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Innkalling 
 

 
Utvalg:  Dispensasjonsutvalget 
Møtedato: 15.09.2016 
Møtested: Skriftlig saksbehandling 
Møtetid: 00:00 - 00:00 
 
 
 
I medhold av forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling §4, oversendes herved saker 
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 15.09.16, (kl 00:00). Saken sendes sekretariatet 
(bce@svk.no)  
 
 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 13.09.2016 
 
 

 
Kristensen, Jorid 

leder 
 
 
 

 

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


 

SAKSLISTE: 
 
Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 
075/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 

UTMARK - NIVA REGION SØR 
§ 6 
 

16/2624  

076/16 KLAGE PÅ AVSLAG - DISPENSASJON FOR 
MOTORFERDSEL I UTMARK - OSKAR M. 
ABRAHAMSEN 
§6 
 

16/2545  

077/16 KLAGE PÅ AVSLAG - DISPENSASJON FOR 
MOTORFERDSEL I UTMARK - OSKAR M. 
ABRAHAMSEN §6 
 

 §13/fvl § 
13.1 

 
 
 

2 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 13.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 075/16 
 

16.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - NIVA REGION 
SØR 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
Søknad om landingsløyve_Sør-Varanger kommune 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016018221 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) søker om dispensasjon for landing med helikopter 

på 28 vann og lokaliteter i Sør- Varanger kommune. NIVA utfører, på oppdrag fra 

Miljødirektoratet, overvåkning av virkninger av forurenset luft og nedbør 

på landets vannresurser. Lokalitetene i Sør- Varanger kommune inngår i de innsjøene 

som skal undersøkes på landsbasis. Prøvetakningen skal gjennomføres i perioden 15. 

september til 13. november 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 enkelte landingsplasser er svært 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. 

 



Søknaden er i tråd med kommunal forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91, som i 

unntakstilfeller etter skriftlig søknad kan gis tillatelse til landing og start også andre steder og 

til andre formål enn i Store Gallok og Garsjøen. 

 

Natur- og vannforskningsprosjekter er miljørettede prosjekter som må kunne kategoriseres 

som unntakstilfeller der landing kan foregå også andre steder enn Store Gallok og Garsjøen. 

Tiltaket anses dermed som kurant i.h.h.t pkt. 3 i forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 
om landing med luftfartøy i Sør-Varanger kommune.  

 

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: 

Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

Ingen merknad til noen av prioriteringene. 

 
 
Forslag til innstilling: 



Med hjemmel i §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, og pkt. 3 i forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 om landing med luftfartøy i 

Sør- Varanger kommune, gis Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) dispensasjon for 

landing med luftfartøy i Sør- Varanger kommune.  

 

1. Dispensasjonen gjelder for landing med luftfartøy på utvalgte steder i vedlagte kart i 

Sør- Varanger kommune i tidsrommet 15.9.2016 - 13.11.2016. 

2. Dispensasjonen gjelder for 1 landing ved hvert av vannene nevnt i søknaden.                                                                                                                        

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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











Fra: liv.skancke@niva.no 
Sendt: 3. september 2016 13:33 
Til: Postmottak 
Kopi: Bodil Celius; Arkiv@niva.no 
Emne: Søknad om landingsløyve_Sør-Varanger kommune 
Vedlegg: Søknad landingsløyve 2016_Sør-Varanger kommune.pdf 
 
Hei,  
vedlagt er søknad om landingsløyve for helikopter ifbm vannkjemiprøvetaking i innsjøer i Sør-Varanger 
kommune høsten 2016.  
Beklager at dette kommer så tett opptil møtedatoen for Dispensasjonsutvalget.  
 
Mvh 
Liv Bente Skancke 
NIVA Region Sør 
Jon Lilletuns vei 3, 4879 Grimstad, Norge  
 
Tlf.: + 47 41 45 76 74  
Fax : + 47 37 04 45 13  
<http://www.niva.no/> 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 13.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 076/16 
 

16.09.2016 

 
KLAGE PÅ AVSLAG - DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - OSKAR M. ABRAHAMSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
KLAGE PÅ DISPENSASJONSAVSLAG 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016018782 KLAGE PÅ DISPENSASJONSAVSLAG 
2016018588 MELDING OM VEDTAK I DISPENSASJONSUTVALGET 07.09.16 - 

DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
2016017428 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Oskar Abrahamsen klager på avslag på søknad om dispensasjon for landing ved sin hytte 
1/1/26 ved Gamle fjellstuevann i Gallokområdet. Vedtak ble fattet i sak 071/16 den 6. 
september 2016. Det ble gitt dispensasjon til landing ved Store Gallok, noe som er i tråd med 
kommunal forskrift. Bakgrunnen for søknaden var at det var komet maur inn i hytta.   

 
 
Faktiske opplysninger: 
I klagen ble følgende argumentasjon lagt fram: 

Undertegnede viser til avslag på søknad om dispensasjon for landing med helikopter 



til gamlefjellstuvann for transport av utstyr for rense hytta fra maur som er kommet inn, 

Utstyr: agregat / støvsuger / vaskemidler m.m.( bare agrekat veier ca: 45 kg.) 

Jeg har fått dispensasjon og lande stor gallok, som ligger 16 km borte,det blir tungt og bære 

til hytta. 

Saksbehandler: Trygve Sarajærvi jeg kunne vente til vinteren! 

Hvor stor skade kan det bli av maur inni hytta til vinteren! 
 

Rådmannens vurdering:  

Det er i innkomne klage ikke lagt fram argumenter som tilsier at det skal gis landingstillatelse 
ved hytta. Det er gitt landingstillatelse til landing ved Store Gallok. Dette er i tråd med 
kommunal forskrift som bare gir tillatelse til landing ved Store Gallok og Garsjøen. Det er ikke 
tillatt å lande andre steder uten dispensasjon etter punkt 3 i forskriften, og det er ikke 
tradisjon i Dispensasjonsutvalget for å gi dispensasjon til landing ved hytter eller gammer 
ellers i kommunen, bortsett fra transport av materialer i forbindelse med byggetillatelser.  

 
Utstyr for vedlikehold av hytta og opprydding kan bringes opp med snøscooter på vinterføre. 
Dispensasjon innvilges til det.  Å innvilge en slik søknad vil også danne presedens for mange 
andre gamme- og hytteeiere i kommunen, siden det da kan forventes svært mange søknader 
om bruk av helikopter til gammer og hytter. Det er i overkant av 2000 gammer og hytter i 
kommunen. 

 
 
Forslag til innstilling: 
   Dispensasjonsutvalget opprettholder sitt vedtak fra sak 0071/00 datert 6. september 2016, 
og saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for videre klagebehandling.  

Begrunnelse:  

Det er i klagen ikke kommet fram argumenter som gjør at Dispensasjonsutvalget vil omgjøre 
sitt vedtak.     

                                                                                                                                            

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



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