
Deanu gielda - Tana kommune 

Utvalg: 

Møtested: 
Dato: 

Dispensasjonsutvalget 
Møterom i l etg. Tana rådhus 
14.3.2012 

Tidspunkt: 10:00-17 :00 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn 
Håvald Hansen 
Jan Larsen 
Torill Klogh 

Funksjon 
Leder 
Medlem 
Nestleder 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall : 

Navn Funksjon 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for 

Merknader 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn 
Wenche Pettersen 

Underskrift: 

Stilling 
Sekretær 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 
AP 

Representerer 

Representerer 

Vi bekrefter med underskri ftene våre at det som er ført på de s idene vi har signert i møteboka. cr i 

~-·12 r.k C; "'" 'T.'CLL *"5/-



Saksliste til møte i dispensasjons utvalget den 14.3.2012: 

Utvalg,- Innhold Lukket Arkiv-

saksnr saksnr 

PS 49/2012 Godkjenning av ilUlkalling 

PS 50/20 12 Godkjenning av saksliste 

PS 51/2012 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 52/2012 Kåre A. Dikkanen - Søknad om dispensasjon fra lov X 2012/387 
om motorferdsel i forbindelse med isfiske - vinter 
2012 

PS 53/2012 John-Morten Anti - Søknad om dispensasjon fra lov 201 2/399 
om motorferdsel i uunark i forbindelse med isfiske -
Vinter 2012-2013 

PS 54/2012 Ragnvald Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/400 
om motorferdsel i forbindelse med isfiske - vinter 
2012-201 3 

PS 55/2012 Per Andreas Holm - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/418 
om motorferdsel til transport av utstyr og bagasje til 
garnme i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske 
under isen/jakt/snarefangst - vinter 2012-2015 

PS 56/2012 Janos Kona - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2012/437 
motorferdsel i utmark i forbindelse med isfiske -
vintrene 2012-2015 

PS 57/20 12 Kristian Eriksen og Fredrik Gaski - Søknad om X 2012/438 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark til 
transport av utstyr i forbindelse med jakt og fiske -
vintrene 2012-2015 

PS 58/20 12 Håvald og Trygve Hansen - Søknad om dispensasjon 2012/499 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring/garnfiske under isen - vinter 20 12 

PS 59/2012 Johannes Reidar og Karen Guttorm - Søknad om 2012/308 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbinde lse 
med transport til hytte, samt isfi ske - vinter 2012 

PS 60120 12 Odd Bavda - Søknad om dispensasjon fra lov om X 201 2/6 15 
motorferdsel til transport av utstyr i forbindelse med 
isfi ske - vinter 20 J 2 

PS 61 /2012 Nord lys Opplevelser AS vI Amt Ove Andersen - 2012/502 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdse l i 
forbindelse med turi sme - vinter 2012 

PS 62/2012 Knut og Eldbjørg Mathisen - Søknad om dispensasjon 2012/392 
fra lov om motorferdsel i utmark til transport av utstyr 
og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedl ikehold av 
ganune - vintrene 20 i2-20 i 4 



PS 63/2012 Stig Gøran Kaspersen - Søknad om dispensasjon fra 2012/395 
lov om motorferdsel i utmark til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikeho ld av 
gamme - vintrene 20 12-20 14 

PS 64/20 12 Knut Vidar Mathisen - Søknad om dispensasjon fra 2012/396 
lov om motorferdsel i utmark til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med til syn og vedlikehold av 
gamme - vintrene 2012-2014 

PS 65/20 12 Roy Ame Ni lsen - Søknad om di spensasjon fra lov om 2012/402 
motorferdsel til transport av utstyr i forbindelse med 
vedlikehold av hytte, samt transport fra hytte til 
offentlig scooterløype - vinter 2012 

PS 66/2012 Bjarne Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/430 
motorferdsel i utmark til transport av utstyr og bagasje 
i forbindel se med vedlikehold av hytte, samt 
primærnæring/fiske - vintrene 2012-20 15 

PS 67/2012 Torfinn Johansen - Søknad om di spensasjon fra lov 2012/43 1 
om motorferdsel i utmark til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte -
vintrene 20 12-2015 

PS 68/2012 Beate Evjen - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 121432 
motorferdsel i utmark i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje til gamme - vintTene 2012-201 4 

PS 69/20 12 Petter Henriksen og Solfrid Skoglund - Søknad om 20 12/464 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i 
fo rbindelse med transport av utstyr og bagasje til hytte 
- vintrene 2012-2016 

PS 70/20 12 Helge Morso - Søknad om di spensasjon fra lov om 2012/468 
motorferdse l i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje ti l hytte - vinter 20 12-2014 

PS 71/20 12 Martha Tapio - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/480 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme -
vinter 20 12 

PS 72/2012 Ottar Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/482 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med tilsyn og ved likehold av gamme -
Vinter 20 12-2015 

PS 73120 12 Gunn Marit Ellefsen og Sten-Ove Ni lsen - Søknad om 2012/483 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med transport av utstyr og bagasje, samt ved til hytte -
Vinter 2012-20 14 

PS 74/2012 Svein Gunnar Johnsen og Bente Nyheim - Søknad om 20 12/485 
dispensasjon fra lov om motorferdsel til transport av 
utstyr og bagasje i forb indelse med vedlikehold av 
hytte - Vinter 2012-2015 



PS 7512012 Finn Thrane Johansen - Klage på vedtak· 2012/492 
dispensasjon fra lov om motorferdsel ti l transport av 
utstyr og bagasje til hytte - Vinter 2012-20 15 

PS 76120 12 Agnes Carl sen mlfl - Søknad om dispensasjon fra lov 20121336 
om motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - vinter 
20 12-20 15 

PS 7712012 Jon Erland Balto - Søknad om dispensasjon fra lov om 20121510 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme -
vinter 20 12-2015 

PS 78/2012 Wenche Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/509 
om motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme -
vinter 2012-2015 

PS 79/2012 Jon Vegard Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra 20 12/508 
lov om motorferdsel i forbinde lse med transport av 
utstyr og bagasje til hytte - vinter 2012 

PS 80/2012 Mihka Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/507 
om motorfe rdsel i forbindelse med transport av utstyr 
og bagasje til hytte - vinter 20 i 2 

PS 81 /2012 Arthur Partapuo li - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/517 
om motorferdsel i utmark til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av 
gamme - vinteren 2012 

PS 82/20 12 Solbjørg Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/518 
motorferdsel i utmark til transport av utstyr og bagasje 
i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme -
vinteren 2012 

PS 83/2012 Marja-Liissa PartapuoJi - Søknad om dispensasjon fra 2012/519 
lov om motorferdsel i utmark til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med ti lsyn og ved likehold av 
gamme, samt innsamling av material til duodji -
vinteren 20 12 

PS 84/2012 UI-Juhan PartapuoJi - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/520 
om motorferdsel i um1ark til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av 
gamme - vinteren 2012 

PS 85/2012 Kare-Elle Partapuoli - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/52 1 
om motorferdsel i utmark til transport av utstyr og 
bagasje i forbindelse med til syn og ved likehold av 
gamme - vinteren 20 12 

PS 86/2012 Anne-Lise Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 20121548 
motorferdse l til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med vedlikeho ld av hytte - vinter 20 12-
2017 



PS 87/20 12 Lasse Vars i Solbakk - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/549 
om motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med ved tikehold av hytte - vmter 20 12-
2017 

PS 88/20 12 Odd Walter Hirsivaara - Søknad om dispensasjon fra 20!2/557 
forskrift for motori sert ferdsel i utmark i forbindelse 
med transport av utstyr, bagasje og ved til hyrte -
vinteren 2012 

PS 89120 12 Tone Dervo - Søknad om di spensasjon fra lov om 2012/563 
motorferdsel i utmark i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje til gamme - vinteren 2012 

PS 9012012 Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/565 
motorferdsel i utmark i forbindel se med transport til 
hytte - vintrene 2012-2014 

PS 91/2012 Steinar Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/566 
motorferdsel i utmark i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - vintrene 20 12-2014 

PS 92/20 12 EIna Thrane og Øystein Johansen - Søknad om 2012/593 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med transport av utstyr og bagasje til hytte - vinter 
20 12-2016 

PS 93/20 12 John Eirik Hegge - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/606 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
gamme - vi nter 20 12 

PS 94/2012 John Ei rik Hegge - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/607 
om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
hytte - vinter 20 12 

PS 95/20 12 Ann Chatrin Hegge - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/608 
om motorfe rdsel i fo rbindelse med vedlikehold av 
gamme - vinter 2012 

PS 96120 12 Linda Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/625 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - vinter 
2012 

PS 97/20 12 Peder Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/623 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med vedlikehold av gamme - vinter 20 12 

PS 9812012 Odd Alexander Nyheim - Søknad om dispensasjon fra 2012/634 
lov om motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - vinter 
20 12-20 17 

PS 9912012 Jan Ole Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/647 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med til syn og vedlikehold av gamme -
vinter 2012-20 14 



PS 100/20 12 Jan Ole Ravoa - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/646 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med til syn og vedli kehold av gamme-
vinter 2012-2014 

PS 10112012 Runar Andre Saua - Søknad om dispensasjon fra lov 20 ! 2/645 
om motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med til syn og ved li kehold av gamme -
vinter 20 12 

PS 102/20 12 Runar Andre Saua - Søknad om dispensasjon fra lov 20121644 
om motorferdsel i forbindelse med transport fra bolig i 
vestre Seida til åpen løype - vinter 20 12-2014 

PS 103/2012 Holmfjell og Gulbojok bygdelag v/Astrid l. Kjølås- 20 12/650 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med slådding og tråkking av ski løype -
vinter 20 12 

PS 10412012 Viktor Breivik - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/500 
motorferdsel i forbindelse med tilknytning til 
offent lige scooterløyper - vinter 2012 

PS 105/2012 Johan Benjamin Breivik - Søknad om dispensasjon fra 2012/50 1 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilknytning til 
offentlige scooteriøyper - vinier 201 2 

PS 106/2012 Ingjerd Vo lden Henriksen - Søknad om dispensasjon 20 12/490 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
gompi - vinter 2012 

PS 107/20 12 John Vuolab - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/488 
motorferdsel i forbindelse med transport av gompi -
vinter 20 12 

PS 108120 12 Magnus Henriksen - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/489 
om motorferdsel i forbindelse med transport av gompi 
- vinter 2012 

PS 109/20 12 Øystein Dervola - Søknad om dispensasjon fra lov om 20121486 
motorferdsel i forbindelse med transport av gompi -
vinter 20 12 

PS 110/20 12 Stein Ivar Iversen - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/459 
om motorferdsel i utmark i forbindelse med jakt, fiske 
og bærplukking - bannark 20 12-2016 

PS 11112012 Wilhelm Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/491 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking-
Barmark 2012 

PS 11 2/20 12 Ole Anders Varsi og Karen Inga Vars - Søknad om 2012/462 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med fiske - Barmark 20 12 

PS 113/2012 Nils Olaf Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/54 1 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Bannark 2012 



PS 11 412012 Aldrik Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om X 20 12/552 
motorferdsel i forbi_nd else med fiske og bærplukking -
Barmark 20 12 

PS 115/2012 Ruth M. Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov X 20 12/553 
om motorferdse l i forbindeise med fiske og 
bærplukking - Barmark 20 I 2 

PS 11 6/20 12 Jostein Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/554 
motorfe rdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -
Bannark 2012 

PS 11 7/20 12 Hans G. N ilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/573 
motorferdsel i utmark i forb indelse med jakt, fiske og 
bærplukking - barmark 2012 

PS 11812012 Hansa Magga - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/574 
motorferdsel i utmark i forbindelse med 
utmarksnæring - barmark 2012 

PS 11 9/2012 Reidar Henry Ravoa - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/575 
om motorferdsel i forbindelse med j akt, fiske og 
bærplukking - Bannark 2012 

PS 120/2012 Erik A. Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/598 
motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring -
Barmark 2012 

PS 12 112012 Jens H. Varsi Solbakk - Søknad om dispensasjon fra 20 12/597 
lov om motorfe,rdse l i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 20 I 2 

PS 122/2012 Odd Erik Solbakk - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/596 
om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2012 

PS 123/2012 Rolf Inge Bjørkås - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/595 
om motorferdsel i forb indelse med jakt, fiske og 
bærplukki ng - Barmark 2012 

PS 12412012 Robert Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/594 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fi ske og 
bærplukking - Barmark 20 12 

PS 125/20 12 Tommy Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/603 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukk ing - Barmark 20 I 2 

PS 126/2012 Edvin Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/609 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2012 

PS 12712012 Susan Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/61 I 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fi ske og 
bærplukking - Bannark 20 I 2 

PS 128120 12 Susan Helene Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/6 14 
om motorferdsel i forb indelse med jakt, fiske og 
bærplukki ng - Barmark 2012 



PS 129/2012 Stig Gøran Kaspersen - Søknad om dispensasjon rra 2012/613 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 20 12 

PS 130/2012 Elin Skytterstad - Søknad om dispensasjon rra lov om 20 12/616 
motorferdsel i forbi ncte ise med jaki, fiske og 
bærplukking - Barmark 2012 

PS 131/2012 Torfinn T. Arntzen - Søknad om dispensasjon fra lov 20 12/617 
om motorferdsel i forbi ndelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 20 12 

PS L32/20 12 Yngve Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 121630 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2012 

PS 13312012 Yngve Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/629 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -
Barmark 2012 

PS 134/20 12 Agnar Charles Olsen - Søknad om dispensasjon fra 2012/628 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fi ske og 
bærplukking - Barmark 2012 

PS 13512012 Marit Kristine og Rando lfKnotten - Søknad om 20 12/627 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med fiske og bærplukking - Barmark 2012 

PS 136/2012 Reidar og Per Jon Pettersen - Søknad om dispensasjon 2012/626 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
utmarksnæring - Bammrk 20 12 

PS 137/2012 Mimmi Tobiassen og Kjell Roar Johansen - Søknad 2012/624 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 20 12 

PS 138/2012 Kirsten Anette Boine - Søknad om dispensasjon fra 20121622 
lov om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplukking - Barmark 20 12 

PS 139120 12 Ame W. Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/62 1 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukk ing -
Barmark 20 12 

PS 140/2012 Lillian Malin - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 12/631 
motorferdsel i forbinde lse med fiske og bærplukking -
Barmark 2012 

PS 141/2012 Steinar Malin - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/632 
motorferdsel i forbindelse med fiske og bærplukking -
Barmark 20 12 

PS 142/2012 Stig Mal in - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 121633 
motorferdsel til transport av utstyr og bagasje til 
gamme i forbindelse med fiske og bærplukking -
Barmark 2012 

PS 143120 12 Age Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov om X 20i2/643 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Bamlark 2012 



PS 144/2012 Torfinn Halvari - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/642 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Bamlark 2012 

PS 145/2012 Mildrid Sofie Mudenia - Søknad om dispensasjon fra 2012/641 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt. fi ske og 
bærplukking - Bannark 2012 

PS 146/2012 Kjetil Andre Mudenia - Søknad om dispensasjon fra 2012/640 
lov om motorferdsel i forbindel se med jakt, fi ske og 
bærplukking - Barmark 2012 

PS 14712012 Ken-Roar Kaspersen - Søknad om dispensasjon fra 2012/649 
lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med jakt, 
fiske og bærplukking - Barmark 2012 

PS 14812012 Ole Anders Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/463 
om motorferdsel til transport av utstyr og bagasje i 
forbindelse med gammebygging - Barmark 2012 

PS 149/2012 Magnus Tapio - Søknad om dispensasjon fra lov om 2012/471 
motorferdsel - Bannark 2012 

PS 150/20 12 Thor Werner Thrane - Søknad om dispensasjon fra lov 2012/525 
om motorferdsel i utmark til transport av utstyr og 
bagasje i fOibind~lse med vedlikehold av hyttet samt 
jakt, fiske og bærplukking - Bannark 20 12 

