behandling
GodkjelU1ing av innkalli11g

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak
Innkalling godkje11nes

Saksprotokoll saksnr. 626/2014 i Dispensasjonsutvalget-17.09.2014
Behandling
Godkjenning av saksliste

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker:

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 17 .9.2014!
PS 662/2014 Odd Hemik K. Hætta'sjaktlag- Søknad om dispensasjon
fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt Barmark 2014
PS 663/2014 Arnt Ove AnderSen' s jak!lag - Søknad om dispensasjon

2014/2210

2014/2221

fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt Barmark 2014
PS 664/2014 Elektro Nord v/Tommy Stenberg - Søknad om
dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i forbindelse med
installasjon av strøm i hytter- Bar111ark 2014
PS 665/2014 Kallax Flyg AS v/Sindre Skjåvik- Søknad om

2014/2202

2014/2207

dispe11sasjon fra lov om motorferdsel i forbi11delse med
landing av l1elikopter- Bannark 2014
PS 666/2014 Kallax Flyg AS v/Sindre Skjåvik- Søknad om
dispensasjon fra lov otn motorferdsel i forbindelse med
landing av helikopter-Barmark 2014
PS 667/2014 Nils Ove Andersen- Søknad om dispensasjon fra lov
om 111otorferdsel i forbindelse med utmarksnæring
Vinter 2014/2015
RS 73/2014 Technogarden v/Daniel Karlsson - Søknad om
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med utbygging av nødnett - Landing m/helikopter
Barmark 2014
PS 668/2014 Mihkkal-Aigin, Ailu, Ann-Cathrin og Oskar Trosten·
Søknad om dispensasjon fra lov om n1otorferdsel i
forbindelse ined jakt, fiske og bærplukking - Barmark
2014-2016

2014/2206

2014/2211

w

2014/2227

w

2014/2259

Saksprotokoll saksnr. 627/2014 i Dispensasjonsutvalget-17.9.2014
Behandling
Godkjenning av protokoll fra møtene i mai og jl1ni 2014

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Protokollene godkjem1es

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvarget

'

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Jan Olsen
Luftjokdalen 461
9845 Taua

Vår ref.: 2014119/S·I

DalD: 17.9,20!4

Saksprotøkoll i Dispensasjonsutvalgct- 17.9.2014

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 inotorkjøretøy i utmark for:

Jaktlaget v/Jan Olsen
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidst1'm: 17.9.·3 l.IO. 2014

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse n1ed elgjakt.

Kjør.:trase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER
~ 6

LINKSTASJONEN J\·IÅSKEVÅRRI GillZZl
w

•videre til lelr etter etablert lrjørespor 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 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 tll kotnmunen.
·
Denne tillatelsen må medbringes under Jtjøring og kan ikke overdras andre. Før turen sta1ter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

oeanu gielt'.!3 - Tana kommune
Dispcnll.r
~lge
·
98451'
"

åvald

sen

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

RMhusveien 24

Rådbusveien 24

464002-00
Telcfoks:

www.tana.kurnmunc.~o

78925309

9845T1111a
E-post: postllloltG!t@tnna.kommi.me.no

Bank:
4910.12.71160
Qrplr.:
943505'.527

Deanu gielda - Tana kommune
Disperisasjonsutvalget

Ansgar Aslaksen
Alleknjarg

Kopi:
Lensmannen i Tana
StatfJnS Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref:: J014119S().1

Saksprotokoll i Dis;x:DSasjonsutvalget- l 7.9.20i4

Dato: 17.9.2Cll4

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/ Ansgar Aslaksen

Kjøretøy: ATV/UTV

Tidsrom: 17.9.w3I.!0. 2014

Antall tur/retur: 5

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

ALLEKNJARG SAVETJÅVRI SAVETV ÅRR1

l'8] l 1

fi

fi

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor:
Fra RV 895 vNuohppejohka-Nurki - Juovagaldo-høyde 355, så til høyde 244, i b..h.t. kart.

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

Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksis.

Vedtaket lam påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.V1 til :fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nrennere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ildre overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

oeanu glelc:!3~Tan kommune
OISJl0!.1~"
·
9845

3Ititlit ~

~n---

DispensasJonsutvalgets leder
Postadresse:

BCSJJksrtdresse;

Rådhusveien 24

Rtdlrusveitn 24

9~45Tlltla

E-post: postmMlllk@tim11.komm!lnc.no

\\'WW,lanakommune.no

Telefon:
46400200
Teleraks:
7892 53 09

BMk
491-0. ?2.71160
Org.nr.:
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Christoffer Hansen
Bjørkeveien 29

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9800 Vadsø
Vår ref,: 20! 4'11961-1

~:

Sakspraukoll i Dispensasjonsutvlllget- 17.9.2014

17.9.2014

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/Christoffer Hansen
Kjøreløy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 17.9-31.10. 2014

Formfil: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase: Fra Luftjok etter etablert kjøresportil kommunegrensa Nesseby, i h.h.t. kart

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte form1'let som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T R6/09, og
NatnrmangfoJdslovens §§ SR 12. Antall turer er redusert j h.h.t. dispensasjonsutvnlgets
praksis.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uk.er fra den dag dette brevet er mottatt. Nrennere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til a sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal da1o,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Deanu giefC'.i
Dispen

984 .

Posllldn::;se:
Rddhllsvcien 24

Bes.!lksadresse:
Rådhusveien 24

984~TMa

E-!Josl: po.stmottak@t!llla.kommunc.no

www.1ann.kommunc.no

~Tana
~

frommunø

·

Telefon:
46400200
Telefaks:
78 92 53 09

Bank:
4910.12.71160

Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

DispensasjohSutvolget

K<lpi:
Lensmannen i Tana

Roald Opdahl
Kathrine Johnsens gt. 23
9845 Tana
Vår ref.: 201#1%6-J

Statens Naturoppsyn, 'fana

Snksprotolrol! i Oispenmsjonsutva!get- !?.9.1014

Dato: 17.9.2-014

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 ånytte motorkjøretøy i utmark for:
Jaktlaget v/ Roald Opdabl
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase etter etablert kjørespor: Fra E6 vest for Jovnitjohka til Båisjohka; i h.h.t. kart.

Begrunnelse: DispensasjonsutvaJget anser det omsøkte fo·rmilet som et særlig tilfelle det

kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6109, og
Naturmangfoldslovens §§ 8~12. Antall turer er redusert i h.h.t dispensasjonsutvalgets
praksis.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må rnedbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden a.v denne dispensasjonen..

Postadl'C$SC!
Mdhusveie11 Z4

Bewksadrcsse:

Tel~f1m:

Rldhusvcic11 24

46400200

Book:
4910.1271160

www.ta11a.J;:om111une.no

Telefaks:
78925309

Org.nr.:
943.505.527

984STana
E·pos!: postmottllk@l!makommuru:.no

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispettsasjonsutvalget

Kopi;
Lensmannen i Tana

Asle Gundersen

Rustefjelbma
9845 Tana
Vår n:f.: 201411991-1

Statens Naturoppsyn, Tana
Saksprotokoll i D!spellSllSjomu1vu!g~ - 17.9.2014

Døto: I 7.9.20J4

Vedtak i sølmad 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 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for;
Søker har levert 2 søknader tiI behandling, dispensasjonsutvalget har lagt til grwia sist mottatte søknad.
Jaktlaget v/ Asle Gundersen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9.-31.IO. 2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING
7
VESTBRTANA- HEARGECOKKA- GEASSAJÅVRl (INNT1L 1500 KG)

181

Ailnen kjøretrase:

Fra løype 7 etter etablert kjørespor til gamme ved Lille Sommervann, i h.h.t kart.
Begrunnelse:

Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet •om et særlig tilfelle det kan gis
di8pensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§
S..12. Søker har brukererklæring til gamme.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller 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.

g,:~"s;~!e~tdo,Tanakammuns
984511

.

