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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 03.06.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 043/16 
 

07.06.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - HESSENG 
BARNEHAGE 
 
Vedlagte dokumenter: 
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
Kart_over_trase_grillhytta___barnehagen.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016010884 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Hesseng barnehage søker om dispensasjon for transport av plattinger med ATV fra deres 
grillhytte på fjellet og ned til barnehagen på Hesseng.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 

8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og 

det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig 

skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på 



vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter 

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.  

Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte, og søknaden kan innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 

Barn og ungdom: 

Folkehelse: 

Kompetansebygging: 



Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknader til noen av temaene.  

 

 
 
Forslag til innstilling: 
  

I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og §6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, gis Hesseng 
barnehage v/Beate Ryeng dispensasjon til frakt av plattinger fra grillhytte ovenfor ned til 
barnehagen.  

 

1. Dispensasjon innvilges for perioden 8. juni til 31. august 2016.   

2. Det kan benyttes ATV.  

3. Det må kjøres etter løype på vedlagte kart.   

4.  Eventuelle kjøreskader som oppstår må repareres med stedegne masser og vegetasjon 
etter endt transport.  

  

I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage 
er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. 
Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket. 

                                                                                                                         

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 



Skjemainformasjon

Skjema Motorferdsel i utmark og vassdrag

Referanse 1002368

Innsendt 24.05.2016 10:35:01

Innledning 

Søknaden gjelder

Gjelder søknaden leiekjøring Nei  

Søker 

 

 

Søker

Er søker Organisasjon/lag 
 

Kontaktperson

Fødselsdato / Kjønn 11.12.1955 Kvinne 

Fornavn / Etternavn Beate Ryeng 

Adresse Gåsungveien 3 

Postnr / Poststed 9912 HESSENG 

Telefon privat / mobil 78999582 

E‐postadresse hesseng.barnehage@svk.no 

Organisasjon/lag

Organisasjonsnummer 975314375 

Organisasjonsnavn Hesseng barnehage SVK 

Adresse Gåsungveien 3  

Postnr /Poststed 9912 HESSENG 

E‐postadresse hesseng.barnehage@svk.no 

Sjåfør 

Sjåfør

Fornavn Etternavn Tlf

Yngve Labahå Privat: 97723456

Kjøretøy 

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet  
Kjøretøy

Kjøretøytype Registreringsnummer Div

Firehjuls‐ /sekshjulstrekker 12345

Tidsrom 

 

Tidsrom

Det søkes om kjøring på Barmark/åpent vann 

Dag/Periode Antall turer Antall år

08.06.2016 ‐ 31.08.2016 8 1



Transport av bagasje/utstyr 

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for 

Transport ved andre særlige behov

  

Nærmere opplysninger om formål 

Hesseng barnehage skal transportere 8 stk store plattinger fra et område på fjellet rett over barnehagen, der vi har grillhytte, og 
ned til barnehagen. Dette skal gjøres i samarbeid med foreldre, på dugnad, der Yngve Labahå stiller med en ATV med henger på 
grunn av tyngden, og størrelsen på disse plattingene, samtidig som det kreves folk rundt for å støtte opp under transporten. 

  

Behov for ledsager Nei  

Ferdselsområde 

Grunneier(ne)s navn

Ferdselsområde

Eventuell nærmere beskrivelse av området 

Fjell/morenerygg. Lyng. 

  

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden 

  

Fornavn Etternavn

Sør‐Varanger Kommune

Vedlegg 

l Kart_over_trase_grillhytta___barnehagen.pdf 

Vedlegg
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 03.06.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 044/16 
 

07.06.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - JENS 
BERNHARD HERSTAD 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016009846 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LANDING MED HELIKOPTER - 
GALLOK 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Jens Bernhard Herstad søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 



ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
 

I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og kommunal 
forskrift, gis Jens Bernhard Herstad, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet september 
2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

                                                                          

                                                                                                           

 
 



 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 03.06.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 045/16 
 

07.06.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - KENNETH 
ERIKSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016010410 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kenneth Eriksen søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 17. – 23. juni 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 



ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og kommunal 
forskrift, gis Kenneth Eriksen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 17. – 23. 
juni 2016. .  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

                                                                                                                         

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkers navn: Adresse: fL v 3

7-`1 J T P.=.7'/

Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:

3 Ja Nei

FORMÅL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM

FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

fl ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

fransport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som hgger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

111 ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

fl TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

o LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

(f) .44 ‘44 11.-

2511) 4-efl/ Sid07/ Cj)4-1(54<

Begrunnelse for søknaden:

l65/?Gy adhøt t ' /?/‘7PQ-/2s7c9

/- 1- /

/t1/6d(fey-IYI/ ci--15re/?‘u-

Kjøretøy:
D Snøscooter o Fly 134Helikopter D Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. / Fnr. /
0 En eier 0 Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved"annentransporttilnytteformål"):

Underskrift:

/5-

S ed og dato Underskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak dsor-varan er.kommune.no





 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 03.06.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 046/16 
 

07.06.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - STRAND 
VANNANLEGG SA 
 
Vedlagte dokumenter: 
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
sugh2h45uzybll3utixmpyvgd67ccbb3_34be_441c_9cc6_5cbfe6e82b97_copy.jpg 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016010573 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Strand vannanlegg SA v/Tor S. Wikan søker om dispensasjon for bruk av snøscooter og 
ATV til drift og vedlikehold av vannanlegget i Pasvikdalen. Oppdraget skal gjennomføres 
hvert år, og hele året. Se vedlagt kart. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§  

8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og  

det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig  



skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på  

vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på  

økosystemet i forhold til barmarkskjøring.  