PS 151 /2012 Odd, Siv Nancy Erke og Raili Gunonn - Søknad om 2012/539 
dispensasjon fra lov om motorferdsel til transport av 
utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av 
hytte, samt jakt, fiske og bærplukking - Bannark 2012 

PS 152/20 12 Inge fred Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov om 20 121564 
motorferdsel i utmark ti l transport av utstyr og bagasje 
i forbindel se med vedlikehold av gamme - Barmark 
2012 

PS 153/2012 EIna K. Thrane og Øystein Johansen - Søknad om 20121592 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbinde lse 
med transport av utstyr og bagasje til hyne - Barmark 
2012 

PS 154/2012 Ingvald Andreas Ravna - Søknad om dispensasjon fra 20121612 
lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Bannark 2012 

PS 15512012 Ingvald Andreas Ravna - Søknad om dispensasjon fra 20 12/614 
lov om motorferdsel i forbindel se med fiske og 
bærplukking - Bannark 20 12 

PS 156/2012 Ingvald Andreas Ravoa - Søknad om dispensasjon fra 20 1216 10 
lov om motorferdsel i forbindel se med vedhogst -
Barmark 2012 

PS 157120 12 Tana Toms jakt- og fisketurer vffom Hardy - Søknad 2012/618 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med turisme - Bannark 20 12 



PS 158/2012 Høgskolen i Nord-Trøndelag vIMagne Husby- 2012/472 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med landing med helikopter - Barmark 
2012 

PS 15912012 Referatsaker/Orienteringer 

RS212012 Thor Werner Tilrane - Bruksrett til hytte 20 12/467 

RS 3/2012 Finnmarksløpet AS v/Svanhild Pedersen - Søknad om 2011 /2815 
dispensasjon - Hastesak 

RS4/2012 Fylkesm3lmen i Firuunark - Informasjon om søknad 2012/537 
om forlenget åpning av snøskuterløyper sesongen 
2012 

RS 5/2012 Fylkesmannen i Finnmark - Anmodning om 20 12/648 
inndragning av dispensasjoner i Maskevarre området i 
Tana kommune - Vinter 2012 

RS 6/2012 Reinbeitedistrikt 7 - Inndragning av disper i 20 121648 
Maskevarre området - Vinter 20 12 



Saksprotokoll saksnr. 4912012 i Dispensasjonsutvalget • 14.03.2012 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godkjent 



Saksprotokoll saksnr. 50/2012 i Dispensasjonsutvalget • 14.03.2012 

Behandling 

Godkjenning av saksii sie 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjennes med føl gende endring: 

Saker f.o.m. PS 110/2012 til PS 158/2012 behandles på møte i dispensasjonsutvalget den 
11.4.2012. 



Saksprotokoll saksnr. 5112012 i Dispensasjonsutvalget • 14.03.2012 

Bebandling 

Godkjenning av protokoii fra forrige møte 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll ikke godkjent, da den ikke var ferdig. Godkjennes ved første anledning. 



Deanu gielda - Tana I<ODlDlune 
Dispensasjonsutvalget 

John-Morten Anti Aslaksen 
Doaresdievva 45 
9730 Karasjok 

Vil ref.; 20 121399· 1 Sa\,;sprotokoll i ()i ;ptnsasjol ~utY~I&d - 14,) .20/ 2 o.to: 14.1.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- Vinter 2012 

Med hjemmel j Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fauet følgende vedtak for: 

John-Morten Anti Aslaksen 

Søknaden avslås, da det ikke kan gis dispensasjon til isfi ske. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgcl anser del ikke SORl el formål det kan gis dispensasjon 
til ,tter § 6. 

Vedtaket kan påklages ener reglene i forvaltn ings lovens kap. Vltil fylkesmannen . Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag delte brevet er mottatt . Nærmere opplysninger om 
klageadgang elle r hjelp til li sette opp klagen k.nn ms ved henvendelse til kommunen . 
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\1U4!i 'Icfll"' • 

~ , '/ 
~J""~ ~2_ 

I #'j nvald Harr en 
Dispcnsnsjonsutvalgcts leder 

nesokS3drt~~ 
IUdhus\-.:ieu ;; 

Tele fon: 
01 6 400200 
"dcr~~ ,. 
78925309 

Banl.:: 
4910. 12.71 160 
Ors·m.: 
9-lJ.Sll5.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
DispensosjonsutvoJget 

Ragnvald Aslaksen 
Doaresdi cvva 45 
9730 Karasjok 

VAl rd .: 20121400· 1 Sn~,protokoll I Oi~pt!\$.i!5jonsu l va!l:tl - 14.3.2012 1)1110; 14.3.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om moto rferdscl- Vinter 20J2 

Med hjemmel i N3sjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Ragnvald Aslaksen og Gunn Anelle Anti Aslaksen 

Søknaden avslås, da det ikke kan gis di spensasjon til isliske. 

Begrunnelse: DispensRsjonsutvalgel anser det ikke som et form /U det kan gis dispensRsjon 
til etltr § 6. 

Vedtaket kon påklages eller reglene i fOlvahnings lovens kap. Vllil fy lkesmannen . Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen cr 3 uker fra dell dag derte brevet er m011att , Nærmere opplysn inger om 
klageadgang eller hjel p til A sette opp klagen kan fås ved hcnvcndelse til ko mmunen , 

l'ostiWh"essc:: 
R&lJ h\ln-.:im) 
984 .5 Tanø 
E-pou: I'IlStm!lltalo;@'t ~nn .k<.JnlllllIl IC .no 

He~lIksndrC$-.c: 
RAdhus\'1:,iell J 

W\~\\· . l anø_lIon lfnIMII; . lkJ 

'r dcfOlI' 
01 6400 200 
Tck fnks : 
71192 .5J 09 

n~nk : 

~9 10 12.71160 
Ofg.m.' 
9·0 .505.527 



\ 

Deanu gielda - Tana kommune 
DispensQsjonsutvalget 

Per Andreas Holm Kopi: 

9826 Sinna 

VAr rer.: 20 1214111-1 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tann 

S"k:spwlolo;oll l UiSJ'ICns asjOJl~IIIV)IGel - 14.3.2012 Dnlo: 14.).2012 

Vedtuk i søknad om dispensasjon rr. lov om motorferdsel -vinter 2012 

Med hjemmel j Nasjonal forskrifl for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15, mai 1988 § 6. gis hervcd tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Per Andreas Holm 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.3.2012-4.5.2012 Antall tur/retur: Se kjøretrase 

FormA!: Transport av uistyr og bagasje i iorbindelse med tilsyn av gamme ved Miennajåvri, samt 
transport av utstyr i forbindelse med høstens utmarksnæring/næringsfiske. 

Kjøretrase: 
I . Sinna - Miennajåvri til gomme, i h.h.L kart == 4 tur/retur 
2. Miennajåvri - Guolpavuollcj i\Vr i~ i h.h.t. kart = Ilur/retur 
3. MielUtajåyrj - Goddetiåvri, i h.h.l. kart = I lur/retur 
4. Micnnajåvri - Gieve lnaska ljåvrit, i h.h.t. kart 11: Iturlretur 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget Roser det omsukte formAlet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Soknaden er vurdert etler Rundskriv T -6/09, og 
Naturnumgfoldslovens §§ 8-12. Søker har dokumentere utmarksinntek"C. 

Avslag 5 turer i h.h.t . disll cnsnsjonsulVnlgels praksiS'. Soknnden som omhandler 
snarefangst/garnfiske under isen i vintersesongen 2012 Rvsl§'s pA grunn av at soker ikke bar 
levert melding om snarefangst, samt ikke innvilget garn utvisning. Det kan he ller ikke 
inn\IUges flerårig dispensasjon til drUe formålet. I h.h.t til kommunale retningslinjer gis det 
ikke mer enn 2S turer til hytlcr/gnuuncr, Hl denne g~lmmen cr det allerede innvilger maks 
antall turer HI andre sokere. 

Vedtaket kan påklages eller reglene i forvallningsJoycns kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp ti l il sette opp klagen kan fås ved henvendelse ti l kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. f ør turen starter skal 
dato, kjørerute og Wldcrskrifi påføres på baksiden av denne dispensasjo nen. 

Postltdres.sc; 
R6dhuJveicn J 
9 845 " 1111 
Fo-post: postmoUak@tan8.koI\Ullullc.no 

~7 $'1 I I -:I ' ! ~:~I.C1;!m"ll 
.,.~~----.. 1 . . _ .• ~ " . " .. \" ~I .I,,I 

Hå ald I-I~u ~IHG~I · ' i.li I ;:l 
Dispensasjonsutvalgcts leder 

Ileso~s~dn:sse: 
R~dhl.lS\·cicJl 3 

\\"Ww.lool.kon1nlUnc .1lO 

l"clefon: 
46400 200 
Tcltr.~s · 

7192 SJ 09 

Rllnk: 
4910.12.71 160 
Org.III.: 
94J.SOS.S27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsuhlolget 

Håvald og Trygve H:mscn 
BAleng 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vt, reL 20 121499·1 So!03prQlol.:QJI j Dispcns.sjousulv.l&tl - 14.J .20 11 D810: 14.1.20 12 

Vedtak i søknad om dispensasjon f,.,. lov om motorferdsel - vinter 20J2 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Håvald og Trygve Hansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: IS.3.20i2·4.5 .20 i2 Antali turiretur: Ved behov 

FomlAl: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksnæring/garnfi ske under isen. 

Kj øretrase: 
Fra åpen løype 3A Båteng v/Gurtcjåv ri, nordover til Nj irranjåvri. 

Begrunnelse: Dispenroasjonsut\'slgl't anser d l't omsolde form Alet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensa!ijol1 til. Soknaden cr vUI'dert etler Rundskriv T -6/09, og 
Natul"mangfoldslovens §§ 8-12. Sol,ernc har fAtt innvilget gltrnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fyl kesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fro den dag dette brevet cr mottatt. Nærmere opplysni nger 
om klageadgang el ler hjelp til å sette opp klagen kan fls ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kall ikke overdras andre. Før tllren starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på bak!>iden av denne dispensasjonen. 

1'00tadr~ssc : 
RAd!luS I-c;'n 3 
9845 Tana 
E-post: r~1l1,oUII"'1llønn kllnUII\lnc.1I0 

, . 

Torill Klogb 
Dispensasjonsutval gets nestleder 

- T~Ar(~OJ L 

OesuksrulTfSiC 
RAdhuncien ) 

"'ww. Lan~ kO"ulI\OlIc.n(l 

Tdcfun: 
46 400200 
Telc(~k': 
7892.5309 

Bank: 
4910.12.7 11 60 
Org.nr.: 
94B05.S27 



Dcanu gielda - Tana kommune 
DispUlsasjonsutvalget 

Johannes Reidar og Karen Gutlorm 
Polmak 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn. Tana 9845 Tana 

V'I IC[: 20121308·4 511\;SI\IOLO);01 1 i Dispens.sjollsuLvalgel - 14 ,1.2012 Dato: 14.1.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorfcrdscl- vinter 2012-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer j utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Se, gis herved tillatel se til å nytte motorkjol'etøy i utmark for: 

Johannes Reidar og Karen GuUonn 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: i4.3.2012A.S .2016 Antaii turirciur pr. år: i O 

FonnA!: Transport av utstyrlbagasjc til egen hytte i Dunkratt, samt isfiske. 

Kjøretrase : Fra løype 4 HilJagurra - Linkun til Dunkrau hytte, i h.h. 1. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutv:IIget anser det omsokte fornu\let SOlli et særlig til felle det 
kan gis dispensl\sjoll lit Søknaden er vurdert etter Rundskriv T·6/09, og 
Naturntangfoldslovcus §§ 8·12. Søkel' har dokumentert livsvarig bruksrett til Dunkrntt 
hyll •. 

Vedtaket kan I)åklagcs etler reglene i forvaltnings lovens kap, VI ti l fylkesmannen , Klagen sendes 
via kommunen. Klagefrislen er 3 uker fra den dag dette brevet er mOltatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan ms ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøri ng og kan ikke overdras andre. rør turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne d ispensasjonen, 

rost,drene; 
k6dhuncicn J 
\l1l4:i Tonn 
fo ·post: postmot tak(tltnnl.l:llnmnrncno 

i , ~ 

"",o · " ,~," .~ . ........ _ / .- ~ 

~ ,sm,. 
DispensasjonslIlvalgets leder 

lIesoksadro:ssc: 
nåtlhtL~\'cicn J 

wI'w.t3na.komrnunc.UlI 

relerorr 
1892 53 00 
'rclefal:$: 
78923309 

UHIlk' 
4910.12.7 11 60 
Org.nr .; 
943.S0S.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutllalget 

Nord lys Opplevelser AS 
Luossageaidnu 16 
9845 Tano 

Kopi : 
Lensmannen i TIln<' 
Statens Naturoppsyn, Tann 

v, ! ref.: 20 121502·1 Saksprotokoll i Oi~ Jlensll.'ljoll~u t\'8 lgct - 14 3.2011 Dato: 14.3.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjoll fra lov om motorrerdsel- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift fbr bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
I S. mai 1988 § 6, gis herved til latelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Nordlys Opplevelser AS vI Amt·Ove Andersen 

Kjøretøy: 2. stk. snøskutere Tidsrom: 14.3.2012-4.5.2012 Antall turlrentr: 20 

Formål : Transport av utstyr og bagasje/materiell i forbindelse utmarksnæring/reiselivsnæring. 

NB! Ren persontranspon cr ikke tillatt j .fr. rundskriv 'J'-1 /96. 

Kjøretrase: 
l . Fra løype 6A Rustefjelbma tjl gamme i nordenden av Sommervann, i b.h.t. kart. 
2. Fra der løypa (løype nr. 5 Masjok)krysscr Måkkeluobbalat nordover til BierfTaljåvrit , i h .h.l. 
kort. 

Begrunnelse: Dispensllsjonsul\l lliget anser det omsokte (ormAlet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensIlsjon til. Turisme og reiseliv er et viktig ~tsingsomrAdc for Tana kom munc, 
jfr. I(oltll}\uucns reiselivspinn. Søknaden er vurdert ettcr Rundskriv T -6/09, og 
NRtu .. mangfoldslovcns §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages eUer reglene i forvaltningslovens kop. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til A sette opp klagen kan rAs ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillate lsen må Il1cdbtingcs under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kj ørerute og underskri ft påføres pfi baksiden av denne dispensasjonen. 

"\ \\ .... 1 

\'~\..\Nf.I\g\ii 

,,,,,, fjn -r~ '1'J l ' '"--

./ av<t!,9 nnsen 
Dispcnsasjonsutval~ets leder 

-;;:""::;,"-"';::":::=",----------",,"-c,,,,'"'''''':::rci5·c''----------'T'''''",,,'-',,", - --'U"M"':::·' - ---
ItAdtlllS\'ei~n 3 RA~h\lsvden3 46 400 200 4910,12.1 1160 
9845 Tana Tc:ldah: Org,nr.: 
E"po~l: pø5 hl\Ottak((t1 nna.~om l1\lIl1 e,1 1(l wl'iw.r~na ,~omm\lLl c.1I0 789253 09 94 1. 50~.52 7 



Dcanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvolget 

Knut og Eldbjørg Mathisen 
Suophanjarg 
9845 Tana 

VAr r((~ 20 121)92· 1 S!lksprorol oll l Dilpc"sa~jon~u l \'llg(r - 14,) .2012 Dalo; ''' .J .2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for : 

Knut og Eldbjørg Mathisen 

Søknaden avvises. En av søkerne har all erede gyldig dispensasjon til samme formål som ble 
innvilget på møte 19.1.201 O, med gyld ighet til 4.5.20 12. 
I h.h.L kommunale retningslinjer kan det ikke innvilges mer enn 25 turer pr. hytle/gamme. Til 
dClU1C gammen er det tdlcrede innvilget 25 turer til andre søkere. 

Begrunnelse: nispcnsasjonsutyalget anser det ikke som d form:\( tl et k:m gis dispensasjon 
til etler § 6. 