•

'

v

sen

Dispensasjo utvalgets leder

PCIStlldresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Bank:

Rådhusveien 24

Rådhll~V~ien24

46400200
Telefaks:

4910.1.2.71160
Org.ur.:

7&925309

943.SOS.527

9845 Tamt

E·port: post!tl\lttllk@tunn.kommuiw.no

www.t11n11.kommune.no

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutva.fget

Kopi:
Lensmannen i Tana

Bård Løfgren
Fabrikkvn. 12

Statens Naturoppsyn, Tana

9800 Vadsø
Vår ref.: 201411992-1

Sakspro!oko11 i Dlspcnsæjonsutvalget-17.92014

Dato: 17.9.2014

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 tiUatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Jaktlaget v/ Bård Løfgren

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 17.9.·31.IO. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase:
Fra RV 895 syd for Korsbekken etter etablert kjørespor til leir v/vann under Lappuluokoaivi, i h.h:t. kart.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsokte 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

korrununen. Klagefristen er 3 uker fra de·n 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 påfures på baksiden av denne dispensasjonen.

~~~~kommune
.~~~~
Dispensasjonsutvalgets leder

Bmik:

?ostadresu~

Besøksadresse:

Rådbusveien 24

Rådhusveien 24

Telefon:
46400200
Telefaks;

Org.nr.:

www.lanakommune,riu

78925309

943.SfJ5.S27

9845Tmi:t

E-post: iwstmorrllk@lana.kommune.oo

49Hl.12.71!6!l

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Svein Mikkelborg

Kopi:

Lensmannen i Tana

Lismav. 16

Statens Natmoppsyn, Tana

9845 Tana
var ref.: 201411002-1

Saksprolokull i D!spensasjonsutvalget- 17.9.2014

Dlilo; 17.9.2.014

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:

Jaktlaget v/ Svein Mikkelborg
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Transport av baga:sje og utstyr i forbi11delse med elgjakt.
Kjøretrase etl:er etablert kjørespai·:
Fra RV 895 vNuohppejohka - Nurkl - Særbaflaten -videre til Jan Samuelsen og Jakobsens gamme, 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.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via

kom1nunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette bre-vet er mottatt. Nrennere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Deillle tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift på.føres på baksiden av denne dispensasjonen.

Pootadres~:

BCO'okswiresse:

Rådhusveien 24
9S4STana
E-post postmottak@truia.kommune.Ho

Rådhusveien 24

WW\V, tana.kommune.no

Telefon:
46400200
Telelbks:
78 92 53 09

Bank:
4910.1271!60
Org.nr.:

941505.517

Deann gielda - Tana kommnne
Dispensasjonsutvo lget

'

Edel Margrethe Reisænen

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana.

Bergv. 31

9802 Vestre Jakobselv
Væt ref.: 2Gl.fll148-1

Saksprotokoll i Dispc!lllasj~11511tvlligr:t- 17.9.2014

Dat-0: 17.9,2014

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 1notorkjøretøy i utmark for:

Jaktlaget v/ Edel Margrethe Reisænen
Kjøretøy: ATV

AntaD tur/retur: 5

Tidsrom: 17.9.-31.10. 2014

Fonnål; Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase etter etablert kjørespor:
Fra E6 v/Levvajohka- til leir v/Darjohskaidi, i h.h.t. kart.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte 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 fyJkestnannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nrennere 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 denf!e dispensasjonen·.
Dcnnu gin ~ "Tar.. 1".QmtlU&nØ
Dispen
1)84511

- ·tva\

'

.~·-·-:LOl'l-~sen

Dispensasjonsutvalgets leder

Posladresse:

Besøksadres~e;

Rådhusveien 24

Radhusveien 24

!f845Ta~a

E-posl:

p<.1Sll11unnk@tan~.kom:mUJ1C.no

www,tona.kommune.no

Telefon:
46 400200

Bank:

Tc!efllks:

4910.127116{1
Org.nr,;

78 92 53 09

943.~05.~27

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Kopi:
Lensmannen i Tana

Ståle &irisen
Damsveien 9

Statens Naturoppsyn, Tana

9800Vadsø
V~r raf.:

20/4!21S8-l

Saksprolokoll i Dispensasjoosutvalgct- 17 .9.2014

Dato; 17.)1.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmal'k2014
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 1notorlrjøretøy i utmark for:

Jaktlaget vi Ståle Karlsen

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 17.9.-31.10.2014

Fonnål: Tl'ansport av bagasj~ og utstyr 1forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase etter etablert kjørespor:
FraE6 v/grustaket i Lismajohk til Ucci Seida!addo, i h.h.t. kart.
R

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 tas ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under ltjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato.
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Oeanu Oiolda "Tana kommunø

OispansosE·
ll845Tana
.~gel
~
~
åvaldH

en

Dispensasjonsutvalgets leder

Postlldres~:

Besaksad«:~:

TeJ~rou:

RJdbusveicn 24
9845 Tarni

RådhllSVeien 2A

46 4-00 200
Telefaks:

E-posc postmon.llk@t1111a.l1ommunc.nø

\YWW.IMa.kommw1c.no

789253 09

Bank:
4!110.12.7116[)
Org.Tir.:
943.505.521

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Pål Waatsveen

Kopi:

Nybrottsv. 6

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyri, Tana

9910 Bjørnevatn
V~r rei.: 201.f/1141·1

Sakspro1okoll I DispematjonsutvaJgct-17.9.2014

Dato: 17.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra fov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i NasjOTial forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse tila nytte motorkjøretey i utmark for;

Jaktlaget v/Pål Waatsveen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9.-31.10. 2014

Antall tur/retur. 5

Fonnål: Transport av bagasje og utsiyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase etter etablert kjørespor, i h.h.t kart:
I. Fra sydenden av Halmfjell til [eir v/Golgotvuopmi.

2. Vestsiden av Holm-fjell.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tiH'elle det ka11 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
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 pa baksiden av denne dispensasjon~n.

Daanu~_in
51 • "f,
ommune
Dispensas
984511

·val

·

ansen

Dispensasjonsutvalgets leder

Pos!adteise:
Rådl!U5Vtlien 24
!>84!! Tana
E-post postmo1tllk@tnn11,ko1n1J11Jne.no

Bcsaksadll:!ISe:

Telefon:

Bank:

Rådhusveien 24

46400200
Telefaks:

4910.l2.7lj60

www.tana.kommwic.no

78 92 53 09

943.SOS.527

O~nr.:

Deanu gielda - Tana kommune
Dispe.nsasjonsutvalget

'

AageB!ien
Boftsa

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref: 2014/21'18-/

Sakspro!Okolt ! Dispensasjonsutvalgm-17.92014

Dato: 17.9.2014

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 S6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:

Jaktlaget v/ Aage Blien

Kjøretøy: ATVIUTV

Tidsrom: 17.9.-3!.lO. 2014

Antall tur/retur: 5

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

(8J 7

VESTERTANA~ HEARGECOKKA- GEASSAJÅVRI (INNTIL 1500 KG)

Annen lrjøretrase etter etablert kjørespor, i h.h.t kart:

l. Fra løype 7 til Hånnojåvrit viaMåkkåoaivi.
~
2. Fra Searvegieddi til Cohkalas, videre til Siehpadat, og derfra til leir v/Cearretvån'i.

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

dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsltriv T-6109, og Natunnangfoldslovens §§
8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets praksiB.

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.

Dean~.
~M"rn
·Ta
nmrnune
Dispen •
9845 ,,, • V
· sexr-Dispensasjon•Utvalgets leder

Postildresse;
Rådhusvo.ien 24

RAdhusv~ien 24

Telefon;
46 ~00200

\YWW. tana.kommune.no

Telefaks:
78925309

Besøksadresse:

!l845Tan11

E-post: postmott~a.kommune.no

Bank:
4911).12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasj onsutvalget

Kopi:
Lensmannen i Tana
St.atens Naturoppsyn, Tana

Per Erik Mudenia
Gardak
9845 Tana
Vår ref.: J(Jl.f/2179-1

Saksprotokol! i Dispens:isjnnsutvalget - l 7.9.2014

DatD: 17.9.2014

VedtJtk 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:
Per Erik Mudenia
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Tranllport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase etter etablert kjørespor: Fra E6 v/Borsejok hyttefelt- Borsi - Linduvarri Borsevuopmf, 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-6/09t 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 '1jelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til k(lmmunen.
Denne tillatelsen må medbringes wider kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
!gørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

oaanu g!eloa. Tana ltommlllll>
QispsnsasJo
9845 Tal1

Dis

Postadresse:
Rådhumkm 24

~
r>VaI ans~

nsasjonsutvalgets leder

Besøksadmstl:
Rådhusveien '.!4

9845T11.11a

E-po$!: }:o;tmotuik@lruin.kommune.no