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er  

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter  

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:  

Søker må påvise et særlig behov.  

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.  

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.  

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere  

motorferdsel til et minimum.  

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.  

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.  

 

Transportbehovet er i dette tilfellet vurdert slik at det ikke kan dekkes på annen måte. Ut fra  

en vurdering av transportbehovet og i henhold til praksis kan dispensasjon etter § 6 Særlige  

behov innvilges for antall turer etter behov i 5 sesonger. Det kan kjøres i område avmerket 
på kart.  

 

Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir 
grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved 
planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og 
knoppskyting i privat næringsliv.  

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:  

Næringsutvikling:  

Infrastruktur:  



Barn og ungdom:  

Folkehelse:  

Kompetansebygging:  

Økonomi:  

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:  

Ingen merknader til noen av temaene. 

 
 
Forslag til innstilling: 
       Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og  

nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges  

dispensasjon for motorferdsel i utmark.  

 

1.  Strand vannanlegg SA v/Tor S. Wikan gis dispensasjon etter § 6 Særlige behov.  

2. Transportformålet er transport i forbindelse med drift og vedlikehold av Strand vannanlegg 
SA og tilhørende rørledninger ned til Strand. Se vedlagt kart.  

3. Dispensasjonen gjelder for turer etter behov fra d.d. t.o.m. 4.5.2020. Snøscooter kan 
benyttes fram til 5. mai hver sesong, dersom det er snødekt mark til den datoen, og ATV kan 
benyttes på barmark etter 25. juni.   

4. Følgende personer kan benytte dispensasjonen:  

Tor S. Wikan, Emil Ryeng, Tore og Ingunn Rafaelsen, Stian Beddarai, Johannes Skulstad, 
Ole Gunnar Sirma Eriksen, Roy Vegar Ingerøyen, Vanja Hildonen, Eirik Tollaksen, Maya 
Tollaksen og Einar Korbi.  

5. Det må innhentes tillatelse fra private grunneiere for kjøring over deres eiendom.  

6. Kjøring på barmark må i størst mulig grad gjennomføres på eksisterende kjerreveger eller 
gamle kjørespor.   

  

Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende. Den kan ikke overdras.  

Overtredelse kan føre til at dispensasjonen trekkes tilbake. Overtredelse kan også føre til 
straffeansvar etter lovens § 12.  



 

I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage 
er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. 
Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket.                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



Skjemainformasjon

Skjema Motorferdsel i utmark og vassdrag

Referanse 1002363

Innsendt 22.05.2016 11:11:15

Innledning 

Søknaden gjelder

Gjelder søknaden leiekjøring Nei  

Søker 

 

 

Søker

Er søker Organisasjon/lag 
 

Kontaktperson

Fødselsdato / Kjønn 15.03.1966 Mann 

Fornavn / Etternavn Tor S Wikan 

Adresse Bergly 

Postnr / Poststed 9925 SVANVIK 

Telefon privat / mobil 99211805 99211805 

E‐postadresse torwik@dcpost.no 

Organisasjon/lag

Organisasjonsnummer 913361806 

Organisasjonsnavn Strand Vannanlegg SA 

Adresse Bergly 

Postnr /Poststed 9925 SVANVIK 

E‐postadresse torwik@dcpost.no 

Sjåfør 

Sjåfør

Fornavn Etternavn Tlf

Tor Wikan Mobil: 99211805 

Emil Ryeng Mobil: 41645059 

Ingunn/Tore Rafalsen Mobil: 92220512 

Stian Beddari Mobil: 97718350 

Johannes Skulstad Mobil: 90676736 

Ole Gunnar Sirma Eriksen Mobil: 90985113 

Roy Vegar Ingerøyen Mobil: 92082750 

Vanja Hildonen Mobil: 90716821 

Eirik Tollaksen Mobil: 92471752 

Maya Tollaksen Mobil: 91687521 

Einar Korbi Mobil: 90834324 



Kjøretøy 

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet 

 

Kjøretøy

Kjelke

Kjøretøytype Registreringsnummer Div

Snøscooter ZS 5451

Firehjuls‐ /sekshjulstrekker ZS 5378

Snøscooter EY 3106

Firehjuls‐ /sekshjulstrekker ZS 9590

Snøscooter ZS 9006

Firehjuls‐ /sekshjulstrekker EY 3165

Snøscooter EY 1517

Firehjuls‐ /sekshjulstrekker LE 9137

Snøscooter ZX 7018

Snøscooter EY 3464

Snøscooter EY 1574

Firehjuls‐ /sekshjulstrekker LE 4637

Snøscooter EY 3068

Firehjuls‐ /sekshjulstrekker EY 1017

Snøscooter EY 3501

Snøscooter EY 2737

Tidsrom 

 