Vedtaket kan påklages elter reglene i forvnllningslovcns kap, V I ti l fyl kesmannen , Klagen sendes via 
kommuncn , K lugeJristcn er 3 uker fm den dag dette brevet er molllItt , Nærmere opp lysninger om 
klageadgang e ller hjelp ti l å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Kopi : 
Vedtok fra 19.1.2010 

Postadresse; 
RtdllU~vdcn J 
9S4S Truu 
E-posl; polotmouaJ.@BIla.komnlUlle.nu 

" ~ I ~ , . -_ .. /a .J;:/ 
~~ , J~vald W'!l'~C~ ~ 

Dispcnsasjo n.slltValgel s lede r 

IlcsoJ.$lIlllcss.e: 
IUdhut l·ck n J 

\\'wI\'. laI1P 1.:0II1ntOIIC. tK.l 

1 eldon: 
46 400 200 
nkflll;J; 
78925309 

Ilank : 
4910.12.711 60 
Org.nr.: 
94J.SOS.527 



Dcanu gielda - Tana kommune 
Dispertsos jonsutva Iget 

Stig Gøran Kaspersen 
Scidav. Sb 
9845 Tana 

VAr Id.: 2012134)5·1 SnkSIl Ullo1.:o1I i l) isrensllsjonSU!vIIISC1- 14.3.201 2 Dato: 143.2012 

Vedtak i søknad om dispensa j on fra lov om 1Il0torferdsel- vinter 2012-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bnt.k av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988. er det fattet følgende vedtak for: 

Stig Goran Kaspersen 

Søknaden avslås, du det i h.h.t. kommunale retningslinjer ikke kan innvilges mer enn 25 turer pr. 
hylte/gamme. Til denne gammen er det ailercdc irulVilgel 25 turer ti l andre søkere. 

Begrunnelse: Dispcnsusjonsutvalgct anser det ikl<c som ct formål det kan gis dispensasjon 
li! etler § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til ryJkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagerristen cr 3 uker rra den d::ag delte brevet er mottan. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hje lp til å sette opp klngen k::ln ras ved henvendclse til kommuncn. 

P05!ll.ll!euc:: 
Rlldlll.lsvcitn l 
98~~ Tana 
lO- post: poi!mothtk@tonø . ~onl lnl.lt!c . t lu 

~ ,Il' Il.) 
L... .. ;l< .. .!:;J~;'-''..I..!.\lL'' r 
[ 

~ .. ~-:0 ~.; 
/ %f n-sCJi'.. 

Dis'pellsasjonsutvalgets leder 

IIcsokS2tkcs.'I.e. 
RAdllus"cicn } 

\\"ww. t an a.kO n \lIIIO " ~ ,no 

Telcron: 
46 400200 
Telefaks: 
7892S309 

Uank. 
4910.12.71160 
Org.m.; 
9n~05 . 521 



Dcanll gielda - Tana Iwmmllnc 
Dispensosjonsu1'lIolget 

Knut Vidar Mathisen 
Scida 
9845 Tana 

var ICf.: 2012/396· ] S~j.;~p'OI()/.;oU, Dlsptn~ft~onsulValsel - 14.3,2012 D~lo: 14') ,20 12 

Vedtak i sokn ad om dispensasjon fra lov 0111 motorfcrdscl - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrifi for bruk av mo\orkjøretøyer i utmark og pA islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fa ttet fø lgende vedtak for: 

Knut Vidar Mathisen 

Søknaden avvises, d it søker allerede har gyldig djspcnsasjon ti! smnmc formål som ble innviigcl 
på møte I9. 1.20 10. med gyldighet til 4.5.2012. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsuh.' algct Anser del ikke som et form~ 1 det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedlakei kan påklages eller reglene i forvn lmingslovens ka p. VI ti l fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag delte brevet er mollatt . Nærmere opplysninger om 
klageadgal1g e ller hjelp Lil lt sette opp klHge u knn ms ved bcnveudelse til kommune n. 

Kopi: 
Vedtak rra 19. 1.20 10 

rosuulrnsc: 
RMhllS"de" 3 
98H 1'1111;\ 
E-JlO$I: poilIllOllal.@taua.koIl1OlIllIC IlO 

\ U J; ." fi l. r-

I 
!J1~:1 1m;" L..;~~· 

·:ftfv~l 
Dispensasjonsulvalgets leder 

Bcso!.:sHdrene: 
I{Mhus\'d"en J 

wU'w.ulIla konlflhl!lc .nu 

Teleron: 
46 4{)(J 200 
Teler.", 
7Snn09 

lJan\,;: 
4910. 12.71 160 
011 111 .: 
943.505.527 



Dcan" gielda - Tana kommune 
Dispe.nsasjonsutva!get 

Roy Arne Nilsen 
Hvistendalsgt. 30 
9800 Vadsø 

VAlid.: 20 1 2l~02·1 

Kop i: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sa ~SrI'OIQ~ol1l DjSPCIl~jonsutvalgd - 1'1 .).201 2 Dato. 1-1.3 .20 12 

Vedtak i søknad om dispensasjon f,·a lov 0111 moto.-ferdscl- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift. for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. Illai 1988 § Se, gis herved tillatelse til å nytte Illotorkjorctøy i utmark for: 

Roy Ame Nilsen 

Kjøretøy; Snøskuter Tidsrom: i 4.3.20 12-4.5 .2012 Antall lur/retur : 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forb indelse med vedlikehold av hytte, samt ti lknytning 
til offentlig sn0skuterløype på 'J'anaelva. 

Kjøretrase: 
I. Fra parkeringsplass på Seidafjcllcl hyttefeh og til egen hytte, i h.h.l. kart. 
2. Fra egen hytte etter etablert snøskuterløype - Skippogurra - løype 9 på Tanaelva, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsoktc formAlet som et særlig tilfelle del 
kan gis duprnsasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T -6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påki llges etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fy lkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. KIngefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjdp til å sctte opp klagen kan ms ved hcnvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kj øring og kan ikke overdras andre. For turen starter skal 
dalo, kjørenllc og undcrskrin påføres Ill' h:u;~ i ~n av d~'I "e, qi;lPlflllllli ncn. 

P~resse : 
Rldhllsvtitn 3 
9845 Tan_ 
ti·post; po5(mCll!~k@lmm.I.UJlllnllne. 11t1 

~~:a~1 

/~lviitfa~ 
Dis'pensasjonsutvalgcts leder 

Utsnl.n,h~iSC: 

RAdhus\'cicll 3 

\\"ww.ll1nl.konllllU!lC JIO 

Telefon: 
~6 400200 
Tekfllks: 
7S 92 53 09 

Unn" : 
49 10. 12.7 1160 
Ors·nr.: 
943.505. 527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispe.nsosjonsutvolget 

13jarne Johansen 
Gardak 
9845 Tana 

Vil Id.: 20121430- 1 S.kSpfOlokoll i l>ispc:nsr-jonstH\'llgrl • 14.3.2012 Dato. 14.3.2012 

Vedtak i sølrnad om d ispensasjon rrn lov 0111 motorferdscl - vinte r 2012-2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bmk nv motorkjøretøyer i ut mark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, cr del fattet følgende vedtak for: 

13jurnc Johansen 

Søknaden kao ikke bcbundlcs da den mangler dokumentasjon på bruks/eierforhold ti! omsøkte 
hytte. samt kart, slike ved legg skal fremlegges hvert år. 

Hcgrunnelsc: DispCDSotsjonsutvø lgtt unser det ikke som et formål det kan gis 
dispensasjon til etter § 6. Søknaden vil bli behandlet når det foreligger; 
• Kart med I' regnet kjørerute 
• dokumcntolsjon på bruks/eierforhold 

Vedtaket kan påk lages ettcr reglcne i forvaltningslovens kap, VI lil fylkesmannen, Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er J uker fra den dl'lg dette brt:vet cr mottatt , Noorlllere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp ti l å sette opp klagcn knn f~s ved hcnvendclsCl ti l kom munen. 

Pl)StDdfl::I~e: 

RAdhusveien l 
9845 Tina 
I::-post postrnOl luk@UnaJ,ot"II1U"e.UØ 

l " 11Il 

DispensllsjonslIlvalgcts Icder 

Ueso/.:SIUIJ~Sse. : 
IUoJhus,'cicn ) 

Tdo:Jlln: 
46 ~OO 200 
Tdcr~~ s: 

111925309 

RllnK: 
49 10.12.71 160 
Org.nr.: 
lJ41.5Ds.s27 



\ 

Deanu gielda - Tana ko mmune 
Dispensasjonsutvalget 

Torfinn Johansen 
Gardak 
9845 Tana 

Vår rer.: 20121431-1 DaIQ: 14.3.2012 

Vedtak i søknad om disllensasj on rr. lov om motorferdscl- vinter 20\2-2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fatlet rølgende vedtak for: 

Torfinn Johansen 

Søknaden kan ikke behandles da den mangler dokumentasjon på bruks/eierforho ld til omsøkte 
hylte, samt karl, s li ke vedlegg ska! fremlegges hvert år. 

Begrunnelse: lJisl)cusnsjonsutvalgct llPSer det ikke som cl for'uull det kan gis 
dbpensasjon til etler § 6. Søknaden ,·iI bli behandlet når det foreligger; 
• Kart med påtegnet kjor tnlle 
• dokumentasjon p bruks/eierro rho ld 

Vedtaket kan påkiliges el1cr reglene i forvahningslovcns kap. Vltil fy lkesmall1\cn. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristell er 3 uker fm d~1I dag dctle bn.'vet er Illottan . Nærmere opplysninger 0111 
klageadgang eller lticlp tillt sette opp klagen kall fås vcd henvendelse til kOllllllunen. 

Vedlegg: 
Vedtak &j0l1 3 1.8.2008 

Posl. dresse; 
RMhusv('ien 3 
9804S TaM 
li-post poslmUUal.:@tOlla-';umplUnei lD 

n('Sokslldre~s~: 

ItMhus\"cicTl ) 

\V\\"W.!;IIIU ~ onunl 'l1 e. llo 

Td~foll : 

,1 6 400 200 
Tclcfnks: 
7M 92 53 09 

Uanl.:: 
4910,12.1LHiO 
Org.nr.: 
CHHOB27 



Beate Evjen 
Marielund 29 
9006 Tromsø 

V., ref.: 201 U432-1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

SaksprolllkullllJisprllsa~jon~U!valgd - 14.J .20r2 Dato: 10.20]2 

Vedtak i søknad om dispensasjon fr. lov om motorrerdsel- vinter 2012-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift lor bruk av motorkjoretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Beate Evjen 

Søknaden avslås, da det i h.h.t. kommunale retningslinjcr ikke kan innvi lges mer cnn 25 turer pr. 
hytte/gamme. Til denne gammen cr det allerede innvilget 25 turer til andre søkere. 

Bcgl'unnclsc: Dispcnsasjollsutvalgct anser det ikke som ct formul det kan gis dispensasjon 
til eUer § 6. 

Vedtaket kan p/iklages etter regleIle i forvaltningslovens kap. Vll il fylkesmannen . Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen cr 3 ukcr fra den dag delle brevet er moltatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp lil å selte opp klagen kan fås ved henvendelse lil kommunen . 

I'os'adrcssc. 
RftdhU~I'ei~n J 
9M5Tana 
lO-post: postr\lOuak@' iIIl~ 1;r>lllll\lIllC.llu 

\ .... unt! 
; ,i;; P"" " .. " , ~ -i-" 

dM:;. '! ..r 
/~c1(,-
c.nå~aW1fa~sk'n -... 

I)ispensasjonsutvalgels leder 

lJc~oksmhe~se: 
l{åtlhllswicil ) 

II'\VW l ilOil.kor1I1Il\lIH:.Il r1 

Teldl,m: 
46400 200 
TeleflIks : 
7K92 BO':! 

nal1 ~ : 
~ 9 10 . 1 2_ 71160 
Org,nr.: 
943JOB2 7 



Dcanu gielda - Tana I<ommunc 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Petter Henriksen og Solfrid Skoglund 
Bieskangcaidnu 50 
9730 Karasjok 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn. Tana 

VA, rtf.: 20 12/464 · \ SlIksprotokoll i DiSfl(n~MjOl'lsuh'algC I - 14 3.2012 DaIO; 14.3.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2012-2016 

Med hjemme l i Nasj onal forsk rift for bruk av motorkj oretoyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved ti llal cl!'C til å nyue mOlorkjoretøy i utmark for: 

Petter Henriksen og Solfrid Skoglund 

Kjøretøy; Snøskuter Tidsrom: 14.3 .20 1 2~4.5 .2016 Antall tur/retur pr. år: 5 

F.o.m. S.mai må det søkes særskilt dispensIlsjon fra Fylkesmannen i Jiinulliark 
v/miljøvernavdelingen. 

FonnAI: Transpo rt av utstyr og bagasje til Levajok fjells lues hylle. 

Kj øretrase: fø lger Leavvejohka og tar av opp langs Gcnidnujohka til øverste enden av elva, 
deretter raskeste vei til Lcvajok fjel1 !itllcs hytte, i h.h.L kart. 

Begrunnclsc: Dispcl1.IIiasjonsutvlllget :lIIser det omsokte formAlet som ct særlig tilfelle det 
kan gis dispcnsllsjoll til. Søknaden Ct· , 'urdert eUer Hundskri v '1'-6 /09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-.12. 

Vedtaket kan påklages elter reglene i rorvaltningslovens kap. Yl til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt . Nærmere opplysn inger 
om klageadgang eller hjelp til a sctte opp klagen kan f'3s ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må Illt:dbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starte r skal 
dalo, kj ørerute og undersk rifl påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

r ITl T n 
I ~:~, ;: II~!.) ,o,1· • .It\otJgel 

%:''''. 
m:;~ !J l iJ~19 ~ • 

~' " 
':?- . ~ 

. l åvald Ho sen 
Dispcnsasjonsu lval geis leder 

'''''''''''';;;d';;'';;;,,'''------- - ".;;,,;;; •• '~ .. ;;;,;:''';:;,,'',----------tcl~(011: 
ItMbusvciell J ItMhus\'cien 3 46400 200 
984S TM. Tcldlll.s: 
c' JIOlI : PUSIOluttukguUI. komnmnc.nl' "w"·.lnn~ komnHlI1c no 78 92 ~3 09 

IJaIlI. 
~910. 1 2 . 7 1 1 60 
Or,.nr.: 
943.S0S.S27 



Helge Morso 
Kvartsveien 3 
9845 Tana 

VAr rer.: 20121468- 1 

Deanu gielda - Tana Iwmmnlle 
Dispensosjonsutvalget 

SAhpro!o~oll i Disllcnsu$joIlSUL\'nlgct - 14.32012 t)atø: 14.1.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjou rra lov om motorferdsel- vinter 2012 

Med l1iemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattct følgende vedtak for: 

Helge Morse 

Søknaden avvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon til samme fo rmål som ble innvilget 
PA mo'e!" , 70 ' 1 '~~d -yl -' :gh "l l'""4 '20'l3 _ •• ..,._ ........ J J , "'11;' I:.f. Ul c:: ...... _ 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgcl anser det ikke som et formål det lum gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan p!tklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen . Klagen sendes via 
kommunen. Klagefri sten e r J uker rra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysIli nger om 
klageadgang eller ltielp til Il sette opp klagen kon fb ved henve ndelse til kommunen. 

Kopi: 
Vedtak fra l7. 1.20t l 

t>ostlldru,)(. 
UiI1lUh·ckn J 
9845 TMI 
g.pClSl: POSIU1111Iak@lmm.);1II11l1',lnC,no 

f \1\ .11$-

L:l'. t, Il ;'~~ ~~,'" J .... ... 

..... . .. .." 

o') Av.ld lislm'
Dispensasjonsutvalgets leder 

Rcsok'Jlldmsc. 
I{ftllhus,·CICIl 3 

\\'WW.l~I1 il kommuue.llu 

Tek-fon: 
4<1400200 
Tclcruks: 
78 92 S) O'J 

Bank: 
4'JIU. I2.7I 160 
Orll ,nr, : 
9n~OS.S27 



Deanu gielda - Tana kO llllllune 
Dispensos j OIlS utvalget 

Kopi: 
Lensmanl\el\ i Tal1a 

Martha Tapio 
Luftjokdalcn 
9845 Tana Statens Naturoppsyn. Tllno. 

