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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 29.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 078/16 
 

04.10.2016 

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

2016020286 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 

Kenneth Eriksen søker om dispensasjon for transport med helikopter til Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 8. oktober til 16. oktober 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 



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



Fra: Trygve Sarajärvi 
Sendt: 27. september 2016 13:57 
Til: Postmottak 
Emne: VS: søknad disp helikoptertransport. 
 
Reg på ny sak.  
TSA 
 
Fra: Hans Kenneth Eriksen [<mailto:hans.kenneth.eriksen@t-fk.no>]  

Sendt: 27. september 2016 13:14 

Til: Trygve Sarajärvi 
Emne: søknad disp helikoptertransport. 

 

 
Du er ikke innlogget! Logg inn <https://e-skjema.no/SorVaranger/sd/login/loginvalg.aspx>  
Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på 
nytt for å fortsette på skjemaet.  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark  
Informasjon om skjemaet 
<http://www.svk.no/dispensasjon-for-motorferdsel-i-utmark.197755-17878.html>  

Skjemautfylling 

1. [Informasjon] 

2. [Søker] 

3. [Transport] 

4. [Tidsrom / Kjørerute] 

5. [Hytte] 

6. [Vedlegg] 

7. [Kontroller skjema] 

Skjemaet er klart for innsending. 
Se gjennom og fullfør skjema nederst på siden  <https://e-skjema.no/SorVaranger/sd/> 
Informasjon 

Søker 

Velg en 

Søker er Privatperson Organisasjon Lag / 

forening 

Søker 

Fornavn kenneth Etternavn eriksen   

Adresse rugdevegen 3 



Postnr/sted 3679 NOTODDEN 

Telefon   

Mobiltelefon 41358931 

E-post hans.kenneth.eriksen@t-fk.no 

<mailto:hans.kenneth.eriksen@t-fk.no> 

Transport 

Velg en eller flere 

Søknaden gjelder Transport på barmark Transport på vinterføre Helikopter/fly Motorferdsel på 

vann 

Velg en 

Formål Transport av bagasje og utstyr til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilvei, 

§5C Transport av/for varig funksjonshemmede/bevegelseshemmede, §5B Annet transport til 

nytteformål, §6 Ervervskjøring (leiekjøring) §5A Transport i utmarksnæring for fastboende, §5D 

Landing og start med luftfartøy (kommunal forskrift) 

Tidsrom / Kjørerute 

Ønsket tidsrom 

Fra/til 08.10.2016 - 

16.10.2016 

Velg en 

Beskrivelse av kjørerute: 

Karleboten - Gallok 

Hytte 

Hytte 

Gnr   Bnr   Fnr     

Eiere En Flere 

Skal flere benytte dispensasjonen? 

Ja Nei 

Hytteeier 

Fornavn kenneth etternavn eriksen   

Vedlegg 

Vedlegg 

Søknad helikopter transport.odt 

Erklæring 

  Jeg bekrefter at opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte, og er kjent med lov og 

forskrifter for motorferdsel i utmark. 

Hjelp <https://e-skjema.no/SorVaranger/sd/> 
Lukk <https://e-skjema.no/SorVaranger/sd/>Bruk og utfylling 
[Forrige][Avbryt][ Send inn][Neste]  
 
Med vennlig hilsen 
 
Hans Kenneth Eriksen 
/  
T: / M: +4741358931  
www.notodden.vgs.no <http://www.notodden.vgs.no> /  
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 29.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 079/16 
 

04.10.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - TRYM 
VALVATNE 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
SKISSE / EKSEMPEL PÅ SAUNATØNNE 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016020387 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 

Trym Valvatne søker om dispensasjon for transport med helikopter for transport og slipp av 
en saunatønne på eiendom 10/1/57 i Kobbvågen på Skogerøya.  

Det søkes om 1 flyving i oktober 2016.   

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing eller dropp 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 det kan gis tillatelse til 

landing og start også andre steder og til andre formål.  