ww1v.tJ111n.komnmne.no

Telefon!
46400 200
Telefaks:
78925309

Bank:
4910.12.71 l60
Org.nr.:

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Stein Arnulf Hansen

Kopi:

Holmfjell

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn,. Tana

9845 Tana
Vår ief,; 201412187·1

Saksproiokoll i Dispensarjonsuwalget-17.9.2014

Dato: 17.9.2014

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 motorltjøretøy i utmark for:
Stein AmulfHan.<ien

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9-31.10.2014

Antall tur/retur: 5

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.
Kjøretrase etter etablert kjørespor: Fra Einar Heru1inen i Masjok til leir v/tørrstryket i Masjokelva, i h.h.t.
kart.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurde1·t etter Rundskriv T ~6/09, og
Naturmangfo1dslove11s §§ 8~12. Antall turer er redusert i h.h.t. disperuasjonsutvalgets
pral{Sis.

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 :ms ved henvendelse til kommunen.
Denne ti!Iatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre_ Før turen starte~ skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

en
Di::. ensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhu:;v~ieu 24

Besøksadresse:
R~dhu.sveien 24

Telefllk!!:

9a4STan~

E-pi>St: postmottak@tana.k:ornmune.oo

Tetefun:
46400200

www.tana.kommuoe.r.o

7S925309

Banlc:
4910.12.71160
Org.or.:
943.505.521
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Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

'

FinnMAre Varsi
Alleknjarg

Kopi:
Lensn1annen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vår ref.: 2014/J9J4-!

Dato: 17.9.2014

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-17.9.2014

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 § 5b, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Finn-Are Varsi
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9-31.10. 20!4

Antall tur/retur: vibehov

NB! Søker kRn benytte I følge atv.
Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt
Kjøretrase etter etablert ltjørespor:
Fra RV 895 vNuobppejohka til post 1 v/høyde 84 og videre til post 2 v/høyde 219, i h.h.t. kart.

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

Natunnangfoldsloveas §§ 8-12. Nødvendig dokumentasjon levert.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sencles 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 flis ved henvendelse til kommunen.
Denne tiJJatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
ltjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

en
Dispensasjonsutvalgets leder

PostildJessc:
R~dhusveicn

24

Besøks11d1e=:

Telefon:

BMk

R~dhusvc!en 24

4640(1200
Telcfilks:

4910.12.'l! UiO

Org.nr.:

www .tllna.kommmie.no

78~253

943.505.~7

9845 Tana

E"!)ost: postmotta!.:@tana.kommune.no

09

Deanu gielda - Tana kommune
Di spensasjonsutva!get

Thomas J3øtun Thorsen
Persenv. 12

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
V~ref.:

2D/4//993-l

Sakspro!okoll i Dispm$t!Sjunsutvnlget- l7.920l4

Dato: 17.!1.2014

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

2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utinark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § Sb, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Thomas Bøtun 1'horsen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9.2014-3 I.JO. 2018

Antall tur/retur pr. år: v/behov

Formål: Transport av bagasje og utst)t i forbindelse med skoleturer.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, lKKE OVER 750 KG
f8:I 4
HILLAGURRA- DOARDNA- UVJALÅDNJÅ - ÅKKAJÅV'Rl
[8] 11
ÅLLEKNJARG- SAVETJÅ VRI - SAVETVÅRR.[
DELT VEKTBEGRENSNING

181

2A

VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTI·JIS EIEND.)- SKRUVACOHKKA - GUHKESJAvru

UNDER MIENNAV ÅR.RI- OVER MIENNA.JÅVRJ - GIEDDEOAlVVEJOHKA (TIL APEN TRASE
!C FRA SIRMA) (!:500 KG)

l8J

2B

l8J

7

VED ÅITEJOI{KA. (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVR1 UNDER
MIENNAVARR.I - VEST LANGSMED LAKSJOHKA -TIL ELVESAMLØPENEGIEDDEOAlVVEJOHKA - LÅDNAJÅVRl - NflRRANJÅVRT (ONOSJUTLØPET)
{INNTIL 3000 KG)
VESTERTANA-HBARGECOKKA-GEASSAJÅVRI(INNTIL tSOOKG)

OTEN VEKTBEGRENSINGER
l8J IA SIRl\'1A- NJUORGGANJÅVR! - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA
l2J JB SIRMA· NJUORGGANJÅVRl • MlEN1fAJÅ VRI

181
181

6

LINKSTASJONEN MASK.EV ÅRRI - GIEZZI

9

RV890 STJERNEVANN - KO.MMUNEGRENSEN MOT VADSØ

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor:
l. Fra kommunegrensa Nesseby til Rødekorshytta v/Botnvann, i h.h.t. kart.
2. Fra åpenløype l v/Stuorra Iilis til Cortnahanjåvri, 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 §§
S-12. Søker har levert nødvendig dokumentasjon.

Posladresse:
Rådhusveien 24
9B4ST11t111
E·post: po~tmollsl:@tana.kommune.no

Besøksadresst:
Rådhusveien 24

www.t3lt8.komm11ne.n1;1

Telefon:
46400200

Bank:

Tc!efcks:

Org.nr.:
943.505.527

78925309

4!110.12.71160

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VJ til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt Nærmere opplysninger om
!dageadgang 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.

Side2 av2

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvalget

Bente Marie Kohradi
Harma
9845 Tana
Viir ref.: 201411996.J

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyu, Tana
Sakspro\ok()JI i Dhop~11sasjonsulvalgct- ·17,9.2014

Dato: 17.9.2!114

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 20142018
Med hjemmel i Nasjonal forskriftfor bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 5b, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Bente Marie Konradi
Kjøretøy. ;;ry

Tidsrom: 17.9.2014-3!.J0.2018

Antall tur/retur pr. år: v/behov

Fannål: Transport av bagasje og utstyr.

Kjøretrase:
UTEN VJU<TBECRENSINGER
181 9
RV891lSTJERNEVANN-KOMMUNEGRENSENMO'.J'VADSØ

Avslag annen kjøretrase da det ikke er tegnet inn kjøretra:se på kart
1. Austert.ana-Lille Klokkarvann.

2. Blrkestrand - Klokkarvann.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden ervnrdert etter Rundskriv T-611J9, og NatW'lllangfoldslovens §§
8·12. Søker har levert nødvendig dokumentasjon. Annen kjøretrase vil bli b·ebandlet når
det foreligger kart med inntegnet kjørerute.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaitningsJovens 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.
Des.nu gie!tia "Tana kommune
Oisp:+ns:is·- · . tvslga -

9845 ~
/'
1

':~,,..':-f~l-\.~
en

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadress~:

Bi:søk~adiuse;

Rådhusveicn 14

Ri!dhll!ivdcn 24

9845 Tana
E-post postmottak@tana.kommune.no

www.tana.kommtme.no

'felefun:
46400 200
Tc!efak;:
78925309

Bank:
4910.12.71160
Org.Tit'.:

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Disp-ensasj onsutvalget

Bente Marie Konradi
Bonna
9845 Tana
Vir ref.: 201411996-1

Saksprotokoll i Dispe!1S11Sjonsutvalget- 17.9.2014

Dæ:o: 17-92014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og pli. islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
Bente Marie Konradi
Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger beskrivelse av lrjøretrase, samt kart med
inntegnet kjørerute.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon
til etter§ 6. Søknaden vil bli behandlet når det fpreligger beskrivelse av kjøretrase, samt
l'art med inntegnet kjørerute.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannc11. 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.

Postadresse:
R&dbusveilln 24
9845 Tana
E•post posrm.ott$@tana.komm1111e.110

Bes11k.wdri:sre:

Tel~fon:

Rådhu:;\loien 24

46 400200

www.tana.kommune.no

Benk:
49!0.12.71160

To:lefuks:

Org.nr.:

78 92 53 09

943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommnne

'

Dis~e.nsasjonsutvafget

Kopi:
Lensmannen i Tana

Stefan Skjåvik

Luftjok

Statens. Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vårtef.: 20141/'946-/

Saksprotokoll l Dispcnsasjonsulvalget -17.9.2014

Dato; !7.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemme! i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagte va·ssdrag av 15. tnai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for: Stefan Skjåvik
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9.-31.10.2014

Antall tur/retur. 4

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

I<jøretrase:
UTEN VEKTBEGRENSINGER
LINKSTASJONENMASKEVÅRRl-GIEZZI

181 6

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaflningsiovens kap.VI til fyJkes1nannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysning~r 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 tlllderskrifl: påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Deao~i

r:Icif,i:i - T~ kommune