Virlef,; 20\214&0· \ Saksproto\.:oll i I)jsrc~snsjoll~ ... I\·lItl:el .- 14,1.20 12 1)1110. 14 .3.2012 

Vedtak i søknad om dispelIsasjon f ... lov 0111 moto .. rerdscl- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrifl for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Martha Tapio 

Kjøreløy: Snøskuter T·d ·4""""'" AC..,O" I srom: I ,j , t.:VI L. -<t, J.,{. IL Antall tm/retur: 10 

Formål: TranspOIi av utstyr og bagasje i lorbimlelse med til syn og vedlikehold av gamme ved 
Luouemuorj ohka. 

Kj ørctrasc: Fra Spirkoroggi , til mll.'lp nv LuohttelllOljohka, ved Sommcrcl vrossen, i h.h.t. karl. 

Begrunnelse: Dispcn5"sjonsu t\'R'~ct anset' det omsoktc formålet som et særlig tilrclle del 
Ilnll gis dispensasjon til. Solmadcll Cl' , 'ul'dert etter Rundskriv '1'-6/09, og 
Natul'1I19ngfoldslo\'cns §§ 8-12. 

Vedtaket kan påk lages etter reglene i forvn ltningslovens kap. VI ti l fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen cl' 3 uker fra den dag dettc brevet er motlatt Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjel p til A selle opp klagen ktm fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøl'ing og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerutc og undcrskril\ påføres på baksiden av dt:nne dispensasjonen . 

l'oSlødrcsse: 
RAdhuncien) 
984 ~ Tan" 
E'IlOSI: poslmouat@lønll l.;omlUunc.llu 

, , , ,. 
. .. ' ; " " , , . I '~ '; 

· · ·Æ'~·' . ", -" " :pi; .~; 

Hå~al~ I ;;;lSen--
Dispensasjonsutvalgets leder 

nesoh~drC'S sc: 

Ib\tlhu\I'cirn) 
Tek fon: 
46400 200 
TclcM:s: 
7~ 92 53 09 

BAnt ; 
4910.12 .711 60 
O,g.n,.: 
9H50~.S21 



Deanu gielda - Tana Iwmmune 
DispensosjonsutvalgE:t 

Ottar Wigelius 
HiI1agurra 
9845 Tana 

Vir ref.: 2012f4R2· 1 

Kopi: 
Lensmannen i Tarm 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sn~ sprow1;oll i Ui~llCn5~~jolulltval&cr -14.3.2012 u~\o: 14 .32012 

Vedta I, i soknad om dispensasjon fra lov Ol.n motol'l'el'!lsel- vinter 2012-2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrifi for bruk av motorkjort~tøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. Inai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkj øretøy i utmark for: 

Ottar Wigclius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: i.i.20i2·4.5.2015 AniaH iurirelur pr år: 6 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbi ndelse med tilsyn og ved likehold av gamme ved 
Soavviloaivi. 

Kjøretrase: Fnt åpen løype 3A Båte ng v/Soavviljnvri . til egen gamme ved Soavviloaivi, i h.h,l. 
kart. 

Begrunnelse: ))ispensltsjonsu tvalgct unser det Hl11sol,lc form Alet SOIll et særlig tilfelle det 
I<an gis disllCIlSltSjOI1 til. Soknaden Cl' \'UI'dert cUel' Ru II dslu'iv T~6/09, og 
Nalurmongfoidslo\'clis §§ 8-12. 
A\'s lag 2 hll'cr da def i h.h.l. kOlUlIlullltlc l'ctningslinjcr ildu: 'UIO innvilgcs llIer elin 25 lurer 
IH'. hytt e/gam Ille, Til denne gømmcn cl' det med denne tillatelsen alleredi: innvilget 25 tUI·CJ'. 

Vedtaket kan påklages eller reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen . Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fm den dag dette brevet er moUatt . Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller lUelp til a seUe opp klagen kan fAs vcd henvendelse til kommunen, 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdnls andre, Før turen starter skal 
dato, kjørel1lte og underskrift påføres pA. baksiden av denne di spensasjonen, 

l'oS!lldrC5S~ : 
ItAdhlllvciell) 
9U' 1111111 
F.·pW!: po~lnhlItR"@I~n~ kOIl"Hune. l\(l 

" l, ', 11 \ l ' ,J 
., , .,'. 

" .. , 

!}es\.l~sadfl:~se; 

RMlMvclcnJ 

\\"WWJ~nH $;;(\l\1nrllnr .no 

Tc!clolr: 
4640() l{)() 
Telefaks: 
71925]09 

Hank 
49W.12.11160 
OrS·llr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana Immmune 
Dtspensasjonsutvo!get 

Kopi: 
Lensmann!:!n i Tana 

Gunn Marit Ellefsen og Stell-Ove Nilsen 
Diddigeaidnu 2 
9845 Tana Stalens Naturoppsyn, Tana 

VAl rcf. : 2012(48)-1 S~l.;srrolokon i l)i~ll"n~lyolllul,a1g<t - 14.3.20 12 Oal(l: 14.3 .2012 

Vedtak i soknad om d ispensnsjon fra lo,' om motorrerdsel- vinter 201 2-2014 

Med hjemmel i Nasjonal fo rskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5e, gis herved till atelse til å nytte motorkjøretøy i utmurk for: 

Gunn Marit Ell efsen og Sten-Ove Nilsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2012-4.5.20 14 Antall tur/retur pr år: 3 

FormAl: Trallsport av utstyr, bngasje og ved til hylle i Skidalen. 

Kjørclmse: Fra åpen løype 14 Allcknj arg, og kOl1cstc vei fra Uinsmannjargajåvri sørvest til 
Gunhi ld Ellcfsen"s hytte i Øvre Ski dalen, i h.h.l. kart. 

Begrunndse: Dispenslujonslltvalgcl :mser det oll1sokte formålct SOIl1 et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjun til. Søknaden cr vurde rt cttcr Rundskriv T-6/09, og 
Nnturmangfoldlilovens §§ 8-12. Avs illg 2 IUI'cr dll det i h.h .l. kommunale retningslinjer ikke 
kan innvilges mcr cnn 25 turer pr. hy ttc/gamme. Til dennc hytta er det mcd denne 
tillatelseJl a lle rede innvilget 2S til re)". 

Vedtaket kan påklages elter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fy lkesman nen. Klagen sendes 
via kommunen, Klagefri sten er 3 uker fro den dag deue brevet cr moUatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjdp ti l å sette opp kJngen kan fis ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes ullder kjøring De kan ikke overd ras andre. For turen starter skal 
dato. kjørerute og underskri ft påføres på baksiden 0'0' denne dispensasjonen. 

P0.5I~drcs~e: 

R:ldhusvc il:n 3 
9845Tw 
f.·po~l : postmonilk€!l:lIld;ommuIIC.11O 

I ,l" ~ lj 'tU. l«f 
I ,::l j1 ... n~:U"j~': :: 11\\oH\91:, 
9U4b 11\;111 

~
~ ' / 

~.C- ~ 
6~ald ~ IIsel~ 

Dispcllsasjonsutvalgets leder 

!kso~ !illllr~: 
Rådhll ~\'eien 3 

WW .... IIIII . .,onmlUue_u(l 

Te\crl>n. 
4(j400 200 
Ttldah' 
789253 OIl 

(JMJ,;: 

4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.50' .527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Svein Gunnar Johansen og Bente Nyhci m 
Løvveien 4 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

9845 Tana 

VAr rd.: 20t 2l48S·' Sah(m)tolmll i OiSp!: ~ SllSjonlut .. algtl - 14.3.2012 u.to: '4.) .2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter sesongen 
201 2-201 5 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Se, gis herved ti llatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Svein Gunnar Johansen og Bente Nyhcim 

Kjøretoy: Snøskuter Tidsrom: 14.3.2012-4 .5.20 15 AJlIali turlretur pr. år: 10 

Formål : Tmllsport av utstyr og bagasj(' i forbindelse med vedlikehold av hyUe i Vesterbuk ta. 

Kjoretrase: Pm RV 98 ved Gilas, derfra over Llwdcv:um og ti l Odd Nyheims hylte i Vcsterbukta, 
i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Disllcnsasjonsutvalget anser det omsokte formål et som ct særlig tilfelle det 
kMn gis dispensasjon til. Soknaden er vurdert etter Rundsk r iv T-6/09, og 
Nuturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påkl ages t iter regl ene i forvaltningslovell!> kap. VI til fylkesmanncn. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen cr 3 uker rra den dag dette brevet er moltat(. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan 11\s ved henvendelse ti l kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringe!> under kj øring og kan ikke overd ras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføre n4 ,b.nJ,sidcn~y QtOJlg~9~:i~lsasjonen. , , 

I'OSlldrcssc: 
Ridlmsveie ll ) 
91143 Tan~ 
I:-posc postmol1 a~~~I:lM I.:Ol1lllUII1UlQ 

I.jl~;!''''''.'''·'''· '' · ''''''''· 

Y, mW5"~.' ~v 
~ . !val a1~;;n

DiWcnsllsjonsutvalgets leder 

IIc5ub-adrc.m:: 
R~dh\l1~cicn ) 

WW\4".lana.l.:ommullf.no 

Tf kfoll; 
46400200 
Tc!cfllks: 
71192 S3 09 

lI~nk 

4910. 12 .7 11 60 
Org.nr .. 
94).S{)5.S27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalge1 

Firrn Thrane Johansen 
Nesseby 
9840 Varangerbotn 

Kopi: 
Lensmannen i T.ma 
Statens NAturoppsyn, 'l'ana 

S~"Sflro\o!.:oll i 0l5pcn5ftsjGl\~ut~A\gC! - 14.3 .2012 Dato: 14.l .Z012 

Vedtak i søknad 011\ dispensasjon fra lov 011\ molorferdscl- vinter 2012-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskri ft for bruk av mOlorkjørcløyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15 . Illai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Finn Thrane Johansen 

Etter nye opplysninger vedr. bruksrett til nlrnnchytta tar dispensasjonsuIvalget klagen til følge. 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2012-4 .5.2014 Antall tur/retur pr. år: 3 

FormAl: Trnnsp011 av utstyr og bagasje til Thranehytta i forbindelse med tilsyn. 

Kj øretrase: Fra AlIeknjarg langs gammel kjøreveg ti l lille Jussavadda, så til Thranehytta, i b.b.L 
kart. 

Begrunnelse: Dispe.ns:ujonsutvnlgct anSt!I' det omsokte formAlet SOm et særlig tilfelle det 
kan gis dbpcns8sjon til. Søknaden Cl' vurdt:rt eUcr Rundskriv 1'-6/09. og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Ved taket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fyl kesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er moltatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og, kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kj lJrerule og underskrift påløres på baksiden av delme dispensasjonen. 

P.m.df"5~: 
R_dhUSV(ltll ) 

9&45 TMII~ 
E·post: posImOLta!.:.@tUll~ .I.:"lIInlll!lC.n{) 

Di ',pcl1Sa';jolllS lIlva l l~cts leder 

n(so!.:.~~drtssc; 
R~dhus~(ien } 

",w" ... I ~., ~j(Ortlmll"':.no 

Telefon: 
46400 200 
Telernl.:s: 
711 92 Sl 09 

Il llll!.:.: 
-49 10.1 2.111 60 
O,s·nf .: 
94J.S05.527 



Deanu gielda - Tana I(ommunc 
Dis pensasjonsu tva Iget 

Kopi: Agnes Carsten 
Skippagurra 
9845 r ana 

l..cnsmannen i Tana 
Slulens Naturoppsyn. Tana 

Vif ref.: 20121336· 1 S;'lkSPIOIOk(l1! i l)ispe l\Sa~jollsuL\"a1gct - 14.3 20 12 Dato: 14.3.201 2 

Vedtak i soknad om dispensasjon fra lov om motorferdscl- vinter 2012-2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskr ifi for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Se, gis herved tillatelse til å nylle motorkjøretøy i utmark for: 

Agnes, Tor, Siv Anita, Geir Carsten og Ingrid Pedersen 

Kjoretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3.2012-4.5.2015 Antall iurlretur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med til syn og vedlikehold av hytte ved 
Njargnjåvri. 

Kjøretmse: Fra Skippagurrd - overlrundt KorsljeJlel - over Korsmyrene - opp Juladalen ti l 
JulavaJm- derfra videre opp dalen til hytte ved NjDrgajåvd , i h.h. t. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalgct anser det omsoktc rormålet som ct særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T -6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har levert bruksrett til Omsokle hytte, samt 
fest ekontrakt. Avslag 2 turer dl) tli!t i h.h.t. kommunale retningslinjer ikke køn innvilgc.'i 
mer cnn 2S turer I)r. hytte/gamme. Til denne hytten Cl' dd med denne tillatelsen allerede 
innvilget 2S turer. 

Vedtaket kon påkktges eUcr reglene i forvalulingslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker (ra den dag dette brevet cr mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klngen kan ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillate lsen må mcdbringes undcr kjøring og kan ikke overdras ,mdre. Før turen starter skol 
dato, kj ørerute og underskri ft påføres på baksiden av denne dis nsasjoncll. 

I , 
IJrf./,'.: ••.•• ..·;'~:r;el 

ntil~ ·iIJlWdii' ' , , 
f ~ .' 

,.. vnl ' nsen 
Dispe~asjonsulva l gets leder 

'"~~'.~'~"'~'-----------------"~om<~" ~".~~~.--------------------~"~'"'"",,~,,-------D~.~"~·'--------
RAdllll ~\'eil:n 3 Ri\dhll$\'f icu 3 46 -1 00 200 4910.12.71 160 
9&4S Tanl 'l'dcrllks. Or,.nr.~ 

['JIO$t; po':!tnlO!l;Ik@!lIna.\,:onmIUIH: .1II) \\'\\'\\·.tnn~.~ammlllle'. no 7111,/25309 94JJ05,S27 



Dcanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Jon Erland Balto 

9826 Sinna 

Vlr r.:(.: 20121~ 10· ' SIl,~prO>I()kol1 i Di.~f'L"IlS3>jnllStIlValgct - 14.3.2012 Dato: 14.3.2012 

Vedtak i soknad om dispensasjon fr. lov om motorrerdsel- vinter 2012-2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Jon Erland Balto 

Søknaden avvises, JA søker a llerede har gyldig dispensasjon til samme formål som ble innvilget 
pu møte 23.3.20 iO, med gyidighcl 111 4.5 .2012. 

Begrunnelse: DispensasjonsutvalgN anser det ikke som cl formål det kan gis dispensasjon 
til etler § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvilltningslovens kllp. Vilil fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen cr J uker fra dell dag dette brevcl er moHnu. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sene opp klagen kan Ils ved henvendelse til kommunen. 

Kopi: 
Vedtak fra 23.3.2010 

PoSlndn~s~e: 

KMhus\'ciw J 
9H~5 '1'3na 
f.'p<151: 1W5lrn .. ual.:@tu!1a ~ummUlle .l\() 

IkWp.dresse:: 
R~dhuwelcn 3 

Tdcfml: 
46400200 
Tclcrllks. 
78925309 

Rank: 
4910.12.71 160 
Orgm.: 
943.50.5 • .527 



Deanu gi elda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Wenche Holm Dalta 

9826 Sirma 

VAr rer. : 2012JSQ9·! Dalo: 14.).2012 

Vedtak i sølutad Ont dispensasjon fr. lov ont motorferdsel - vinter 2012-2015 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
I S. mai 1988, Cl' det fattet føl gende vedtak for: 

Wenche Holm J3aho 

Søknaden avvises! da søker allerede har gyldig dispcllsilsjon ti l samme formål som ble innvilget 
på møte 23.3.201 0, med gyldighet til 4.5.2012. 

Begrunnelse: Dispell! lIsjonsutvalgcl anser dcl ikke som et format I det kan gis dispensasjon 
til elter § 6. 