Dispensasjonsutvalget har som praksis å innvilge søknader som kan knyttes til bygging av 
hytte. 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, gisTrym Valvatne, dispensasjon for transport med helikopter. 

1. Dispensasjon innvilges en flyging for transport av badstutønne eiendom 10/1/57 i  
Kobbvågen på Skogerøya i oktober 2016.  

2. Slipp kan finne sted på eller i nærheten av eiendommen. 

3. Startsted for transporten kan være Pandurhøgda i Jarfjord eller parkeringsplass ved 
Buholmen i Neidenfjorden.  

 

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. - 



SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkers navn:

F:m 144;L 1,71t7A(t.7
Telefon-/mobilnummer:

o
/

•-•
I 


Adresse: _
,Pi)e K
9900 „

Ønskestilbakemeldingpå E-post/mailadresse:,
Ja D 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.

o 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.

111ANNEN 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

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.

Jg1LANDING 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 landffig og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.

SØR-VARANGER KOMMPNE
Servicekontoret
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Beskrivelse av kjørerute:
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Begrunnelse for søknaden:
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Kjøretøy:
Snøscooter D Fly Helikopter D Annet (eks. bil, traktor) 


II tte:
Gnr. , Bnr. I Fnr

En eier D Flere eiere
teeier(e)s navn: -Er ,:'prrfesrj c,r, a, t--- ?Z fi:,-(=>.77p,..1.?.r, 17:i'Y',P71-'',"trk

	

,r(,• inuif i,./.7-',&s,,y-,,- ,-, ..i_,,- 4 ' , (,./ 4P a' ' '. .f. ,7 /.1' 1 7 iffr

Dersom flere skal benyttdispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:it9y" „,.,,,,,_"c://),_ ,‘7,0 i 0)- --',Barn (navn):

(77/

Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger:

/6.

Underskrift: 


(;(;f
,

4-ukersperiode (ved"annentransporttil nytteformål"):

'142424-
Ve,cde /-/r. /!,%?1,'"/(.,-/

Sted og dato Underskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 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 cusor-varan er.kommune.no
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 29.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 080/16 
 

04.10.2016 

 
DISPENSASJON FOR BRUK AV VANNSCOOTER - HESSENG BIL 
AS 
 
Vedlagte dokumenter: 
dispensasjon til vannscooterkjøring 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016008422 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL VANNSCOOTERKJØRING 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Hesseng bil AS søker om dispensasjon for demo og prøvekjøring med vannscooter på 
Sandnesvannet i tidsrommet 8 – 16 på hverdager.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Søknaden behandles etter § 4 og 5 i Forskrift om bruk av vannscooter og lignende FOR 
2013-06-21-701.  

«§ 4.Forbudssoner hvor det ikke er tillat å kjøre med vannscooter og lignende 
motordrevne fartøy 

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø: 

a. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land, 



 

b. i verneområder, og 
 

c. i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder. 

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, 
herunder innsjøer: 

a. i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land, 
 

b. i verneområder, 
 

c. i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder, og 
 

d. i innsjøer mindre enn 2 km² jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark 
og vassdrag § 4 tredje ledd. 

 

0 Endret ved forskrift 1 juli 2013 nr. 822. 

§ 5.Transportkjøring gjennom forbudsbeltene 

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land 
og ut til områder utenfor forbudsbeltene. Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i 
farled. Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er 
det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 
1000 meter på følgende vilkår: 

a. det skal velges korteste mulige vei gjennom forbudsbeltet, og 
 

b. man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land, herunder ved passering 
av  
øyer og holmer etc., med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand  
gjennom smale sund for å komme ut gjennom forbudsbeltet. 

Transportkjøring i forbudsbeltet, både i og utenfor farled, skal ikke foregå i større 
hastighet enn 5 knop. Under transportkjøring skal det holdes så stø kurs som mulig, 
og det er ikke er tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøy, 
eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt. 

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder: 

a. verneområder, 
 

b. elvestrekninger, og 



 

c. innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder jf. forskrift 24. februar 1983  
nr. 624 § 3. 