~~~~/'L_
~#'".ns<n

DisPeiisasjollSutvalgets leder

Postadresse:
Rådhusveien 24-

Bcwksadresse:
R§dhusvclt:n 24

Telefo11;
46 400200
Telefaks:

www .tana.kommuneJlo

789253.09

9845 Tana

E·post: pl);Stmottak@lana.kommune.no

Bank:
4910.!2.7!160

Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvolget

Kopi:

Torbjørn og TorleifDervola

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppgyn, Tana

9845 Tana
Våricf.: 201412176--1

Dato: 17.9.2014

Sa.!c;protokoll i Dispcnsasjon$Ulvetgct- 17.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøreteyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. ro ai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Torbjørn og Torleif Dervola

l\iøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9.-31.10.2014

Antall tur/retur: 5

Fannål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jaki og fiske.

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
l8'l 11 ALLEKNJARG-SAVETJÅVRlwSAVETY..\.RRI
DELTVEICTBEGRENSNING
l'2J 7
VESTERTANA - HEARGECOKKA - GEASSAJA VRI (INNTlL I :500 KG)

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 redusert i b.11.t. dispensasjonsutva1gets praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sencles vla
komrnw1en. 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.

ltommune
o.-.::<""';>;Ch---

sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Btsøksadresse:

R~dhu~e1124

Rådhusveien 24

9&45Tnna
E-post: postmottak@tlllln.kommune,!!Q

www .tan11.kommU11e.no

Telefon:
4640fJ20fJ

BllBk:

Tclefuk~;

Org.nr.;

78 9:Z Sl 09

943.505.527

491~12.71!60

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Eiril( Johansen og Hege Mæntyjærvi
Masjok

Kopi:
Lensn1anne11 i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Virret'.: 20141:1177-1

Dato: 17.9.2014

Saksprotokoll i Dispens !ajo115Utvl.llget- 17.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra tov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på lslagte vassdrag av IS. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse tll å nytte motorkjøretøy i utmark for:

Eirik Johansen og Hege Mæntyjærvi
Antall tur/retur: 6

Tidsrom: 17.9.-31.10.2014

Fonn ål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt og fiske.
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING
i'8J 7
VESTERTANA - HEARGECOKKA ~ GEASSAJÅVRJ (INNTIL 1500 KG)
UTEN VEKTBEGRENSINGER
[8) 6
LfNKSTASJONEN MÅSKEVÅRRI - GIEZZI

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det oxnsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Sølwaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og Naturmangfoldslovens§§
8~U. Antall turer er redusert i h.lt.t dispensasjonsutvalgets praksis.
Vedtaket kan påklages erter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sen<les via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottaf.t. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må 111edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter ska! dato,
kjørerute og underskrift p~res på baksiden av denne dispensasjonen.

Dem.nu gte!da "Tana ftommune
O~pense.s' ~!gat
,~ ...,;/
_....
7- L
7

9845Ti

åvald tten

Di cnsasjonsutvalgets leder

Pos!lldre.sse:
RAdhus.veien 24
984S TllDe.
E"post: poslmoltak@tana.kommune.no

Bes0ksai;lress~

Telefon:

Bllllk:

Rådhusveien 24

46400200

4910.12.711150

T~afaks;

Org.nr.:

78 92 53 09

943.SllS.527

www.tana.kornmun~.no

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutva lget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Knut Johnsen
9730 Karasjok
Vllr rcl'.; 2014121/Jfi-l

Sak~protakol!

Datu: 17.9.2014

i Di5pc11sasjlltlllutvaigcr-11.9.2014

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: Knut Johnsen
Kjøretøy: ATVIB!L

Antall tur/retur: 1

Tidsrom: 17.9.-3!.IO. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking.
J(jøretrase:
VEKTBEGR.l5NSNJNG, IKKE OVER 750 KG
HILLAGURRA - DOARDNA- UVJALÅDNJA • ÅKKAJÅV'R!

l'8'J 4

DELT VEKT.BEGRENSN.lNG
l8J 2A VED ÅITEJOflKA (NILS OSKAR ANTIHS EIEND.)- SKRUVAC0Hl(KA- GUHKESJÅVRI

t8J

28

UNDER MIENNAV ÅRRl - OVER MIEN"NAJÅVRI - GIEDDEOAIVVEJOHI<.A {TIL ÅPEN TRASE
JCFRASIRlvIA) (1500 KG}
VED ÅITEJOI-IKA (NILS 0. ·ANTIS EIENDOM)- SKRlNACOHKKA- GUHKESJÅVRI UNDER
MIENNAVÅRllI- VEST LANGSMED LAK§JOHKA- TIL BL VESAMLØPENEGlEDDEOAJVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI- NJIRRANJÅVRl (OIVOS/UTI.ØPET}

IZJ

7

(INNTIL 3000 KG)
VESTERTAN.<\ ~ 1-lEARGECOKKA - GEASSAJÅVltl (INNTIL I500 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.