Tidsrom

Det søkes om kjøring på Begge deler 

Dag/Periode Antall turer Antall år

01.01.2016 ‐ 31.12.2016 20 3

Transport av bagasje/utstyr 

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for 

Transport ved andre særlige behov

  

Nærmere opplysninger om formål 

Drift og vedlikehold av vannanlegget 

  

Behov for ledsager Nei  



Ferdselsområde 

Grunneier(ne)s navn

Ferdselsområde

Eventuell nærmere beskrivelse av området 

Kjøring fra bopel til vannanlegget, samt fra scooterløypa opp til vannanlegget 

  

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden 

  

Fornavn Etternavn

Ole Gunnar Eriksen

Stian Beddari

Tor Wikan

Vedlegg 

l sugh2h45uzybll3utixmpyvgd67ccbb3_34be_441c_9cc6_5cbfe6e82b97_copy.jpg 

Vedlegg
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Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 03.06.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 047/16 
 

07.06.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - TOR-INGE 
RINGFOSS 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016010070 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Tor Inge Ringfoss søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 9. september – 18.september 2016 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og kommunal 
forskrift, gis Tor Inge Ringfoss, dispensasjon for transport med helikopter. 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 9. – 18. 
september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

                                                                                                                

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 
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DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - TRUDE 
BRÆKKAN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016011372 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Trude Brækkan søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 10. – 20.september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 



ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Trude Brækkan, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet  10. – 20 
september 2016.   

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

--
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkers navn: Adresse:
,

-,rfi>tc.LLetc_s=j-UL--. ( (1 (1(:)()

Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
r,2LJa DNei _ ( „r, 1,1&

FORMAL 111KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

fl TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM

FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

111 TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

fl ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

fl ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

fl TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

15,LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

Begrunnelse for søknaden:

Kjøretøy:
Snøscooter Fly Helikopter o Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.

D En eier u Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):

elle/samboer (navn):

ønsket tidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved -annen transport til nyneformall:

(_ k

Underskrift:

1(0
Sted og dato Underskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak'd sor-‘aranoer.kommune.no
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Vedlagte dokumenter: 
1472_001.pdf (572364) 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016011641 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Firma Norskog v/Mikkel Eira søker om dispensasjon for transport av personell og materialer i 
forbindelse med merking av militært øvingsområde og skytefelt på oppdrag for forsvaret.     

 
 
Faktiske opplysninger: 
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 

8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og 

det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig 

skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på 



vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter 

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.  

 

Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte.   

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 

Barn og ungdom: 

Folkehelse: 



Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknader til noen av temaene.  

 
 
Forslag til innstilling: 
      I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og §6 i 
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, gis firma 
Norskog v/Mikkel Eira dispensasjon til transport av personell og materialer i forbindelse med 
merking av militært øvingsområde og skytefelt på oppdrag for forsvaret.     

 

1. Dispensasjon innvilges for perioden 1. juli til 15. september 2016.  

2. Det kan benyttes 2 ATV’er.  

3. Det må kjøres etter innkjøringsløyper på vedlagte kart, og langs grensene til 
øvingsområde og skytefelt.    

4.  Eventuelle kjøreskader som oppstår må repareres med stedegne masser og vegetasjon 
etter endt transport.  

  

I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage 
er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. 
Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket.                                                                                                                    

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Kort sammendrag: 
Ulf Børre Rist søker om dispensasjon for transport med helikopter til hytte 1/1/15 ved 
Krokvann i Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden september 2016.   

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges til Store Gallok. Søknaden om landing ved hytta ved 
Krokvannet avslås da dette er i strid med kommunal forskrift.   

 

Kommuneplanens hovedmål: 



Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Ulf Børre Rist, dispensasjon for transport med helikopter. 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet september 
2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

Søknaden om landing ved hytta ved Krokvannet avslås da denne er i strid med kommunal 
forskrift  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

.                                                                                                                         

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
(z=

Søkers navn:
-

r rc, 17`

Telefon-/mobilnummer:

(-(7.f>"-'7/3 22

Adresse:

// %1
43(->c

ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
D Ja jzfNei

FORMÅL fl KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅNESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som fanfilie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

fransport av ved og spestelt tunge gjenstander til hytte som ligger nundre enn 2,5 km fra vel
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

Begrunnelse for søknaden:

(

Kjøretøy:
ii Snøscooter fl Fly Helikopter D Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr. /

En eier Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:, ----)--)

/7/: 2/ i—s 5,..-LTI...e.Å.J, 1,--/LL (,:f.,L'A (/„ "'
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved "annen transport til nytteformål"):

;"-C-

Underskrift:

7
I f--LL I

Sted og dato Unders`krift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak ctsor-varan er.kommune.no
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