Vedtl\ket kan påklages etler reglene i forvaltningslovens kap. VI til fY lkesmannen. Klagen sendes v ia 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fro den dag dette brevet cr mottatt. Nærmere opp lysnillger 0111 

kla!;c::tdgang e ller hjelp til l, sette opp klugen klin ms ved henvendelse t il kommunen. 

Kop i: 
Vedtak fra 23.3.20 10 

PUsUdKSSt. 
RJdhu~\·cle!l ) 
9S4~ TØIlI 
E·pas t; postmoltuk@:IIl,m l;onnnun~ .ntJ 

i , I 

.~~~ 
Dispcnsasjonsutvalgt::ls Icdt!r 

l)~oksBdr~~s~' 
ItAdhu~\·cic:n ) 

"-WW.t (.ll lI.knmnlIIIU!. II(l 

I 'u , 

Telerun' 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 0') 

l)an!i: 
~9LO. I 2.7I I 60 
Org.nr.: 
943.S0~.~27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjons ut valg e t 

Jon Vegard Holm 13alto 

9826 Sirma 

Vif feI.: 2012JS<l1I-1 ~lkSflI()l(JkoU i J)ispenn$jOllsulH,l~l - 14,3.2012 /);\11): 14.3.2012 

Vedtak i solmad om dispensasjon f,'a lov 0111 1II0torfc rdscl- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Jon Vegard Holm Balto 

Søknaden avslås: da det i h.h.t. kommunale retn ingsli njer tkke ~an innvilges mer cnn 25 turer pr. 
hytte/gamme. Til denne gammen er det allerede innvilget 25 turer til andre søkere. 

Drgrunnclst>: Dispcnsnsjonsutvalgct anser del ikke som ct formål det kan gis dispensasjon 
til elter § 6, 

VedtRket kan påklages ettcr reglene i fOI"\'all ningslovens kap. Vll il fy lkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefi'islen er J uker fra dell dag detlt: brevet er mollan. Nærmere opplysninger om 
klageadgang e ller hjelp til lt seUt: opp kl agen kall fås ved henvendelse ti l kommunen. 

"pstlldreiS~ : 
Ridllusnicll ) 
984S 'rl lta 
E'fKDt: pusll1 lQttak@t :ma. ~o:mnunc. III,' 

n~5r4;slldfcnc: 

Ridh u'i.'cien) 

\\·WW.lnI13.konllnlN\C.'1O 

Telefon 
46400200 
Telef:!"s: 
78 '12 SJ 09 

U:mk: 
4910.12.71 160 
Org.m: 
9-;).505.!'i21 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Mihka Holm IlaIto 

9826 Sirma 

V"" ref.: 20121507.\ Sllksprotukoll i lJi ~pens,~uI1Sulval!;el - I . I .J .2012 Dalo: 10 .2012 

Vedtak i søkDlld om dispelIsasjon fru lov om 1II0torfcrdscl- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift lor bruk <lV motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det faltet følgende vedtak for: 

Mihka I-101m Ballo 

Søknaden avslås, da del i h.h.t. kommunale retningslinj er ikke kan innvilges mer enn 25 turer pr. 
hyueigamme. Til denne gammen er det a llerede innvilget 2S turer til andre søkere. 

Uegrunnelse: llispensasjollslllvalget anser det ikke SOIl1 el formål det kan gis dispensasjon 
'il.Uer § 6. 

Vedtaket kun pAk lAges eUer reglene i fo rvaltningslovens kap. Vllil fylkesmannen. Klagen sendes vin 
kommunen . Klagefristen er 3 uker fm den dag delte brevet er mottatt . Nærmere opplysninger om 
klageadga ng eller hjelp til å sette opp klagen klill rAs ved henvendelse til kommunen . 

l'o~adrtue : 

RAI,Ihu§vekn 3 
9845 1"11111 
F.-pO$t: p<lSI1110\ilIk@lml~ kommllll~ .nu 

I ~ I·' HU.,l .. ~H{ 
1 ...i~· 'CI I ·"":;; .:l:IlhliW(J 

064. '(0"" -' -:/ 

.~~~ -;i~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Iltlo~iII~rcsse: 
I{l\lIhlls\·~kll ) 

\\ww.\ana ,"o lll1lllln\: 11 0 

·rtlcfow 
46400 lIll) 
TclcrKks: 
7892.5309 

Iblll.:; 
4910.12.71160 
Ori·nr.: 
9H.SOS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsu tvolget 

Arthur Partapuoli 
Mnsjok 
9845 Tana 

V6r ref,: 201 2l~ 11- ! 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SllksJlIorokolt i Dispcnsasjonsulva.l8cl _ 14,3,201 2 DaIO. 14.3,2012 

Vedtak i søknad 0111 dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på is lagte vassdrag av 
15. mai 198& § 6, gis herved till atel se til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Arthur Partapuol i 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3.2012-4.5.2012 Antall lur/ retur: 8 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med til syn og vedljkchold av egen gamme 
ved LuobbaJjohk"lliMosKcl uobhal. 

Kjøretrase: 
l , Fra Masjok langs MAskevårre til egen gamme ved LuobbaljohkalMåskcJuobbal, i h.h.t. kart. 
NB! Denne løypen er midlertidig stengt grunnet reinflytt ing, og kan kun benyttes etter at 
Fylkesmwmen i finnmark har åpnet Joypen igjen, 
2, Fru åpen løype 4 Hillaguna - Erik A, Trostens gamme - langs etablert scooterløype over 
Hånaskaidi og til egen gamme ved LuobbatjohkaJMåskeluobbal, i h.h,t. kort. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget Bnser det ont so l<.te form. let som el særlig tilfelle det 
kan gis dispensaSjon til. Soklmdell cr vurdert elter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovcns §§ 8-1 2. Avshsg 2 furcr da deC i h. h.t. kommunale retningslinjcr ikkc 
kall innvilges mer cnn 2S turer pr. hytte/gamme. Til denne gammen er det med denne 
tillatelsen allcl'cdc innvilge t 25 Curer. 

Vedtaket kan påklages etler reglene i fo rvaltningslovens kap . VI til fylkesmannen , Klagen sendes 
via kommunen. Klagerristen er 3 uker fra dell dug dcue brevet er mottatt. Nænnerc opplysninger 
om kingcadgang dier I~elp ti l A ~etlc opp klagen kan fås ved henvcndelsc ti l kommunen. 

Denne tillatel sen må med bringes under kjøring og kan ikkc overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskriil påføres på baksiden av denne dispensa'\jollcn. 

fi ~ I \~!f : I h-Q;mIlU 
Håv<)f~~ ' -,-" .. : " .. ., :~r,l 

Dispensasj dn(~tva igcts Icddt"'''s T,:li;' 

Vcdlegg: Karl o ver stengt områdct i Måskcvårri . 

Posl~dresse; 

RMhusveien 3 
9&45 T.,1It 
I:-post postI110113lo;€13' U 1.:01ll1l1UIIC.IKl 

nesl,ll.;~ad rtut : 

RMhusw icn .'I 

\\'WIV laIlM.l:onmnme.no 

Telernn; 
46400 200 
Telda1.:s: 
7S 92 Sl 09 

Ull/Ik: 
49 10.12.111 60 
OrI;.lIf .: 
9H .SOlS2 7 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Solbjørg Ravna 
Ma,jok 
9845 Tana 

Vir rer,: 201215 IJ- I 

Kopi: 
Lensmannen i Tam, 
SlaletlS Naturoppsyn, Tana 

Sa!;sprolo\.;011 i l)lsJICnSl,joMulvftl~1 - 14.3.2012 (lalO: 14.3.20 12 

Vedtak i søknad om dispelIsasjon fra lov om motorrcrdsel - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasj onal forskrift for bruk av motorkj øretøyer i ulmark og på islagte vassd rag av 
J 5. IllIli 1988 § 6, gis herved til latelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Solbjørg Ru vna 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3.2012-4.5.2012 Antall tur/retur: 8 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindcisc med tilsyn og vedlikehold av egen gamme 
ved Luobbalj ohkalMåskeJuobbal. 

Kjøretrase: 
Fra Masjok langs Maskevårre til egen gamme ved LuobbaljohkalMåskeluobbal. i h,h.!. kurt. 
NBI Denne løypen er midlertidig stengt grunnet reinflytting, og kan kun benyttes eUer at 
FylkesmsTUlcn i Finnmark har Apnet Måskevarri området igjen. 

Begrunnelse: DispensAsjonsuIvalget a nser del omsoktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert elter Rundskriv T -6/09, og 
Nalurmllngfuldslo, 'ellS §§ 8-12. Avslag 2 tUrel' da det i h.h.t. kommu na le I'ctningslinjer ikke 
kan innvilges mer enn 25 turer pr. hylte/gammc. Til dcnne gammen Cl' det med drone 
ti11ntelsc.n nllcrcde innvilget 25 turcr. 

Vedtakct kan påklages etler reglene i forvaltningslovcns kap. VI til fy lkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristcn er 3 uker fra den dag dettc brcvet cr mottatt . Nærmere opplysningcr 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp kl agen kan fås ved hcnvendelse ti l kommunen. 

Denne tillatel sen må medbringes linder kjøring og kan ikke overdras andre. Før luren starter skal 
daLo, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne. dispensasjonen. 

dJ,·- ~.-r;-
( ',' . --/. ( 

~- ..............,- / ,,,,- . ~ . . vald l Ian n " r::;q:r"' ..... . , 
.• g84t1 1nn;' 

DlspcllsasJonsutvalgets leder 

Veåicgg: Karl over stengt området i Maskc\' i\rri . 

l'oscad rC$5(' 
Udhusvcie ... 3 
984S Tana 
I! ,P(l~L : (IOScn\()Uil~"@; Lan" k()llIlII un~ , no 

!:Jcsuk$mll<:ssc ' 
RAdllllS'lf-lCu J 

WW\\·.\lmtkotll'\ll11le.no 

Teleto!l : 
~6 ~OO200 
T~ le {fl~s; 

78925309 

""4~' 

1):\111.;: 

49 10. 12.71 160 
Ore·III.: 
94B05.S21 



Dcanu gielda - Tana kommune 
Dispenscsjonsutvalget 

Mårja-Li issa Partapuoli 
Masjok 
9845 Tana 

V~r Icf.: 2012/5 19-1 

Kopi : 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tuna 

SaksprOlQ\,:oll i l)i spc,u3.~jonsut val&el - 14 .3.2012 DaIO: 14.3.1012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjoretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Mårja-Liissa Partupuoli 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3 .2012-4.5.2012 Antall tur/retur: 3 

FomlAI: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme ved 
LuobbaljohkalMaske luobbal . samt innsamling nv maleria I til duodj i. 

Kjeretrase: 
I . Fra Masjok langs Måskevårre til egen gamme ved Luobbaljohka/Måskcluobbal, i h. h.t. kart. 
2. rra Masjok langs trase brukt av Finnmarksløpet vinter 20 12 til gamme ved 
LuobbaljohknlMåskeluobbaJ. (i forbindelse med innsamling av material til duodji), i h.h.t. kart. 
NB! Omsøkte området er mid lertid ig slengt grunnet reinflyttinglog kan kun benylles eUer at 
Fylkesmannen i Finnmark har åpnet området igjen. 

Begrunnelse: DispensH jonsuhralget anser det omsuktc form ålet som et særlig tilfelle det 
kBn gis dispensasjon til. Søknaden er vurdel'. eUer R undskriv T·6/09, og 
Naturmangfoldslovcns §§ 8·12. Avslag 7 turer dll det i h.h.t kommunale retningslinjer ikke 
kan innvilges mer cnn2S turer Ill .. hytte/gamme, T it denne gamnten Cl' det med denne 
tillatelsen allerede infi\'iJget 2S -turcr. 

Vedtaket kan påk lages etter reglene i forvaltn ingslovens kap. VI til fylkesnulIUlcJl. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen cr 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt . Nærmere opplysni nger 
om klageadgang eller hjelp til fl seUe opp klagen kan fås ved henvendelse ti l kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjoring og kan ikke overdras andre. Før turen slarter skal 
dato, kjørerute og underskri ft p~føre, P~å bakSide~n av denne dispensasjonen . 

... ;' '" ~ l I .01 { .... fHnUUIl 
-- L::':;': j" "" ':j:tJl.l1Hllgsl 

/ vald l:I;. sen f)(jI\h I~mi! ' 

Dispensasjonsutvalge ts leder 

Vt:dlegg: Kart over stengt området i MIIskevarri. 

I'O\lad rC5St . 
RlkJl1ll5\'ciCIl 3 
984S 'fana 
E-post poslnl()Uakglll!lB _ ~unllnunc .llo 

BeUllaa\l1 CSif 
RMhu$\'cicu 3 

Telefon: 
46400 200 
lclc r~kJ: 

7892 5309 

IJank: 
4910. 12.71 160 
Orl·nr.: 
943.505.527 



Dcanu gielda - Tana kommune 
DispensQsjonsutvolget 

UI-JuhAn Partapuoli 
Masjok 
9845 Tana 

VAr n::r.: 10121520· 1 

Kopi: 
Lensmallnen i Tana 
Statens Naluroppsyn, Tana 

0310: 1'I.J .2012 

Vedtak i soknad om dispensasjon fra lov om motorfcrdscl- vinter 2012 

Med bjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utlll ~U"k og på islagte vassd rag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved ti llatelse ti l å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

UI.Juhån Pnrtapuoli 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3 ,20 12·4.5,2012 Antall tur/retur: 3 

Fomlål: Transport av utstyr og bllgasje i forbindelse med til syn og ved likehold nv gamme ved 
Luobboijohka/Måske1uo bbal, 

Kj ørelrnse: Fra Masjok langs Maskevårri ti l egen gamme ved LuobbaljohkalMåskcluobbal, i 
h,h.t, kart, 
NBI Dette området cr midlertidig stengt grunnet reinflytting, og kan kun benytlcs etter at 
f ylkesmannen i Finnmark har åpnet Måskevil.lTi området igj en. 

Begrunnelse: Oispcnso.sjonsutvalget aUSer dei omsokte formAlet som et særlig til felle det 
kan gis dispensasjon til. Solmadcn er vurdert eUer Rundskriv 1'·6/09, og 
Naturmangfoldslovcns §§ 8·12. Avsl:lg 2 tu rer da det i h.h.t. konlnluuale retningslinjer ikke 
kan innvilges mer cnn 2S (u l'er pr. hytte/ga mme. Ti l denne gammen Cl' det med denne 
til h\telsen allerede innvilget 25 turer. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. vr til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fro den dag dette brevet er mottatt. Næl1llcrc opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å selle opp kl agen kan ms ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. For {UIen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres p~ baksiden av denne dispensasjonen. 

[~,. ,",. i .. ~ / ' I :"; !\.U'"I 0 1ln. 
~afd H~! n-- ~tiljf~ 1;:;1),,' ·.n ""l"'·il :UUI 

Dispellsasjollsuh algcts leder 

Vedlegg: Kart over stengt området i MåskevålTi . 

roSl~rtsk: 

Rklhus~cim 3 
9845 TaM 
E-pOS1 : 1'1)S!1I1QLta~@1an:l.. !.;unHllI,m~ no 

lJe.IO!.;iooresse: 
Il. ~dhus .·den 3 

ww .... lana.!.;uAln!llnc.'IO 

·1 ctefOl!: 
46400 200 
Tdeflll.;s. 
7892B09 

Unok: 
4910.12.711 60 
O'G·nf.: 
94).5O!i.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kårc-Elle Parlapuoli 
Masjok 
9845 Tana 

Vår ICf. : 20121521-1 

Kopi : 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sek.prOlo!:o l1 i Dispensru.jol1sull'.lgel - 14.3.2012 Dalo: 14.3.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
J 5. mai 1988 § 6, gis herved tiIlatelsc til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Kåre-El le Partapuol i 

Kjøreløy: Snøskuter Tidsrom: 14.3.2012-4.5.2012 Antall tur/retur: 3 

Formåi: Transport av utstyr og bagasje i forbindeise med tiisyn og vediikehoid av gamme ved 
Luobbaljohka/Måskeluobbal. 