 

Rådmannens vurdering:  

Sandnesvannet ligger i et verneområde kalt Kirkeneshalvøya dyrelivsfredning. Viser i den 
forbindelse til §4, siste avsnitt punkt b. og §5, siste avsnitt punkt a. der det gis totalforbud mot 
bruk av vannscooter i verneområder. Søknaden kan derved ikke innvilges.  

 
 
Forslag til innstilling: 
Dispensasjonsutvalget avslår søknad fra Hesseng Bil AS om dispensasjon for demo og 
prøvekjøring med vannscooter på Sandnesvannet i tidsrommet 8 – 16 på hverdager.  

Begrunnelse: Kjøringen er in strid med  § 4 og 5 i Forskrift om bruk av vannscooter og 
lignende FOR 2013-06-21-701.                                                                                                                        

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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



Fra: Hesseng Bil AS <hesseng.bil@hessengbil.no> 
Sendt: 21. april 2016 11:26 
Til: Postmottak 
Emne: dispensasjon til vannscooterkjøring 
 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Vi søker om å få dispensasjon til Demo og prøvekjøring med vannscooter 
På sandnesvannet i tidsrommet 8-16 på hverdager. 
 
Vi har i dag disp til prøvekjøring av snescooter på sandnesvannet. 
 
 
Håper på et positivt og snarlig svar. 
 
 
 
Mvh Bjørn Roar Pedersen 
          Hesseng Bil AS 
          Tunnelveien 6 
          9912 Hesseng 
 
Mob: 90673417 
E-post: hesseng.bil@hessengbil.no <mailto:hesseng.bil@hessengbil.no> 
 
Hjemmeside: www.hessengbil.no <http://www.hessengbil.no/> 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 30.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 081/16 
 

04.10.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - KRISTIANSEN 
KOLBJØRN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
2783_001 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016018295 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kolbjørn Kristiansen søker om dispensasjon for frakt av materialer, ved og brensel til egen 
hytte 30/1/35 i Ropelv. Hytta ligger mindre enn 2,5 km fra veg og det skal kjøres fra 
Ropelvveien. 

 
 
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 å ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter som ligger mindre 

enn 2,5 km fra brøytet bilvei, blir det gitt dispensasjon for noen få dager, vurdert etter behov. 

I dette tilfellet vurderes utstyrsmengden til å kunne bli fraktet til hytta på 3 dager pr sesong. 

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 

Kolbjørn Kristiansen dispensasjon for motorferdsel i utmark.  

 

1. Kolbjørn Kristiansen innvilges dispensasjon for frakt av utstyr og brensel til hytte 
30/1/35 i Ropelv.  

2. Transporten skal utføres med snøscooter 
3. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.  
4. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2021. 

 

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. - 
 
 
 
 
 



  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark
Innsendt 
ReferanseID 

Informasjon

Søker
Velg en

Søker

Transport
Velg en eller flere

Velg en

31.08.2016 18:12:46 
SVK028-1003723 

Privatperson 
Organisasjon 
Lag / forening 

Søker er 

Kolbjørn
Fornavn 

Kristiansen
Etternavn 

Almebakken 34
Adresse 

3516 HØNEFOSS
Postnr/sted 

91200700
Telefon 

91200700
Mobiltelefon 

kolbjorn@kittyas.no
E-post 

Transport på barmark 
Transport på vinterføre 
Helikopter/fly 
Motorferdsel på vann 

Søknaden gjelder 

 
Beskriv kjøretøy 

Transport av bagasje og utstyr til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilvei, §5C 
Transport av/for varig funksjonshemmede/bevegelseshemmede, §5B 
Annet transport til nytteformål, §6 
Ervervskjøring (leiekjøring) §5A 
Transport i utmarksnæring for fastboende, §5D 
Landing og start med luftfartøy (kommunal forskrift) 

Formål 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark (v. 5) - SVK028-1003723
Side 1 av 2



Tidsrom / Kjørerute
Ønsket tidsrom

Velg en

Vedlegg
Vedlegg

Erklæring

15.02.2017 - 20.04.2017
Fra/til 

Trenger tillatelse for kjøring til egen hytte (2030 30/1/35) i Ropelv. 
Ca 350 meter fra vei. 
Gjelder transport av materialer til hytte, ved/brensel og bortkjøring av 
søppel samt avfall etter oppsett av badstu i år. 
 

