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Utvalg:  Dispensasjonsutvalget 
Møtedato: 23.08.2016 
Møtested: Skriftlig saksbehandling 
Møtetid: 00:00 - 00:00 
 
 
 
I medhold av forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling §4, oversendes herved en 
sak til skriftlig saksbehandling. 
  
For gyldig vedtak, kreves det at samtlige medlemmer gir sin tilslutning både til det framlagte 
forslag til vedtak, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. 
 
Jeg ber derfor utvalgets faste medlemmer ta stilling til: 
    

• Om du samtykker i at vedtak treffes etter skriftlig saksbehandling 
• Om du gir din tilslutning til forslag til vedtak 

 
Frist for å svare settes til utgangen av 23.08.16, (kl 00:00). Saken sendes sekretariatet 
(bce@svk.no)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 22.08.2016 
 
 

 
Kristensen, Jorid 

leder 
 
 
 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.svk.no/


SAKSLISTE: 
 
Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 
057/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 

UTMARK - ODD-RUNE BERG 
§6 
 

16/2491  

 
 
 

2 
 



 
 
 

 

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: 22.08.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 057/16 
 

23.08.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ODD-RUNE 
BERG 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016977 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kenneth H. Eriksen søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 2. oktober til 9. oktober 2015.  

 
 
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 3 i den kommunale forskriften, der Dispensasjonsutvalget 
kan innvilge søknad om start og landing andre steder enn Store Gallok og Garsjøen.  

Det er ikke praksis i utvalget å innvilge søknader om bruk av helikopter til transport av utstyr i 
forbindelse med elgjakt (rekreasjonsformål). Å innvilge en slik søknad vil danne presedens 
for andre søkere som vil søke om dispensasjon til samme formål. Tidligere praksis er at 
søknader til nytteformål (transport av materialer til byggeformål) har vært innvilget.  

 

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 §5a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og kommunal forskrift om start 
og landing med luftfartøy i Sør-Varanger kommune har Dispensasjonsutvalget fattet følgende 
vedtak:  

 

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, avslås søknad 
fra Odd Rune Berg.  

 

Begrunnelse:  

Det er ikke praksis i utvalget å innvilge søknader om bruk av helikopter til transport av utstyr i 
forbindelse med elgjakt (rekreasjonsformål). Å innvilge en slik søknad vil danne presedens 
for andre søkere som vil søke om dispensasjon til samme formål. Tidligere praksis er at 
søknader til nytteformål (transport av materialer til byggeformål) har vært innvilget.  

       

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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SøR-VARANGERkeMMUNE ^

Servicekontoet

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL

Søkersnavn:Adreisse:
6trc.\ ,, 3,..,,i_t__,,c,,,, 27 UL \_ ,

Ønskes tilbakemelding på -post/mailadresse:

KJa 13 Nei e, 12.C kt 6 (3c:cc_,ejn(iitt.,riL

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.

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

LI 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.

o 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.

Telefon-/mobilnummer:



Beskrivelse av kjørerute:
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Underskrift

Begrunnelse for søknaden:
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Kjøretøy:
Snøscooter o Fly tt--Helikopter0 Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.

En eier D Flere eiere
Hytteeier(e)snavn:

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

Onskettidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved-annentransporttil nytteformål''):

Underskrift:

 ••4,1‘)7.
Sted og dato

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



Sør-Varanger kommune
Grunnkart Dato: 18.08.2016 A
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Kartopplysninger som kreves ved omsetning av
eiendommer, skal bestilles skriftlig hos
kommunen. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.

Norkart AS
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