Kjøretrnse: Fra Mnsjok langs-Maskevårri til egen gamme ved LuobbaljohkalMåskeluobbal, i 
h.h.t. kart. 
NB! Detre området er midlertidig stengt grunnet reinflytting, og kan kun benyttes etter at 
fylkesmannen i Filllullark har åpnet Maskevarri området igjen. 

Begrunnelse: Oispensasjonsutvnlget :mser tie' omsoktc rormålet som et særlig til felle det 
kan gis dispensasjon W. SoknadtJl Cl' VUI'dert eUer Rundsk1'iv T ~6/09j og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Avslag 2 turer da det i h.h.t. kommunale retningslinjer ikke 
kan inol-'ilges mer cnn 2S turer 1)1'. hytte/gamme. Til denne g:lOlOlcn Cl' det med denne 
tillatelsen allerede innvilget 2S turel'. 

Vedtaket kan påklages elter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag, dette brevet er mottatt. Næmlere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å selle opp klagen kan fås ved henvendelse ti l kommunen. 

Denne till atelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. før luren starter skal 
dato, kjørerute og undcrskrift påførcs på baksiden av dennc dispensasjonen. 

~ /!::~ !:.,.::".:.", ... '.~" .. ,!~,, " ! .J . " 111110 
;; ~-- ,rL}4 In' ,n 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Vedlegg: Kart over stcllRt området i Måskevarri. 

POI ladre;.'\(: 
Rådhusvtit11 3 
9845 Tana 
E·post; II!.lSlnIOUak@umn.l;ol11! llUne.l1(\ 

He~(I~!WIdresse: 

RAdlms"eien) 

ww .... lnna. ~onUl1\'llc."O 

Teld"Il: 
46400 :WO 
Teltrnks: 
7892 S3 09 

Dan": 
4910,12.71160 
Org,nr.: 
9.\3 . S0~,U1 



Deanu gielda - Tana I<o mmune 
Dispensasjonsutvalget 

Anne-Lise Varsi 
I l'illagurra 
9845 Tana 

Vlr ref.; 20121548·1 

Kopi: 
U:lIsmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sal.~prOlo~olt i OiSl'ltnsasJorlsuL~algcl ·· 1-1 .3.2012 D~to: 0 .2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdscl- viltter 2012-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrifi for bl'uk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Anne-Lise Vm"si 

K:~-e'ø\l' C~øsk"t ... .. 
J I.:II I ,1' """ • ...., ... ' Tidsrom: ! .1.2012-4 .5.2016 Antall tm/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedli kehold av gamme ved Båisjavri . 

Kjørelrase: Cudi igurrn - Levse reinkorridor - forbi reingjerdet - Levseguolban - over Låidevårri 
- Båisvå.r:ri - ned ti l Uhea Båisjåvri - sA til hylte ved Oåisjåvri. i h.h.t. ktU1. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutynlgct amer det oll1soldc formAler som et særlig tilfelle det 
kAn glli dispensasjon til. Sukn llden er vurdert eUer Rundskriv T -6/09, og 
Naturmangroldslovcns §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages eUer reglene i forvaltningslovens kap. VI ti l fy lkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet cr mottatt. N;crmerc opplysninger 
om klageadgang eller hjel p til å sette opp kl agen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Dtnne tillatelsen må medbringes under kjoring og kan ikke overdras and re. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på bDksiden av denne dispensasjonen . 

f'OSllldfQJ.e: 
K!dh~s\'cicn 3 
11&45 Ti na 
F .. JlOS' : rosLIIIOUak®m~,. kO\ll1nm~.no 

Ueso~slldftSSC' 

IUldhhSI'c icll 3 

•• 

Teldon: 
46400 200 
Tcltfak~' 
78 92 5309 

Uank: 
4910.12.7 11 60 
Org.nr." 
9HS05.S27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvotget 

Lasse Varsi SoJbakk 
Sundelinv. 21 
9910 Bjørnevatn 

Vk ",r.: 20 IVS49· ' 

Kopi; 
I.ensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SrtksplOtokoll i Dispen5asjtJn1 u l~al&tt - 14,3.2012 Dato: 4 .3.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov 0111 motorferdsel- vinter 2012-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskri ft for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Låssc Varsi Solbakk 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: i . i .20 i2-4 .5.2016 Antall lurItetur pi'. åt: 5 

FonnA): Transpo rt av utstyr og bagasje i forbi ndelse med vedlikehold av gamme ved Båsisjåvri . 

Kjøretrase: t udiigurra - Levsc reinkorridor - forbi reingjerdet - Levscguolban - over Låidevarri 
- Båisvarri - ned til Uhea Dåisjåvri - så til hytte ved Båisjåvri, i h.h.l. kart. 

Hcgrunnelse: Djspcnsasj onsut valgct unser det olllsoktc fo rmålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon m. Sokna den er vurdert etler Rundsl<riv 1'-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påk lages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
vis kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag delte brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til n selle opp klagen kan fls ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillaleIsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras a ndre. Før turen starter skal 
dato , kj ørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjo nen. 

Post,drene: 
Rldh usveien 3 
914S T. no 
F.'puo1: poSlI\\Olwl;@tmu\I ,),;Ollununc.I1U 

t I l o. 
I . • 

"'I4o~r"'rJ 

~
.) .y-" 

«Va sen-' 
Di ensasj oIl. ltvalgets leder 

Ucsol;s~()rC,!;se: 

RAdhusvcicn 3 

11·\VW.lallil.l;ummurJ.:.IlO 

'J'dcfon ~ 
46400 200 
Tclcfn~s : 
78 925309 

DMt: 
4910. 12.7 1160 
Org.l\r.: 
943.S0HZ7 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Odd Walter Hirsivaara 
K vartsvcicn 17 
9800 Vadsø 

Vlr reL 20 121557-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

$ahpwrokoll i Di5pcl15asjon~utvalgcl - 14,3.2012 Dato: 14.3 ,20 12 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorfcrdscl - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasj onal forskrH't for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark fo r: 

Odd Walter Hil'sivaara 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 16.3.2012-4.5 .20 12 Antall tur/retur: 15 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasj e, samt ved til egen hytte på Seidafjell et. 

Kj øretrase: Fra parkeringsplass på Seidafjellet hyttefelt , etter etablert trase til egen hytte, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvlllget anser det omsokte formålet som ct særlig t ilfelle det 
1<0.1' gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert elter Rundskriv T-6/09, og 
NaturtUBl1gfolds lovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fy lkesmannen, Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristcn cr 3 uker fra den dag dette brevet cr mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvende lse ti l kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato , kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

POlt~~ IC!SC · 

RAdhusve>cn 3 
9845 TanR 
F.-posl: poshnotta);@tal"ll"l.korllmune.11O 

(Jcsot;sadle.5~e 

RIKlIIil.Wcicn ) 

\v\\'\\' .I ana . ~OI I 11 1111!1~ . 1 1U 

Te lefon: 
46400200 
Tdcr~ );s : 

7S9253()9 

UlII1k: 
4910.12.1 11 60 
0 ' 8·l1r.: 
943.505,52 7 



Deanu gielda - Tana kommulle 
Dispensosjonsutvolget 

Tone Dervo 
Øvre Tollevikvei 17 
9511 Alta 

Var ~r.. 20121S6)·! 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens N"turoppsyn, Tana 

Sakiprolo~o ll i Dispcnsasjollsull'algcl - 14.3.2012 [)alo: 14,3,1012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fr. lov om motorferdsel-vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
IS. mai 1988 § 6, gis herved ti llatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark fo r: 

ToneDervo 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3.2012-4.5.2012 Antall tur/retur: 2 

Formål: Transpon av utstyr og til gamme ved Lille Sommervann. 

Kjøretrase: 
l. Fra åpen løype 5 Masjok v/~laujcm. nordover til gamme ved Lille Sommervarm, i h.h.t. kart. 
NB! Omsøkte området er midlertidig slt!ngt grurUlet rcinOytting, og kan kun bcnyltes etter at 
Fylkesmannen i Finnmark har Apnet MåskcvArri området igjen. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget ~lOser det omsokte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispelHi1Isjon til. Soknaden el' , 'urdert etter Rumlsl'riv T-6/09, og 
Naturm81lgfoldslovcns §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages eller reglene i forvahni ngslovens kap. VI til fy lkesmonnen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen tr 3 uker fm dell dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysJlinger 
om klageadgang eller hjelp til A sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må Illt:dbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrin påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

/~,;.: ~~~ . U -I w ! ih ! o;.In.ot\1mun~ 
;' ijå .... Bid I ~r' L>:q;(!rI~lJ::"".j:;utvull}:i1 

Dispctlsasjonsutvalgt:ts leder i:fll !.J T;::,iil 

Vedlegg: Kart over stengt området i Måskevnrri . 

I'osladrcsu: 
ItAdhusveitn 3 
gSol5 TM~ 
[i.·p<lIol : pmIIIIOLt"l.:€I IUI~ .l;.ulllnm" c. "o 

flc.'H1kiiM II:SSC: 

Rldl~'~'·~' .. n J 
Telefun: 
46400 200 
Tclcfal s ' 
7892S)09 

BB"k: 
4910.12.71 !60 
Ofg.nr.: 
943 SOS.S27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Steinar Pedersen 
Polmak 
9845 Tana 

Vif re[ ; 2012156$· 1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SaksprOlQl.:olI i Dr..rcIlSlSjOIISulvllsct - 14.3.2012 DiIIU: 14.12012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fm lov om motorfcrdsel - vinter 2012-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjol'etøycl' i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Steinar Pedersen 

KjørelOY: Snøskuter Tidsrom: 14.3.20 12-4.5.2014 Antalitur/rClur pr. år 6 

Formål: Transport av ut styr og bagasje i forbindelse med til syn og vedl ikehold av hylle i 
Gussanjarga i Måldovuotna. 

Kjøretrase: 
I . Fm RV 98 ved Gilas , derfra over Lavdevann og ti l egen hytte ved Gussanjarga i Måldovuotna, 
i h.h.1. kart. 
2. Fra RV 98 ved Gilas til Lavdevann, derfra til Dabmudladdo og til Karclgåppi , og så ti l egen 
hytte, i h.h.t. kart 

Begrunnelse: Dispensllsjonsutvalget anser det omsoktc formålet som et særlig tilfelle det 
klin gis dispcn.sasjon til. Soknaden er vurdcl·t etter Rundskriv T -6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forva ltningslovens kap. VI til fylke smalmen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen cr 3 uker fra den dag delte brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sene opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke ove rdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baks iden av denne dispensDsjo llcn. 

[) t t lf1 ,Ue 

.. ~.drc5$t': 

RAdhusvtien 3 
9345 Tina 
E-post , (1'OllnlOlh'~@IQII~ kommune.110 

l '. 

ilf ~~-1-'<-
rv . A~ald)i§rl;>cn--
uiSP 11sasJonsUlVatgcts leder 

RCSQb 5.dro::o,( ' 
RAdhus\'eitn 3 

W\\W, l i\I1~ ,~OI)lIl\Ul1( , ILO 

Tcl( fOll: 
46400 200 
Telefaks: 
7ft 92 53 09 

Bank 
4910.12.7 1160 
Or&.M,: 
94l.50S.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Cispehsasjonsutvalget 

Steinar Pedersen 
Polmak 
9845 Tana 

V6r ler.: 201 2/566·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sa~sprOlo~oll i D jspell~asjon sulva l gct - [4.l .2U1 2 ()~to: 14.3.20 12 

Vedtak i søknad 0111 d ispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2012-2014 

Med hjemme l i Nasjonal forsk rift fo r bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Steinar Pedersen 

Kjøreloy: Snøskuter Tidsrom: 14.3 .2012-4.5.20 14 Antall tur/retur pr. år: 6 

FonnAI: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme ved 
Uhccit Uhccajavrit. 

Kjøretrase: 
1. Lcibosdn l opp Hcargccohka til Vuo li t Heargejåvri, derfra til Stuorra Nissojåvri , videre opp 
fjellet og ned til Nedre Båktelåddo, der fra til egen gamme v/U hci t Uhccåjavri. 

2. Lcibosdnl rund t Snoallajåvri - til Cærretjåvri - til åpen løype GA vlHanlluj åvri - følger de nne til 
Geassajåvri - Over til Vad neljåvri og li l egen gamme vlUhcit Uhccåjnvri . i h.h.t. kart 

Dcgmnnclsc: I)ispcns<tsjonsuhalgct anser det omsoktc formAlet sorn et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjun til. Solumden er vurdert etter Rundskriv "'-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan pAkJagcs etter reglene i forvaltningslovens kap. V I ti l fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fm den dag dette hrevet er mottatt. Nærmere opplys n inger 
om klageadgang ell er hjelp til u sette opp klagen kan fAs ved henvendelse til kOllllllunen. 

Denne tillatelsen må meLlbringcs under kjøring og kun ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påfol'es på baksiden av denne dispensasjonen. 

ÆJ:"I ~J I .1 ~ 11Q' .Qj nU I ~ 
/ å Id _1-// ~ 1"':.; ' :".I;-"",.'I I <lwi~('Iln c.· 
\ va · linsen ~:;14~·. ~1 <1l1a 

Dispensasjollsutvalgets leder 

'r~oo."~d~",~"~, -----------------'"~,w~"~ .. ~",~,,~,,~,----------------·----'~~I,~fu~"~'-------'O~M~'~' -------
Ridh"5~den ) IHldhusvci cl1 J 01 6400 200 49 10 .ll7 11 6() 
984S TIII,3 Tdcrllkl ; Or"nr.: 
F, 'po$l' pm(mOCI~"€t;\,,a.kom ll\\lnc..1IO \\""w 1.'\l,~ .I;Ulllnllu'~.n(l 7892 Sl 09 9H.SOS.S27 



Deanu gielda - Taml kommune 
Dispensosjonsutva/get 

Kopi: Eina Thrane og Øystein Johanst!n 
Nesseby 
9840 Varangerbotn 

Lcnsrmlllnen i Tana 
Slatens Naturoppsyn, Tana 

VAr rer.: 2011159)· \ Søksprorokoll i l)isrerISilSjonsU I ~a!gcl· 14.3.20 12 Dalo: 14.) .2012 

Vedt.k i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2012-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Se, gis herved tillatel se til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Eina Thrane og Øystein Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.1.2012-4.5.20!6 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til Thranehytta. 

A- 'all •• . ~ / .... tur ""r .Il ... ., Il ... IUI"'" }J. <Il, J 

Kjøretrase: Fra løype 14 Al leknjarg elter elablert kjørespor ti l Li lle Jllssavadda, og så til 
Th ranehytta, i h.h.t. kart . 

Begrunnelse: Dis l)ClI5Hsjonsufvalget linser del omsoktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispellsasjun til. Soknaden er vurdert eUer Rundskriv T -6/09, og 
Naturmllngroldslovcns §§ 8-12. 

Vedtaket kan pA klages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefri sten er 3 uker fra den dag dette brevet er mottat l Nronncrc opplysni nger 
om klageadgang e ller hj elp til å selle opp klagen kan fås ved henvendelse ti l kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overd ras Audre. Før turen starter skal 
dato. kj ørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

P051I1d~(' 

IUdhll~nim ) 
9845 Tan~ 
c ' flOS!: pOMrnollok@llIna .koml11 llll~ ,n (l 

k 

1l~K: 
Rfldh!ls\'m'll ) 

wlY\\".Ian~ kOlllumnc.l\o 

TdefUl'l: 
46400 200 
T.:lef;l.ks; 
78925309 

D:mk: 
~910. 12. 7 1 160 
Org,nf.: 
9HSOS.SZ7 



Deanu gi elda - Tana Imllllllune 
Dispensosjans utvo Ige t 

John Eirik Hegge 
Tomaselv 
9800 V.dsø 

Vi, rer.: 20121606-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Staten!'. Naturoppsy"_ Tana 

Sabpm(o\':oU i l>ispcnsasjonWh"algct - 14.] 2012 DaIO: 14.3 2012 

Vedtak i søknad om dispensasjoll fra lov om motorferdsel- vinter 2012 

Med hjclluneJ i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6. gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark fo r: 

John Ei rik Ilegge 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.4.2012-4 .5.20 12 Antall turiretur: 4 

Avslag I tur i h.h.t. dispcnsasjonsutvI\lgcts praksis. 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i fOl'bindelse med vedlikehold av gamme vcd 
Miennsjåvri . 