Beskrivelse av kjørerute: 

  Vedlegg sendes per post

Jeg bekrefter at opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte, og er kjent med lov og forskrifter for 
motorferdsel i utmark. 

  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark (v. 5) - SVK028-1003723
Side 2 av 2
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 29.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 082/16 
 

04.10.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - PIKENE PÅ 
BROEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
EPOST 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016019684 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Pikene på broen søker om dispensasjon for motorferdsel i utmark for uttak av isblokker på 
Andrevannet utenfor Kirkenes med snøscooter. Isblokkene skal benyttes til bygging i 
Paviljongparken i Kirkenes under Barents Spektakel 2017.  

 
 
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. 

 

Transportbehovet anses i dette tilfellet å ikke kunne dekkes på annen måte, så 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 nasjonal 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis Pikene på Broen 

dispensasjon for transport med snøscooter.  

 

Dispensasjonsutvalget har fattet følgende vedtak: 

1. Dispensasjon innvilges Pikene på broen for uttak av is på Andrevann.  
2. Firma som leies inn for å gjennomføre uttaket kan benytte dispensasjonen.  
3. Før uttak kan gjennomføres må isen være tykk nok for ferdsel av både mennesker 

og maskiner. Den som gjennomfører uttaket er ansvarlig for sikkerheten.  
4. Ansvarlig for uttaket skal sikre område på isen når uttaket pågår og i etterkant til 

isen er sikker for ferdsel.    
5. Dispensasjonen gjelder fra 4. januar t.o.m. 11. februar 2017.                                                                                                                   

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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









Fra: kjetil nicolaisen <kjetil@pikene.no> 
Sendt: 20. september 2016 13:26 
Til: Postmottak 
Emne:  Søknad om motorferdsel i utmark  
Vedlegg: Pikene på broen.pdf; ATT00001.htm; Pikene på broen.pdf; 

ATT00002.htm 
 

Hei  

Ettersender søknad på nytt da mail ikke nådde fram 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 30.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 083/16 
 

04.10.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - SOLVANG 
HÅVAR 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
Kart_valvatnet.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016011541 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag:  Håvar Solvang søker om dispensasjon for transport av sin far med på 
en eller to fisketurer i året til Lille Valvannet på Jarfjordfjellet. Det skal benyttes snøscooter.  

 
 
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.  

 

§ 6 i Nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag eller 
motorferdselloven gir ikke anledning til å innvilge turer med snøscooter til rekreasjonsformål. 
Søknaden må derfor avslås.  

Det kan søkes om dispensasjon etter § 5b i samme forskrift. Da må faren til søker selv søke 
om dispensasjon. Det må da legges ved legeerklæring på eget skjema som kan hentes fra 
kommunen.  

 

 

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, avslås  

Håvar Solvangs søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark.  

 

Begrunnelse:  

§ 6 i Nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag eller 
motorferdselloven gir ikke anledning til å innvilge transport med snøscooter til 
rekreasjonsformål.  

 

Det kan søkes om dispensasjon etter § 5b i samme forskrift. Da må faren til søker selv søke 
om dispensasjon. Det må da legges ved legeerklæring på eget skjema som kan hentes fra 
kommunen.  