Antall turer er redusert i h.h.t dispensasjonsutvalgets praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaJtniJJgslovens 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 ti! kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrifl påføres på baksiden av rJepoe disoensasionen. ~~

D:sc:nu a•~~aa - tana 1rommu.~,..
Disp~:;isi;,~J'om:

SB45 li

a!get

: .:?.. _

/C2

~vaidH~"-~
Dispensasjonsutvalgets leder
P1lslaciresse:
Rådfu.ls.veien 24
9845 Tuna

Besøksadres.'le:
Rådhusveien 24

E-poot: pd$lmottrik@tann.Jrommun~.no

www.tana.kommunc.no

Telefaks:

"""'

78 92 53 09

943.505.527

Telefon:
46400200

4910.12.71160
Org.nr.:

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dfspensasjonsutvalget

Kjell-Magne Iversen
Persenv. 4

Kopl:
Lensmannen i Tana
Statens Nattrroppsyn, Tana

9845Tana
Vårrot:: 201411730-3

Suk5protokol! i Dis[lCllsasjons1~!Yalge1.- 17.92014

Dato: 17.9.2014

Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel barmark 2014
1 tillegg tiJ vedtak gjort 22. 7.2014, 1ned saksnummer 20 l4/I 730~ 1, innvilges også følgende !gøretrase:

Kjøretrase:
Fra åpen løype I v/Stuorra Iilis etter etablert kjørespor til Cortnahanjåvri, 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. Nænnere opplysninger om
klageadgang efler 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 ska! dato,
kjørerute og: underskrift påføres på baksiden. av denne dispensasjonen.

Oøanu g\c!~n • Tana k.ommunG
Oispsr.sas-'~ 15ut-val9

9 84

Postadresse:

5~

.

C'•

,..., -../

åvat ån~en
".sasjon$utvalgets leder

Ridhusveien 24

Besøksadresse:
RAdhtlsveicn 24

9845T:llla
f.poot. postmottak@!11D11.kl)mmune.no

www.tano.kommlUl'e,no

Telefon:
46400200
Telefaks:
78-92 53 09

Bank:

4910.12.71160
Org,11r.;

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasj ottsutva!get

Laila Kristina Krokmo
Persenv. 4
9845 Tana
Vårn;f.: 2014ll73l·J

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana
SaksprotQkoll i Oiopcnsa:Junsutvalget-17.9.2014

Dato: l?.9.20I4

Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdselbarmark 2014
I tillegg til vedtak gjort 22.7.2014, med saksnummer 2014/1731~1. innvilges også følgende ltjøretrase:

Kjøretrase:
Fra åpen løype 1 v/Stuorra Iilis etter etablert kjørespor til Co1tnahanjåvri; i h.h.t. kart
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
komJnunen. 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 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.

Poslad=:

Rådhusveien 24
9845 Tana
E·post postmollak@lanakommune.110

Bcsakslrdressc:
R!dh11svcie11 24
www.tMla.kommune.no

Telefon:
46400200
Tclefuks:
7&925309

Bank:
49!0.12.7116D
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispen.sasjonsutvalget

Viktor Trosten
Arbanatjohka
9845 Tana
Vår ref.: 20}41;2096·1

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Natw-oppsyn, Tana
Saksproloko!I i

Disp~nsasjofis11tviilgct-

Dato: 17.9.2014

l7.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barm.ark 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: Viktor Trosten
Kjøretøy: ATV

AntaJJ tur/retur: 4

TidSf9m: 17.9.-31.10. 2014

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

Kjøretrase;
VEKTJ3EGRENSNJNG, lKICE OVER 756 KG
l8J J I ÅLLEKNJARG • SAVETlÅVRl • SAVETVÅRRI-

Annen kjørotrase: Fra løype 11 AUeknjarg v/Uhcit Jussavadda etter etablert l\jørespor tiJ hytte
v/Njargajivri, i h.lt.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§§
8h12. Søker har levert nødven.dig dokumentasjon.

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.
Detmc tillatelsen må medbringes under kjøri1\g og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,

kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Oeanu gl-:'1lt:'3 ~Tana Ctcmmunø
Dispensasj::;~·
et
9845Ta

,.,~

~vald

Dispensasjo

l'05tadre$Se:
Rådhusveien 24
984-STana

Bestlksadrcssc:
RådltU$Veien 24

E-post: poslmottak@tallakomm1.111e.no

WW1V.la!lEl.kommu11e.110

.__

algets leder

Telafon:

Bank:

46400200

4910.12.71160

Telefaks:

Org.nr.:

789253 09

943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Mariann Johansen Lindi

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Moski 13
9845 Tana

Saksprotokoll i Dispeo.sasjonsutVo.lget-17.9.2014

Da10; !7.9.2014

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 tiliatelse til å nytte motorkjøretøy i utn1ark for:
Mariann Johansen Lind.i
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9-31.10. 2014

Antall tur/retur: 2

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme.
Kjøretrase etter etablert kjørespor: Fra E6 i Rustefjelbina - Leirbakken - Boftsamyra- 1.Bjømevann, 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. Søker har levert nødvendig dokumentasjon.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkes1nannen. Klagen sendes via
kommlmen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er m<lttatt. 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.

Dea:nu 9l~o
... Tana ~ommune
Dispnn"~

9840

·

al

....

-~

·

; valdH. en
Djspensasj<lnsutvalgets leder

P-Ostndresse:
RMhuweien 24

Besøksadresse:

Telefem:

RAdhwveicn 24

46400200
Tcle(aks;

www.tana.kommunc.no

7892 53 09

984STan~

E·post postmoltak@tanakomnnmc.no

"''"'

4910.12. 71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Di5pensasjonsutvolget

Morten Bilen

Kopi:

Lensmannen i Tana
Statens Natw·oppsyn, Tana

Holmfjoll
9845 Tona

VAr ref,: 20f4/2188·l

Dalo: 17.9.2014

S!!ksi:irotnkoU i Dispensl!Sjonsutvalgt:t-17.9.2014

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 va~sdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Morten Blien

Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 4

Tidsrom: 17.9.-31.10.2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbinde!Se med vedlikehold av gamme.
Kjøretrase: Fra Gulbojokmyra etter etablert kjørespor til Jan Harald Kokka' s gamme v/Gulbojokvann, i
h.h.t. kart.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsekte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon !il. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens §§
S..12. Søker har levert nødvendig dokumentasjon. Antall turer er redusert i h.h.t.
dispensasjonsutvalgets praksis.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.V[ til fylkes1nannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om
klngeadgung 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.

Postadrosic.:
Rådhusvdc1124
9845 Tana
E-p:ost posunottak@tana.kommune.no

BesøksadrcsS<::

Te/efou:

Rå!Jhl!SVeien24

46400200
Telefaks:
78925309

www.lana.kommllJl~.110

Bank;
4910.12.71160
Org.tlf.:

943.505.;i27

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:

Sverre Pavel
Grensen J8
9800 Vadsø

V:lrref.: 2014!J89J-I

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyii, Tana
S11luproklkoll i Dispensasjon~utval.gr:t - 17 .9.2014

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

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9.-31.10. 2014

Antall tur/retur: v/behov

Formål: Transport i forbindelse med henting av ved.
Kjøretrase: Fra RV 281 etter etablert kjørespor .på eiendommen 181138, i h.h.t kart.

Begrunnelse:
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte form;\let 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

kommonen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fis ved henvendelse til ko1nmunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
Jgørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

oaanu glc:d:i "Tona hommune

D~P~'"".
nsælrtv
' _... . ,..··1-....__ .
9&45
_.::).)"

åval
sen
Dispensasjonsutvalgets leder

P<lstadre'SSG:

R!!dhusveien 24
9845 Tana
E·poot.: postm:ittak@tana.kommune.no

Deseksaditssi::
R;\dbusveicn 24

7clcfon:

Bllllk:

46400 200

4910.12.71160
Org.nr.:
943.S05.:S2i

Telefaks:
www.trum.kommune.no

789253 09

Deann gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvafget

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Ann Mari Johansen
Luftjokda!en
9845Tana

Vår rei: 201412010-1

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvnlget- t 7.9.2014

Dato: 17.92014

Vedtak i søkaad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motodcjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorltjøretøy i utmark for:
Ann Mari Johansen

Kjøretøy: ATVITRAKTOR

Tidsrom: 17.9.·31.lO. 2014

Antall tur/retur: v/behov

Fonnål; Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedhogst. Teigseddel medbringes.