Kjorclrasc: Fra løype 2A Si rma ved Njuorgganjåvri over HåSIalas, Miennaluobbal til gamme ved 
Micnnajåvri, j h. h.l. kart . 

Begrunnelse: Dispcnsllsjonsutvaiget anser det omsoktc formAlet som ct særlig tilfelle det 
kan gis d ispensasjon til. Soknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/091 og 
Naturmangfo ldslovells §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages eller reglene i forvaltningslovens kap. Viti l fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klngen kan f?ts ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillutcJsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdms and re. Før luren stal1er skal 
dato, kjorerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

I'()n.d~e: 
RidlJ.1$yeirn J 
984S TMa 
E'p<»I: po~ln\UII~k@lillla .~O"lt\III I\C. 11() 

I .I" I II~ 
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».'{[, c;, 
!:JU4:' lcoø ~ ~ 

l ...... mvåT.... ansen 
Dispensilsjonsulvaigets leder 

O&:S(lbad~; 

Rldtlll~\'ell:n J 

\\ww. lana. ~U'"IIIII"C ilO 

Te/don: 
46400200 
Tde(lI~s: 

78925309 

Ullll~: 

4910.12 .1 1160 
Org.nl.; 
943,SOS ~27 



J)eanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

John Eirik Hegge 
TOnlaselv 
9800 Vadsø 

VAr rt [ : 10121607· 1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statl!ns Naluroppsyn, Tan3 

Vedtak i søknad om dispensasjon fm lo>, 0 11\ motorferdsel- vinter 2012 

Med hjemmel j Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag uv 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjø retøy i utmark for: 

Jolm Eirik Hegge 

Kjcretøy: Snøskl:ter Tidsrom: !.4.2012A.5.20!2 Antall tur/retur: 5 

FonnAI: Transpo rt av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hylle ved Dunkrau . 

Kjoretrusc: 
l , Fra løype 4 Hillagurra ved Dunkrauelv til Ni ls Arvid Guttorms hytte ved Dunkratl, i h.h.l. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvnlgct anser det omsoktc forml\l et som et særlig tilfelle det 
kan gi dispcnsasjon lil. Sohnadcl1 er vurdert eUer Rundskriv T -6/09, og 
Naturmangroldslovens §§ 8-1 2. 

Avslag kjorclrase 2: FrA hylle ,,/J)unkratl til Akknjavri , da det ikke kan gis dispensasjon i 
forbindelse med isfiske. 

Vedtakei kan påklages etler reglene i forvaltningslovens kap. VI til fyl kesmannen. Klagen s endes 
via kommunen . Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til n selle opp kl flgen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillate lsen ml\ medbringes under kj øring og kan ikke overdras und re. Pør turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift pMores på baksiden av denne d isl>eJlsasjoncn, 

l'o~latlre,~e: 

RAdhllwciCll 3 
9845 TIII\I 
F.' posl: posI rooUakglnnd:ollun u ,,~. 11O 

Dispensasjonsu lvalgets leder 

ll esll ks~drt1~ r. 
Rttlhtl ~\' C lcn 3 

"·wW. lll/Ia.l<ummunr no 

Tdeton: 
46 >1 00 200 
Tddwh: 
7892 53 09 

lJanl< : 
49 10.12.711 60 
Org.nr.: 
94l,S05.S21 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ann Chatrin Hegge 
Tomaselv 
9800 Vadsø 

VAr Id.: 20121601· 1 

Kopi : 
l.ensmilnnen i Tunn 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Slh protokoU i DlsptnSasjonslllu!get -J ol.l .l012 1),111'1: 14.3.20 12 

Vedtak i soknad om dispensasjon fra Illv om molorfcrdsel- vinter 2012 

Med hjemmel i N8~onal forskri ft for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på is lagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nylte motorkj øretøy i utmark for: 

Ann Chalrin Hegge 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.4.20 12-4 ,5,201 2 Antall turlretur: 4 

Avslag J tur i h.h." dispcnsasjonsut\'algets pl-aksis. 

Formål: Transport av utstyr og bagasj e i forbindelse med ved likehold av gamme ved 
Mielulujåvri, 

Kjøretrnse: Fra løype 2 A Sirma ved Nj uorgganjåvri over Il åslalas, Miennaluobbal til gamme ved 
Miennajåvri . i h.h.t. karl. 

Begrunnelse: DispcnsasjonsutvalgCl anser det omsoktc formAlet som et særl ig tilfelle det 
ka n gis dispensItsjon UL Søknaden Cl' vurdert efter tlundskriv T -6/09, og 
NaturmangfoldsIO\fcn!i §§ 8-12. 

Veu ll1kct kan påk lages eUer reglene ; fo rvalt ningslovens kap. VI til fyl kesmunnen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefri sten er 3 lIker fra den dag dette brevet er motlatt . Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan ms ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og klln ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerutc og undcrskrin pMørcs på baksiden av denne dispensasj oncn. 

i'OItadlc$~: 

Rlld llus"cicu) 
98<15 Tina 
E·pos!: postnlouak@;1nnu.kotllrnllnc.nu 

~ ri IU U~ 

I .' ~ 

~lIGa Illl' ~ • . -?.. .' ," 

t. ctåvn men-
Dispensasjonsurvalgels leder 

U.:'itlk$adr~ssc , 

RMhus\,cJCJI] 
TticrOfl: 
46400 200 
Tclcr~kl: 
7892~] 09 

Ballk: 
4910.12.71160 
OfJ..nr. 
943.S0S.527 



Deanu gielda - Tana Iwmm unc 
Dispensasjonsutvalget 

Linda Johansen 
Skipp"gurra 
9845 Tana 

Vi, rcf. : 20121625·1 

Kopi: 
Lensmallnen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

1)1110: t<U.20 t2 

Vedtak i søknad 0111 d ispensasjon fr. lov om motorferdsel- vinter 2012-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift fo r bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §§ 6 og Se, gis herved tillatelse til ;\ nyue motorkjøretøy i Ul0l8rk for: 

Linda Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom : 14.3.2012-4.5.2014 Antall tur/retur pr. år: 5 

Fomlål: Transport av utstyr og baga!>je i forbindelse med til syn og vedl ikehold av gamme ved 
Julnvann, og hylle ved Njargajåvri. 

Kjorctmsc: Fra bo lig i Skippogurru - Korsmyra - gamme v/Julavann - derfra videre opp dalen lil 
hytte ved Njarg.jåvri , i h.h.L kart. 

Begrunnelse: Di.s(lCnS:lsjonsutvalget anser det omsokte formAlet som ct særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon liI. Søknaden er vurdert elter Rundskriv T~6/09, og 
Naturmangfoldstovens §§ 8·12. Soker har h.'vert bl'uksrett til omsokte hytte. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. NlCrmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp kl agen kan ms ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøri ng og k.an ikke overdras andre, Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påførcs på baksiden av denne dispensasjonen. 

Vosttdrcssc: 
Rlldhlls.veicll J 
910&5 Talll 
E-pa.t: J>O$tUlml~~gt a rl:l \;<)rlurruuc.rro 

I 
I 
e(loHllt~t.: ~ 

Pv;ww'kei'--
l) ispensasjousul vulgets leder 

Besok $pdrc~c: 

R4Ilhu~\'eicn J 

WWW.IM.1 . kommurr~ . no 

TeIefoll: 
46400 200 
TclcfPl.~; 

7892 5J 09 

Blink: 
49 10.12.71 160 
Or,nr : 
9<43 .50S.527 



Dcanu gielda - Ta na ko mmune 
Dispensasjonsutvalget 

Peder Pedersen 
Hoffsveien 600 
0377 OSLO 

Vlr ler.: 20 121623· \ 

Kop;: 
Lensmannen i TIllla 
Statens Naturoppsyn. Tana 

5,ksp'otokoll i Dis pens~sjon!utVllI~t - 14.3.2012 0310: 14.3.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjoll fru lov om lIIotorferdsel - vinter 2012 

Med hj emmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøre tøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatel se til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Peder Pedersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom : 1.4.2012·31. 12.2012 Antall tur/retur: 3 

NB! Del gjøres oppmerksom pA motorferdselsforbudet 5.mai-30.juni . 

FormAl: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av gamme ved Uhedt 
Uhccåjåvrit . 

Kjøretrase: 
l . Leibosdal opp Ileargccohka til Vuolit lleargcjåvri, derfra til Stuorra N issojåvri , videre opp 
fjellet og ned til Nedre Båktelåddo, der fra til egen gamme vfUhcit Uhecåjavri. 

2. leibosdal rundt Snoall ujåvri - til Cærrc~ åvri • lil åpen løype 6A v/Hannujåvri · følger delUlc til 
Geassajåvri - over til Vadneljåvri og lil egen gum me v/Uhcit Uhceåjavri, i h_h.t. kart 

Uegruunclse: Dispensftlljon. utva lget ftnscr det ol11soktc formål et som et særlig til fc lle det 
kan gis disJlensasjon til. Soknlldcll Cl' vurdert etter Rundskriv T -6/09, og 
NaturIl1Rngfoldslo\'cus §§ 8.-12. 

Vedtaket krul påklages eller reg lene i forvaltningslovens kap. VI til fy lkesmafUlcn. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fro den dag dette brevet er mollatt . Nærmere opplysninger 
om klageadgang e lle r hjelp lil d setle opp klagen kun fås ved henvendelse ti l kommunen. 

Dcnne tillatelsen må medbringes under kjming og kan ikke overdras andre. r ør turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen . 

l'osliICI~'OC: 
IUdbusycicn 3 
934' Tllno 
E:'POSI' pO!ilmotU\k$I~M ~Ulllllllll>t .no 

1--"" I~' ~~) ---c: ,. . ;r. ~ 

DispenS3s;::~rÆa~:;~s leder 

Oeso~SAd rcssc : 
IU\llhu l ~cicn 3 

www.l~n3.I(Onll1lllne ml 

Tckron: 
46400 200 
Tdda~s : 

71192 53 09 

Ulnk: 
4910.12.71100 
Or,.nr,: 
943.505.521 



Dcanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Odd Alexander Nyhcim 
Lismavcien 14 
9845 Tana 

VAr rer.: 201216)01. \ 

Kopi: 
I.ensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SaPfllolOkoU i Dls~nsasjunslllyat,cl - 14.).2012 Dala: 14.1.2012 

Ved tak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2012-2016 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
IS. mai 1988 § Se, gis herved ti ll atelse ti l å nyue motorkjøretøy i utmark for: 

Odd Alexander Nyheim 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 15.3.20 12·4.5.20 16 Antall turiretur pr. år: iD 

Fomu\l: Transport av utstyr og bagasje i forbindel se med tilsyn og ved likehold av hytte i 
Vesterbukla , 

Kj orclrase: Frn RV 98 ved Gilas. derfra over Lavdevann og til egen hytte i Vesterbukta, i h,h.1. 
kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalgcl anser det omsøkte formMet som et særlig tilfelle det 
kan gis disllcnsusjon til. Soknaden el' vurdcrt etler Rundskriv T-6/09, og 
Natufmangfolds loveus §§ S-U . 

Vedtaket kan påk lages etter reglene i furvaltn ingslovens kap. Vltil fylkesmannen. Kl agen sendes 
via kommunen. Klagefristen er J uker fm den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp ti l å set\e opp klagen kan fås ved henvendelse ti l kommunen. 

Denne till atelsen må mcdbringes undcr kjøring og kan ikke overd ras und re. rør turcn starter skal 
dato, kjørerutc og underskri fl påføre::; på baksiden av denne dispensasj onen . 

r'o!ltdrcuc: 
Rl\dhus\'clcn J 
9845 TIIM 
l.!·po$l· ro~ l ~l()ll~~@1 ~l l ~.L ommune .no 

I-
1"tr:f!.;1!. I:J •••• ,~." ., ~. I> ,tJ .. , I 

~1l~~:1 It,I I';' ,/ 
(' 

• vald 5'8r-
Dispe'j;sasjo nsutvalgets leder 

Hes""~ad ressc: 
RMhHS\'Cl t ~ J 

II w IY.laul.L0I11U1Ul IC.no 

Te lefon: 
46400 20Q 
Tclefu~s : 
71192SJQ9 

UanL: 
~9 1 0. 12 . 7 1 I f1() 

Or;.nr.: 
9H 505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
DispensQsjonsutvalget 

Kopi : Jan Ole Ravnts 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Slutens Naturoppsyn, Tana 

Saksprolokoll i Disp(llsujollwh'ølgtL - 14,) .2012 1)1110 : 14.3l012 

Vedtal, i søknad om disr ensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2011-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1998 § 6, gis herved till atelse til å nyUe motorkjøretøy i utmark for: 

Jan Ole Ravna 

Kj~retøy : Snøskuter Tidsrom; 14,3,2012-31.1 2,2014 Antall tur/retur pr, år : 5 

NB! Det gjøres oppmerksom på motorferdse l ~forbudct 5.mai-30.juni. 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme ved 
Luobbaljohk, 

Kj Dretmse: 
Fra åpen løype 4 IlilJagurra - over Hanaskaidi -til Luobbal og videre ti l egen gamme ved 
Luobbaljohk. i h,h,!' kart 

Begrunnelse: DispensRsjonsutvalgct anser det omsokte rurmAIet som ct særlig tUrelie det 
kan gis dispensasjon til. Soknndcn er vurde.'t etter Rundskriv T-6/09. og 
Nalu l'm9l1gfold,loven, §§ 8-12. 

Vedlakcl kan påklages etter reglene i rorvaltningslovens kap, VI til fylkesmannen, Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag delle brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hje lp til å sette opp klagen kan flis ved henvendelse ti l kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjuring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne disoensasjonen. 

,.,. ~ ;'l ti (h .t 

l'o$u.d'CJ&e: 
R6clhusveien ) 
984S TnI1~ 
[·post: po5(mott~ k:1ttl\l1 ~ .k"n\ml', le. I \O 

r I ",,,, ... ~ 
[)i'P.z,;~~"ul:?I::::eder 

Iksoksadlcssc: 
R~husvej( n J 

\\'lVw.t.1n~ . I.; \lIlll II II IIC.11O 

'rdcron: 
46 400 200 
Tck:fak s ~ 

78 92 S3 09 

Ban k.: 
4910.12.7 11 60 
Or&./1oI.: 
94J.SO$.S21 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutva lget 

Jan Ole Ravna 
Vestre Scida 
9845 Tana 

Vif rtr.: 20121646· 1 SahplOlokoll i [)ispcl1SasJof1s\ltv~l&cl- 14 .3. 2012 f)~IO , 14.l2012 

Vedtuk i søknad om dispensasjon fra lov om l11otorferdsel - vinter 2012-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjorctøycr i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet fø lgende vedtak for: 

Jan Ole Ravna 

Saknaden kan ikke behandles eiicr § 6 da den mangier kart over omsøkt trase fra bolig i Vestre 
Seida - Maksevarri - Luobbal - til gamme ved Luobbaljohk. 

SøknAden vil bli behandlet når det roreligger; 
• Kurt over kj ørerute 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvA lln ingslovt/ls kap. VI ti l fy lkesmannen . Klagen sendes via 
kommunen . Klagefristen cr 3 uker fr<! den dag deue brevet er moUatt. NærIllere opplysninger 0 111 

klageadgang eller hjelp til fl sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen . 

POSladrClSC ' 
RAdl1ll5vden ) 
984S fIlIla 
E-~I: posll)IOI l llk®l rul~.l;ommlll lc ."O 

l lin I. 