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 

 
 
 
 



Gjelder søknaden leiekjøring

Er søker

Fødselsdato / Kjønn

Fornavn / Etternavn

Adresse

Postnr / Poststed

Telefon privat / mobil

E-postadresse

Skal det være andre sjåfører

Det søkes om kjøring på

Behov for ledsager

Fornavn / Etternavn

Skjemainformasjon

Skjema Motorferdsel i utmark og vassdrag

Referanse 1002384

Innsendt 31.05.2016 20:03:43

Innledning

Søknaden gjelder

Nei

Søker

Søker

Privatperson

Privatperson

29.04.1970 Mann

Håvar Solvang

Eva Nansensvei 5

1364 FORNEBU

92820250

hs@solvang-pumpeteknikk.com

Sjåfør

Sjåfør

Nei

Kjøretøy

Kjøretøy

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Annet

Spesifiser annet Tur med bevegelseshemed

Kjøretøytype Registreringsnummer Div

Snøscooter zy3380

Tidsrom

Tidsrom

Begge deler

Dag/Periode Antall turer Antall år

09.02.2017 - 27.04.2017 2 5

Transport av bagasje/utstyr

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

Kjøring for funksjonshemmede

 

Ja

Håvar Solvang



Ferdselsområde

Ferdselsområde

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Store valvatnet og trillingvann jardfordfjellet

 

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Jeg Håvar Solvang søker disp for å ta med min gamle Far på 88 år på en eller to fisketurer i året. Området det søkes om er lett kjørbart i motsettning til området rundt
min hytte i kobbholmdalen som byr på utfordringer i forhold til å ta med en gammel mann. Vannene det søkes om er vann som min far fisket en del i på sine yngre
dager og han snakker stadig om at han gjerne skulle vært på disse vannene igjen.

 

Grunneier(ne)s navn

Fornavn Etternavn

Statsgrunn Statsgrunn

Vedlegg

Vedlegg

Kart_valvatnet.pdf
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

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

Dato: 30.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 084/16 
 

04.10.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ULF BØRRE 
RIST 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
2784_001 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016011377 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Ulf Børre Rist søker om dispensasjon for transport til hytte 1/1/15 ved Krokvann i Gallok. 
Hytta ligger mer enn 2,5 km fra veg og det skal kjøres fra scooterløype 3. Det er 3 eiere av 
hytta. 

 
 
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. For hytter som ligger mer  

enn 2,5 km fra brøytet bilveg kan det innvilges 20 turer pr sesong. I dette tilfellet er det 3 
eiere av hytta og de tre eierne må dele på de 20 turene. Det kan dermed innvilges 7 turer pr 
sesong i 5 år.  

 

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 

Ulf Børre Rist dispensasjon for motorferdsel i utmark. 

1. Ulf Børre Rist innvilges dispensasjon for transport til hytte 1/1/15 ved Krokvann i Gallok. 

2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.  

3. Transporten skal utføres med snøscooter.  

4. Dispensasjonen gjelder for 7 turer pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2021.   

 
 
 
 

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
k; Ri-

Søkers navn: Adresse:

Telefod-/mobilnummer: ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:

`r? e7/.
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.

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:

Transport av ved og spestelt tunge gjenstander til hytte som ligger nundre 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

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.



Beskrivelseavkjørerute:

6<1-7/.3 -<

Begrunnelsefor søknaden:

Kjøretøy:
%Snøscooter D Fly D Helikopter0 Annet(eks.bil,traktor) 


H tte:
Gnr. / Bnr. Fnr. tL

0 Eneier Flereeiere
Hytteeier(e)s,pavn: ---) '----)
/... ' ..--<-7 ,,./.•,-‘ ,C,',,/ ,1---..,,,-71 ,' /- 1 ‘,. l‘; ri (? .;./k----(--- ,... ,

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og sle tskapmedeier:
Bam (navn): /--/,`e71-2.-c;.' e--,' ----'--/--.7c-- ie> 7" 7 , - • "#-) C-!--, I

Ektefelle/samboer (navn):

Ønskettidsrom/ eriode:
Fra —til: , Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved "annen transport til nytteformål"):5

Underskrift:

-

f -
Sted og dato Uriderskrift

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 sor-varan er.kommune.no

L\C
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Skuterløyper
22.01.2010
Målestokk 1:500000
Sør-Varanger kommune
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