Kjøretrase: Fra ctossbane i Luftjokdalen etter etablert kjørespor mellom lille og store Gombola til egen
teig, i h.h.L 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 elter hjelp til å sette opp klagen kan ms ved henvendelse til kommunen.

Denne tillatelsen må. n1edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Ooanu gleid• - Tana ltOllUllUlltl
D·i!:p~nsu~sjo
1 .alget
9845Ta .
~--,
.
....__..____,

,.<:......-

{; vald · sen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postildresse:
Rådhusveien 24
9845 Tana
E-pos!: pmtmottak@tana.kommunc.no

Besøksadresse:
Rådhusveien 24

www.iana.!\ommune.no

Telefon:

Bllllk:

46400200
Tu!efllks:
78 92 53 09

4910.12.71160
Org.nr.:

943 ..505.527

Deanu gielda - Ta11a kommune
Dispensasjonsutvalget

'

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Tor Gøran Bernhardsen
Lilledalsveien 17
9802 Vestre Jakobselv
var ref.: 201412011-1

Saksproloknll i Dispeosa>jQnsutvalget-17.9.2014

Dlllo: 17.920!4

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 utmark for:
Jaktlaget vtror Gøran Bernhardsen
Kjøretøy: ATV

Antall tur/retur: 5

Tidsrom: 17.9.-3!.10. 2014

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt
Kjøretrase:
DELT VEKTBEGRENSNING
fg! 28
VED ÅITEJOtIKA (NILS O. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRI UNDER
MIBNNAV ÅRR.1- VEST LANGSMED LAKSJOHKA- TIL ELVESAMLØPENEGIEODEOAIVVEIOHKA-LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRt (6JVOS/UTLØPET)
{INNTIL 3000 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. 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 henvendelse til kommunen.
Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdra:; andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og·underskri:ft påføres på baksiden av denne dispens.~e
Daonu gield~ "Tana li\. '
Dis:ps:nsas1on2~t11al.get

.

Sll45~•'0 ~-'---...
··~··

.
vald
en
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Besøksadresse:
R\ldlmsvcien 24

9845 Tana
E-post: pootmottak@lan11.komm1me.no

Telefon:
46400 200
Telefakl;;

Bank:

Rildhusv~i~n 24

\l'Ww.tan!l.komm1111e.no

78925309

943.505.$27

491D.Ii71I60

Org.nr.:

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvalget

Kopi:
Lens.mannen i Tana

Kristian Eriksen og Fredrik Gaski
Lyngv.6
9845 Tana

Vilrrof.: 201412142-!

Statens Naturoppsyn, Tana

.SubprotokoJl i DispensHSjonsulve!gtt-17.9.2014

Dato: 17.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2017
Med hjemmel i Nasjonal forshift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 5b, gis herved tillatelse til ii.nytte motorkjøretøy i utmru;k for:
Kristian Eriksen og Fredrik Gaski
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: 1.11.2014-4.5.2017

Antall tur/retur pr. år: v/behov

Formål: Transpo1i av utstyr og bagasje i forbindelse med snarefangst, samt fiske.
K;iøretrase etter etablert kjørspor i h.h.t. kart:
I. Løype 5 Masjok til Flyvarden fram til løypeåpning.
2. Løype 6 A og B til Sommervann fram til løypeåpning.
3. Fra løype 6 B til Vadneljavrit- Uccajåvri- Skirditjåvri - Vatnel -Bahpirj~vri - Bierfaljåvri
og til løype 5 v/Mokkeluobbal.

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. Søkerne har levert nødvendig dokumentasjon.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannea Klagen sendes
via kommunen. Klagefiisten er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysnll1ger
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.
Denne tillatelse11 må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Deanu gi
OiSpan

'

9M5

Postndre<ise:

Be.leksadresse:

RMhusvefen24
!.ll!4S Tana
E·pwt: poslmottak@tana.kornmune.oo

Rådhusveien 24

www.tana.kommwie.no

_ - Ta
s

une
~~

Telefon:
46400200
Telefaks:
7892 53 09

Bnnk:
4910.12.71160
Org.ru.:
943.SOS.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutval9et

Kopi:

Janos M. Kona
Lyngv.11

Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9845 Tana
Vi!r ref: 201412143-l

Saksprotokoll i Dispcasasjonsutvl!lgci- 17 .9.20 J4

Da1Q: 17,9.20I4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2017
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § Sb, gis herved tillatelse tilå nytte motorkjøretøy i utmark for:
Janos M. Kona
Kjøretøy: Snøskuter

Tidsrom: l.J 1.2014-4.5.2017

Antall tur/retur pr. år: v/hehov

Fonnål: Transport av utstyr eg bagasje i forbindelse med snarefangst, samt fiske.
Kjøretrase etter etablert kjørspol' i b.h.t. kart:
1. Løype 5 Masjok til Flyvarden fram til løypeåpning.
2. Løype 6 A og B til Sommervann fram til løype~pning.
3. Fra løype 6 B til Vadneljå.vrit- Uccajåvri- Skirditj<ivri - Vatnel-Ba11pirjåvri -Bierfaljåvri og

til løype 5 v/Mokkeluobbal.

Begrunnelse: Dispensasjonsntvalget .anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurdert etter Rundskriv T--6/09, og
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har levert nødvendig dokumentasjon.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. Yl til fylkesmannen. Klagen sendes
via kommwien. 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 Igøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av dellne dispensasjonen.

Postadu.s:w.

Beseksadresse;

Tc!efun:

B"'1<

RMbosveitn 24

R!dlmsveien 24

46400200
Telefaks:
78925309

4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

984S Ta.1111.

.E-post: postmouak@tana.kommune.no

www.tana.kommnnc.no

Saksprotokoll saksnr. 660/2014 i Dispensasjonsutvalget - 17.9.2014
Behandling
Referatsaker/orienteringer

RS 68/2014

Svein Petterse11- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
med fiske ~Barmark 2014

Merknad: Behandlet på hastemøte den 21.8.2014.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Dispe11sasjonsutvalget orientert.

RS 69/2014

Niillas Beaska- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse
medjakt, fiske og bærplukking~ Barmark 2014

Merknad: Behandlet på hastemøte den 21.8.2014.

Votering
Enstenunig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 70/2014

Tl1omas B. Thorsen - Søknad om

dispe11sa~jon

forbindelse med skoleturer - Bann ark 2014

Merknad: Behandlet på hastemøte den 26.8.2014.

Votering
Enstemn1ig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orie11tert.

fra lov 01n motorferdsel i

RS 71/2014

Pål-Egil Knl1tsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
forbindelse med fiske og bærplukking- Barmark 2014

Merknad: Behandlet på hastemøte den 21.8.2014.

Votering
E11sternmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 72/2014

Fylkes1nan11en i Finrunark - Tillatelse til bruk av at\' for uttransport av elg :lia
Hru.1adalen natru·reservat- NJFF Finnmark- Barn1ark 2014

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 73/2014

Technogarden v/Daniel Karlsson-Søknad om dispensasjon fra lov om
motorferdsel i forbindelse med utbygging av nødnett - Landing med
helikopter - Barmark 2014

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

RS 74/2014

Kallaxflyg AS v/Sindre Skjåvik - Informasjon om landing og start med
luftfartøy

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Dispensasjonsutvalget orientert.

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsl.ltvalget

Svein Pettersen

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Harma
9845 Tana
Vår ref.: 201.f/1974-l

Sllksproloko!l i Di~pcnsasjon11Utvfllgct- 17.9.2014

D!llo: 21,8.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med ltjemmel I Nasjonal forslaift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på_ islagte vassdrag av 15. mai
193& § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Svein Pettersen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 21.8.-31.10. 2014

Antall tur/retur: 4

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske.
Kjøretrase;
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
HILLAGURRA- DOARDNA - UVlliADNIA - ÅK.KAJA V'RI

[<;! 4

Begnlnnelsc:
Dispensasjonsntvalget auser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og Naturmangfoldsloveos §§
8-12.
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 Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas 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 baksjden av denne diSJ>ensasionen.

'.• :t:r.u '.:!tOf{I.:" rnns rwmmunø

·~;:~ ?::~~.:.;::in~tv<rtget
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.' vald
en
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

8eS;1;1ksadresse.:

Teletim;

RAdhll~veien24

Rådhusvcian 24

46400200

www.tar.a.kommurn:.no

Telefaks:
7892 53 09

9845 Tana

E·post PQSIIWttak@tiula.koinmune.no

.",

49!0.12.71160

Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

bispalavdegoddi

Niillas Beaska
Holmesund
9845 Deatnu

Min [cf.: 2014/2009-1

Kopiija:

Deanu feansmånni
Stilhta. JuonddubearråigeahCCu. Deatnu
Dispalåvdegotti å~§ep:otokolla - 17.9.21J14

Benivi: 21.8.2014

Mearr:idus sierravuodjinlobi ohcamnS.s mohtorfievrob\gas- bievlavuodjin 2014
Låhkavuoduin RiikaviidosaS låhkaåsahusas guoskevaCCai mohtorfievrogeavaherunis luonddus ja jilojon
Cåzidagain, fåpmui biddjon miessemånu l 5. b. 1988 § 6, addo dåkko bakte lohpi Beaska Niiilasii
geavahit mohtorfiev.rru rneahcis.

Vuojån: ATV dahje 2-juvllat mohtorsyhkkel

Aig00at: 21.8.-31.10. 2014

Gallii ovdan ruoktot: 4

Ulbmil: Fievrridit dårbaSiid ja neavvuid bivddu, guolåsteami ja murjerna olis.
Vuodjinmådi(t):
RÅDDJEJU\'VON DEATTlJ EKTUI, llBADJEL 750 KG
l'8J 4
HlUAGURRA-TOARDNA-UVJALÅTNJÅ-ÅKKAJA.VRI

Vnoåustus:
Dispeansalåvdegotti oainnu mielde ohccojuvvon nlbmil lea erenomas sivva masa s&httå
ad dit sierravuodjinlobi. ObcamuS Jca årvvoStallon JohttiCatlosa T~6/0 ja
Luondduvalljodatl~ga §§ 8-12 vnoilltl.
Mearrådusa såbttå guoddalit hålddahuslåga kap. VI vuodul Fylkkrunånnii. Guoddalusa sådde gieJdda
bokte. Åigemeani guoddalit lea 3 vahku dan beaivvi råjes go leat oZZon dån breava. Eambbo dieduid
guoddaleami birra, dabje jus dårbba~t veahki guodd~it, d8 såhtåt va.Idit oktavuoda gielddain.

Dåt vuodjinlohpi galgå Ieat mielde go vuoj.åt, ja dan it sahte addit earåide. Ovdal go vuoddjåt, de galggat
Cå!Iit beaivvi. vuodjinmådiija vuoilåiCållagadån vuodjinlobi duogåbeallåi.

~julros:

GaUedan~ujubus:

R!dbusvelen 24
984$ Dc:ttnu
E-pnasra~ postmortak@tana.kommune.no

R!'idhusw:ieo 24

www.tana.komm\!llllno

Telefuvdna:
46 400 200
Telellil::sa:
78925309

BåiJku:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Informasjons- og serviceavdelingen

Seida skole v/ Kjell M. Iversen

9845 TANA

Deres ref:

Vår ref.:
2014/2025

Saksbehandler:
Aslaug Iversen, tlf.: 46400304

Dato:

26.08.2014

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 ånytte motorkjøretøy i utmark for
Thomas B. Thorsen

Kjøretøy: ATV
Tidsrom: 28.08.2014
Antall tur/retur: 1
Formål: Kjøring i forbindelse med skoletur ved Seida skole
Kjøretrase:

For kjøretøy uten vektbegrensinger
Følge trase for Oskarsløypa til gapahuk i "Pølseskogen". (Jfr. vedlagte 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 tilfylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen.
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 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.

Håva!d Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder
Postadresse:
Rådhusveien 24
9845 Tana

Besøksadresse:
Rådhusveien 24

E-post: postmoltak@tana.kommune.no

www.tana.kommune.no

Telefon:

Bank:

+47 46 40 02 00
Telefaks:
78 92 53 09

49JO.l2.7Jl60
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Informasjons- og serviceavdelingen

Pål Egil Knutsen

9826 SIRMA

Deres rct'.:

Vår ref:
201412062

Saksbehandler:
Aslaug Iversen, tlf.. 46400304

Dato:

26.08.2014

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 utinark for
Pål Egil Knutsen.
Kjøretøy: ATV
Tidsrom: 26.08. -31.10.14
Antall tur/retur: 3
Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned fiske og bærplukking.

I<jøretrase:
For kjøretøy uten vektbegrensinger
lA Sirbmå- Njuorggåajåvri- Gurtejåvri- Lav1~usjohka
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 fYlkes1nannen. Klagen sendes via
kon1munen.
Klagefi·isten er 3 uker regnet fi·a den dagen da brevel kom .fi·a1n til påført adressat.

Denne tillatelsen 1nå tnedbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen struter skat
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjon.

Håva!d Hansen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:

Besoksadresse:

Telefon:

Rådhusveien 24
9845 Tana

Rådhusveien 24

+4746 400200

E-posl: postmottak@tnna.kommune.110

www.tanakommune.no

Telefaks:
78 92 53 09

Bank
4910,12.71160
Org.nr ..

943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Disperisasjonsutvafget

Technogarden v/Danicl Karlsson

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Vestfjordgaten 4

1338 Sandvika
Vår ~f.: 20/#l2l7-I

Sllksprotokol! i Dlspensasjonsurvalget- l 7.9.2014

Dato: !6.9.2014

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 !988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for:
Technogarden vlDaniel Karlsson
Kjøretøy: Helikopter

1\dsrom: 17.9-31.10. 2014

Antall landinger: l

Fonnål: Transport i forbindelse med utbygging av nødnettet.
Landing: Landingspun"-1 avmerket på kartvedlegg.

Begrunnelse: Di.spensasjonsutvalget 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 fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger {)ill
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.
Daanugfef~~"T"

··f

:.·"~.:.:;:1e
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&"~en

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
RtdhL1Sveien 24
9845 Tana
E·posi: jl(lStmottak@tana.kommunc.no

Besøksadre.1se!

Rådhusveien 24

Telefun:
46400200
Tclcfi1ks:

www.tanakommune.no

789253 09

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvolget

Odd Henrik K. Hætta
Beazedievva 38

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9520 Kautokeino
Vår ret: 201412210-1

Sakspr01okoll i Dispe11saajons11lvalget- I"f .Y .2Gl4

Dato: !7.9.2014

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/ Odd Henrik K. Hætta og Joban Ingvald Hætta

Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

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

Kjøretrase: Fra E6 v/Lcvvajohka etter etablert kjøre$portil leir v/høyde 334, h.h.t. kart.

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen, Klagen sendes via
kommwten. Klagefristen er 3 uker fra den dag del.te 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 overdras andre. Før turen starter skal dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

-

Oeonu gloldo • Tona kommune
O\spsnSOSi
•I~
t-

åval

L

sen

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhusveien 24
9845Taoo

E·pos1: postmolt2k@tllllo.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhusveien 24

Telefon:
46400200
Telefnks:

Org.nr.!

www.tarm.l\1Jmmtme.no

7g9253~

943.505.527

Bfil'Jk:
4910.!2.71160

Deanu gielda - Tana kommune
Dt.spensasjonsutvalget

'

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Amt Ove Andersen
Loussageaidnu 3
9845 Tana

Vår r.:f.; 201412211-1

Saksprotolroll 1D!spcn$llSjW1sutvalg.cc~ 17.92014

Dato: 17.9.2.014

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:
Jaktlaget v/ Amt Ove Andersen
Kjøretøy: ATV

Tidsrom: 17.9-31.10. 2014

Antall tur/retur: 5

Fo1mål: Tran!jport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt.

Kjøretrase~

Fra iipeo løype: 5 Masjok etter etablert kjørespor langs Sommerelva til leir v/Geassaluobbal,

ll.h.t. kart.

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

Naturmangfoldslovens §§ 8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvalb1ingslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eUer hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse lil kommunen.

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter ska:! dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
Oa;:_jntt glr:!rla ~ Tana kommune
DiSpansa~"1sutv
S&l5T
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,
åval

~

ansen

Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
Rådhusvden249845 Tana

Besøksadresse:
Rådhus-veien 24

Telefon:

E-~t:

'11.'WW.1ana.kommune.no

7392 53 09

postmollak@lan11.kommuflt'!.nl)

46400200
TelefoJ~s:

Bank:
49!0.12.71160
Org.nr.;
943.SOS.5!7

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasjonsutvafget

Kopi:
Lensmannen i 'fana
Statens Natw·oppsyn, Tana

Elektro Nord vffommy Stenberg
Diddigeaidnu 8
9845 Tana
VAr ref.: 201#2102-1

Dat11: 17.9.2014

Saksprotokoll i Dispensasjo11su1valget- 17.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorlrjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelsetil å nytte motorl:jøretøy i utmark for:
Elektro Nord vffommy Stenberg
Kjøretøy: BIL

Tidsrom: 17.9-31.10. 2014

Antall tur/retur: v/behov

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med installasjon av strøm i hytter på Seidafjellet
hyttefelt.

Kjøretrase: Fra parkeringsplass på Seidafjell hyttefelt til de aktuelle hytter i hyttefeltet.

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøl\te formålet som et særlig tilfelle det
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og

Naturmangfoldslovens§§ 8-12.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmai:men. Klagen sendes via
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp ril å sette opp klagen kan fås vc-d henvendelse til ko1nn1uuet1.
Denne tiUatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato.
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.
l)~~nu

gii)id;J"
· asutv~

~'.li:.p<>nsa

S845

Postadresse:
Rådbusveien 24

~

'

Bank:
4910.12..71Ui0

Bcsøksadn:$e;
Rådhusveien 24

Telefon:
•l(j 400200
Telefaks:

Org.nr.:

www.rana.kommuncJlo·

71925309

943.505.527

9845 Tana

E-p-ost: postmcHtak@tmia.kommune.no

·rana homtn1.100

Deanu gielda - Tana kommune

'

DispettSasj onsutvalget

Kalla>< Flyg AS v/Sindre Sltjåvik
Kvenvikv. 10

9518 Alta
Vår ref.: 201411207-1

Sakspro!ok11l! i D1spensa.sjOTIS1.!1V2Iget -17,9.201~

Dato: 17.9.2.014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av rnotorltjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
Kal!ax Flyg AS v/Sindre Skjåvik
Søknaden avslfls.
Begrunnelse~

Dispensasjonsutvalget anser ikke det omsøkte formålet som et særlig tilfelle

det kan gis dispen.sas.ion tiL
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via

kommunen. Klagefriste.n er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Na::rmere opplysninger om
klageadgang eller hjelp til ii sette opp klagen kau fils ved henvendelse til kommunen .
. ·:: _: ".,: .•:J:5 t~m-rimune
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{Håvald Hahsen
Dispensasjonsutvalgets leder

Postadresse:
R1!dhusvc!en 24

Besøksadresse"
Rad husveien 24

Telefon:
46400200
Tc!cfilks:

v1\\"W.1nnn.kommun~.no

78 92 53 09

9845 TllllEl

E-post: postmol!!lk@tana.kommune,no

Bank:

4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune
Dispensasj onsutvalget

Kallax Flyg AS v/Sindre Skjåvik
Kvenvikv. 10
9518 Alta
Vår rof.: 20! if/22(}6- J

Saksprotokolr i Dispensasjpnsutvalget- l 7.9.2014

Dato; J 7.9.20!4

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2014
Med hjemmel i Nasjonal forsla:ift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for:
Kallax Flyg AS v/Sindre Slrjåvik
Søknaden avslås.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser ikke det omsøkte formålet som et særlig tilfelle
det kan gis dispensasjon fil

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloveus 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 Jkke overdras andre. Før turen starter ska! dato,
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen.

Postadresse:

Rådhu~vcien 24

PMSTana
E-post: postmctl2k@tooa.!rommu11e.no

Bewksadresu·.
R.Adltusvcicn 24

Telcibn:
4640020[1
Tt:l~faks:

78 92 53 09

Bank:
49Hi.12.71160

Org.nr.:
943.505,.$21

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutva!get

Kopi:
Lensn1annen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

Nils Ove A.ndersen

Leaibenjårga
9845 Tana
Vår ref.: 211141221 l·I

Saksprotokoll i Dispctt$Ollj01lsutvalget-17.9.20!4

Dato: 17.9.2014

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014/2015
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15. mai 1988 § Sd, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for:
Nils Ove Andersen
Kjøretøy: Snøskuter

Antall tur/retur: v/behov

Tidsrom: 1.11.2014-4.52015

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gamme i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske
under isen og snarefangst.
Kjøretrase i h.h.t. kart:
Fra løype 14 Alleknjarg til Låktajåvri etter eksisterende snøskuterløype.
Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte.formålet som et særlig tilfelle det
kan gis. dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T"6/09, og

Namrmangfoldslovens §§ 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. Nætmere opplysninger
om klageadgimg 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.

PosladtuSt:

Besøksadresse:

Telefon;

Rådh~Vt:i~n 24

Rådhusveien 24

46400200

BMk:
49!0.12.71Hi0

9845Tanø
E..post: postm.o!tak@tana.kommune.no

W\'rw. tana.kommune.no

Telefaks:
78 92 53 09

Org.nr.:
943.505.527

Deanu gielda - Tana kommune

'

Dispensasjonsutvafget

Oskar Trosten
Arbanatjohka

Kopi:
Lensmannen i Tana
Statens Naturoppsyn, Tana

9&45 Tana
Vår ref.: 201412259-1

Saksprotokoll i Diij)ensasjcmsutvelgct-17.9.2014

Dato: 17.9.2014

Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-

barmark 2014-2018
Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av tnotorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlcjøretøy i utmark fur;
.,loH /, Tl1-I

I tillegg til vedtak datert 20.&.2014, med saksnummer 2014'l2i59-1, innvilges også følgende
kjøretraseer, dispensasjo11en skal også gjelde for Ann~Cathri11 Trosten:

Kjøretrase:
VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG
11
ÅLLEKNJARG-SAVETJÅVRJ-SAVBTVÅRRI

0

Annen kjøretrase etter etable.it kjørespor:
!. Alleknjarg -Niargajåvri, i h.h.t. kart.
2. Alleknjarg - lconunllllegrensa Nesseby v/Suoidnevårri~ 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
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen.

-

Denne tiUatelsen må medbtinges 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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Dispensasjonsutvalget.51llilleJima

Pooladresse:
Rådhusveien 24
9845 Tana
E•post: po>tmottak@ta11a.!:ommu11t:.110

Besøksadresse:
RAdlmsvelt11 24
www.tana.komm~ne.no

Telefun:
46400 200
Telefaks:
7&925309

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