~;,~i .. ~~;;)!;~, 
&",:[J/ 
./l-l å~~Tanscn-

Dispensasjonsutvalgets leder 

Acsnks.'ld,,;ssc: 
R6dhll~"cien ) 

w\\'w. I~'ln. l onll "Ull c .nll 

Telefon. 
46"00 2UO 
Tcl~r~k~-

111 92 Sl 09 

AMl; ' 
49 10.12 71 It'.() 
Ols·nr : 
9·13,SOS,S27 



l 

Deanu gielda - Tana kommune 
Di spensQsj oosut va Igc t 

Runar Andre Salla 
Vestre Seida 
9845 Tana 

V"ltf.: 20121645- 1 SlIksprOIOkoU I OISpell~ll$jOnsuIVØI&(1 -14.3.2012 OillO: 14.3.2011 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2012-2014 

Med hjcmmd i Nusjonal forshi ft for bruk av mutorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
J 5. mai 1988. er det fallet følgende vedtak for: 

Runar Andre Saua 

Søknaden kan ikke. behandles etter § 6 da den mangler kart over omsøkt trase fra Vestre Scida
Maksevarri - Luobbal - til gamme ved Luobbaljohk. 

Søknaden vil bli hchand lct nAr det forcl jggcr; 
• Kart over kjørerute 

Vedtaket kan påklages eUer reglene i forva ltningslovens kai>. VI ti l fy lkesmannen. Klagen sendes v ia 
kommunen. Klagefristen cr 3 uker fra den dag dette brevet er mottott. Nærmere opplysninger 0111 

klageadgang e lle r hjelp til å selte opp klagen kan rAs ved henvel\delse til komIllUl\cn. 

Posl~dleS!iC: 
IUdhUI\'citn ) 
9&4S Tana 
I!..post: posl'''oI 1JV$l 'Ln~ .ko'''nllJl\c .,,(> 

ilo; ei!::. d ' 
~11Iva;~nsen-

DispensasjollsUlvalgets leder 

nc~{)hndrtS~C: 

R!WhUS\'cien) 

\\"Ww.I:\I1a.kolll,"",\('.no 

TeleFon: 
46 400 200 
'l"\'lcfllks: 
78 92~) 09 

Ilank: 
4910. 12.1J160 
O/g.nr .. 
'Hl.50S.S17 



Deanu gielda - Tana lcommune 
Dispensasjonsutvalget 

Runar Andre Saua 
Vestre Seida 
9845 T,na 

var ,cf,: 20121644-1 I)mlo- \4 .3.2012 

Vedtak i søknad om dis(lcns"sjon fr. lov 0111 1I10torfcrdscl- vinter 2012-2014 

Med hjemmel i Nasjonal forskri ft fo r bnlk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet [-",Igende vedtak for: 

Runar Andre Saua 

Søknaden kan ikke behandles etter § 6 da den mangler karl over on1søkt trase fm bolig i V csirc 
Scida - Iøype 9 Tanaelva. 

SoknRdcl1 "il bli be.handlet når det foreliggel'; 
• Kllrt over kjlJrcrulc 

Vedtaket kan påk higes etter reglene i rorvaltningslovcns kap. VI til fylkcslllnnllcn. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mollult. Nærmere OPI>]ysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen. 

l'ostMi resSI!: 
IU\lhl~vciro l 
9145 T.n~ 
E-POll : flosllUolla\.:@lnn~. ~on\ln"l\e . \\O 

Ucsoba\lrcsse. 
R~l hllw~icn J 

Teleron: 
46400 200 
Tekra~ · 
78 <;2 5) (li) 

n~n\.:: 

4910.1271 100 
Or,.m.: 
943.505 527 



Dcanu gielda - Tana ko mmune 
Dispensasjonsutvalget 

Holmfjell og Gu lbojok bygdelag 
Hohnfjell 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
SI<1lens Naturoppsyn, TMa 

9845 Tann 

V" ref. : 20121650·1 SaksplOIO).:oll i Dispc;nu$joml'Nllgcl - 14.3.2012 f)1Io1": 14.3.2012 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrifl for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15, mai 1988 § 6, gis herved ti llatelse til å nytte Illotorkjorctcy i utmark for: 

Holmfjell og Gul bojok bygdelag v/leder, samt Theodor Remsa, Jan Oskar Derva, Arve 
Øverland, Nora KjølAs og Vend la Nilsen 

Kjøretøy: Snøskuter T idsrom: 14.3.2012-4.5.2012 Antall tur/ retur: Ved behov 

FormAl: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med til syn og vedlikehold av hytte ved 
Abborvann, samt oppkjøringlsl:'idding av skiloypc. 

Kjøretrase; Fra RV 98 vlboligfclt i Holmfjell clter jordbnlksvcg til Gu lhojokmyra, til hytta ved 
Vuoskunjåvril Abborvann (merket med rødt på kart), i h.h.l. kart.. 

Begrunnclse.: Dispcnsasjonsutvalgct anser det omsokte formålet SOlli et særlig tilfelle det 
kan gis dispc:nsl;/,sjon t il. Ledcren for HOlmfjell og Gulbojok bygd elng må selv sørge for Il 
skrive til5yns· I\'ed likeholdskontrakt med aktuelle medlemmer, samt ident ifisere de som 
skal trAkke skispor. SolUlRdclI cr vUI'dcrt elter Rundskriv 1'-6/09, og Naturannngrolds lovcns 
§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fy lkesmannen. KIDgen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fnl den da.g delte brevet er mottatt Nænnere opplysninger 
om klageadgang e ller hjelp til å sette opp klagen kan ms ved henvendelse til kom munen. 

Denne till atelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen stm1cr skal 
dato, kjørerute og underskrif\ påføres på baksiden av denne di spensasjonen. 

I'owdrasc: 
I\adhun'cien 3 
c)84~ Tl\na 
E.post: POSlll10ltak@tflna Io;o,umlll\~.no 

l ~ ) . \ : !1l i 

(j~u ~"" IQ,!,~"'/ 
. "?~ tå\iåT'd!1Thn~eif ___ 

Dist)ensasjonslllvalgets leder 

Rnok5adn:s~ 
RålIlms\'cieu 3 

www.luna.konlmu •• C.1I1l 

re lefon: 
·16 400 200 
Telcrah: 
1M 92 53 Ol) 

Bank: 
4910.12.7 11 60 
O'8,n, .: 
943.S0D27 



Dcanll gielda - Tana 1<OIlllllllnc 
D ispensasj onsu t va 19 et 

Viklor Dreivik 
Kvartsvegen 5 
9845 Tana 

Virre(: 20 121500·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Dato: 14.3.2012 

Vedtak i sølmad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskr ifllor bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved till atelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Viktor Breivik 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3.2012·4.5 .2012 Anta!! turlretur: 5 

Fonnål: Transport til åpne løyper i Austcrtana. 

Kjøretrase: Fra egen bol ig/parkering og lil de åpne løypene lOA og 13B Auslcrtana, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: UispensRsjonsutvalgct anser det omsoktc formålet som et særlig tilfelle det 
klln gis dispensasjon til. S"lw!ldtn cr , 'urder! etter Rundskriv T~6/09 , og 
Naturrnnngfoldslovcll s §§ 8~1 2. 

Avslag 25 tUI'cr i b.h.t. d ls llcnsasjommtvalgcts praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvliltn ingslovens kap. Vl til rylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnerc opplysninger 
om klageadgang eller hj elp tit 1\ sette opp klagen kan ras ved hcnvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og klin ikke overdros nndJe. For lUren starter skal 
dato. kj ørtrute og underskri ft påføres på baksiden av denne dispensasjoncn. 

rO~(edl(5se; 

RldhU'iVCh:U 3 
9&4~ Tlln~ 
E'p<lSl: po5l nlOtla~lana.I.Q111mUtl(: . uo 

I ·1 ,"Ull" , 
l .... / ~l .... IWI.I~.. ~. 

~ - ? 

?I. åval~ ~,isbr---
f); ......... "S"'J·O·ls .. ·va' .... ·s , ........... . ...... , .. p....... 'U\ '6.... • ... u ..... 

IltSobadn:s~t· 

Radhlmd~n ) 

"'''''''.lana J,;ommune 11('1 

'!'c lc fOI1 : 
46400 200 
' I'cJcf~~l' 

7892 S) 09 

lIan~ : 
4910.12.7. 160 
Ofg.nr.~ 
94).S{lB 27 



Deanu gielda - T ana IWllllllune 
Dispe.nsasjonsutvolget 

Johan Benjamin Breivik 
K vartsvcgen 5 
9845 Tana 

VIIr rc[: 20121'0 1-1 

Kopi: 
Lensmannen i T(lna 
Slarens Naturoppsyn, Tana 

Saksprolokoll i r>i~penwjonsuh'lI'gCI - 14.) .20 12 Oalo: 14.J.2Q 12 

Vedtak i søknad om dispensasjoll rra lov om motorfer·dsel- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagtt: vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nyue motorkjøretøy i utmark for: 

Johan Benjamin Breivik 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.3 .2012·4.5.2012 Antall tur/retur: 5 

FonnAI: Transport til åpne løyper i Austertana. 

Kjøretrase: Fra egen bolig/parkering og ti l de åpne løypene l DA og 13B Austertana. i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: I>ispcnsAsjonsutvn lgct ansel' det omsokte fo rmålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispenSAsjon til. Søknaden cl' vunlcrl elter Rundskriv T-6/09, og 
Na turmangfoldslovens §§ 8-12. 

Avslag 25 turer i h.h.t. dispensBsjomJutvalgets praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI ti l fy lkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagerristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere oPJ'!ysninger 
om klageadgang eller hjelp ti l å sette opp klogen kan rAs ved henvendelse ti l kommunen. 

DClUle tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre, Før turen starter skal 
dato, kj ørerute og underskriO påføres på baksiden av denne dispensusjonen. 

r OSIRdlcssc: 
ItAdhus"dclI J 
9&4S "MI 
C-fIO$l: postnlOl!!'ik@1tnH.kommunc na 

I t ~!, t Il C'l 

I '~":."!rtW I I 

,-" 
u\'ald ~ ett-

Disoensasiol1s\ltvall!.cts leder . . -

Il eso~ sa (lrcssc : 

IUdhus"cien J 

www.lftna~Ol n I1lUnC".nl.l 

Teleron: 
46 400 200 
Telefaks' 
1892 S3 09 

Uan k: 
491 0.12.711 60 
Org.nf.: 
9H.SOs.s21 



Deanu gielda - Tana kommune 
DispensQsjonsutvolget 

Kopi : Ingjerd Volden Henriksen 
Skogstad bakken 4 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vil rer.: 20121490-1 Søk$pfOlokollI llisl'enslIsjllnsllh'lllt:d -1 4.3.2012 Dalo: 14.3.20 L2 

Vedta" i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal fo rskrift fo r bruk av mutorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillate lse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Ingjerd Volden Henriksen 

Kjan~tøy: Snøskuter m/følge-.s..lmtcr Tidsrom: 1.4.2012-4.5.20 12 Antall tur/retur : 2 

FomlAI: l 'ransport/omlransporlering av gompi. 

Kjørctrase: Korteste vei fra øverste Lnvnjus over til offentli g Joype ved f'lyvarden. i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsut"a lgct :mscr det omsoktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis disl)Cll!Iasjon til. Det presiseres at dlspensn jone.n er men t SOlli en nødløsning i de 
tilfeller dl.'r evt. tidlig \-'A rløsning gjør dCI vanskelig, for ikke A si risikobetont A frakte 
gompi ned HI riksveg etter loype 2A-SirmR og 3A-nåteng. Snlmad en cr vurdert etter 
Rundskriv T -6/09, og Na turmangfoldslovens §§ 8-1 2. 

Vedtaket kan påklages elter n:glenc i forvalt ni ngslovens kap. VI til fylkesmannen . Klagen sendes 
via kommunen . Klagefri sten er 3 uker fra den dog dette brevet cr mottaIt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til A sette opp klage.n kan ras ved henvendelse til kommunen. 

Denne till atelsen må med bringes onder kjøri ng og kan ikke overd ras andre. Før turen starter ska.I 
dato, kjørenite og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

l'u5taLlrcsse; 
RoWhus\'eicn J 
984~ Tina 
I!.post: poslnlOlcaJ,;@1ana.koltlmul1e.110 

\l .Ill 
I..K , ~I'J l ·~ . . 'to ta-i. . 

Dr.1" "n" v~f~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Ikso~ s all'~ >5e: 
N:A(!h\ls"cicl1 3 

Trlcflln: 
46400 200 
Tctdah: 
1892530'.1 

Rank; 
4910.11.71 100 
°ll·nr .. 
943.S0S . ~21 



John Vuolab 
Polm.llk 
9845 Tana 

Vif rer : 20121488· ' 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Snl.:spmtokoU i Disf1CllSllSjonsulvalgel - 14.3.2012 Oalu: 14.3.20 12 

Vedtak i sokn ad om dispensasjon fra lov om moto..cerdsel- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

John Vuolnb 

Ki"' ..... in" . S""sk"ter ... u·",l'"eskl··~~ • J 'n .... u), ~ ... " .. 'U">.:II!) H\,;I Tidsl'om: JA.20i 2-4.5.20 i 2 Åntaii turirctur: 2 

Formål: Transport/omtranspol1ering av gompi. 

Kjørctrase: Korteste vei fm øverste Lavnjus over til offentl ig løype ved Flyvardcll, i h.h." karl. 

Begnlnnelsc: DispensusJonsu tva lget ansel" det omsoktc formå.let som et særlig tilfelle d et 
kan gis dispensasjon til. Det presisere." a' dispensasjonen er ment som en nødløsning i de 
tilfeller der evt. tidlig vårløsning gjør det vanskelig, for ikke A si risikohetont A frakte 
gom pi ned til riksveg eUer løype 2A-SiI'nHl og 3A-nAtellg. Sokmtden Cl' vurdert etler 
llumlskriv T ~6/09, og Natunuangfoldslovcns §§ 8-1 2. 

Vedtakel kan påklages elter reglene i forvaltningslovens kap, VI ti l fylkesmannen, Klagen sendes 
via kommunen , KJagefrislcn er 3 uker fra den dag dctte brf!\'ct er mottatt. Nærmere opplysningcr 
om klageadgang ellcr hjelp til fl seue opp klagen kan ms ved heIweudeise til kOlllmUllf!n. 

DelUle tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overd ras andre. før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postødresse; 
ltådh~5vciell J 
9845 T.M 
F..·posl; POSIIl1(1UKk,g!all~ komnul1lc.!lO 

\ )1. I ':; :i-...: 'l : I'~ .I \ , .l IJ''':! 
!,I.r; i, l i;!li I 

Dis ensasjonsutvalgets leder 

lk.!i(lhad~ 

k~llhus"dfn ) 

www.Wlln.kOlIlI1\Unc.no 

Telefon: 
46400 200 
Telcrn~5 : 

7B92n09 

U~Il~ : 

4\110.12.11160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kOllllllune 
Dispensasjonsutva lget 

Magnus Henriksen 
Skogstadbakken 4 
9845 Tana 

VAr ref. : 20121489· 1 

Kopi: 
I,ensmanncn i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SlIksprOlOkoli i Dispcnsasjomuh'algcl- 14.J .20 12 Dato: 14.3.20 12 

Vedtak i soknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis Ilcrved ti llatelse ti l å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Magnus Henriksen 

Kjøreløy: Snøskuter m/følgeskutcr Tidsrom : 1.4.2012-4.5.2012 Antall tur/retur : 2 

Formål: TransllOrtiomtransportering av gompi. 

Kjøretrase: Korteste vei fra øverste Lavnjus over til offentlig løype ved Flyvarden, i h.h.t . kart. 

Begrunnelse: Dispcnsa.sjonsutvalgct anser det omsoktc formAlet som et særlig tilfello d et 
kRn gis di.spensasjon til. Det presiseres at dispensasjonen er ment som en nødløsning i de 
til feller der cvt. tidlig vårløsning gjor det vanskel ig, for ikke li si risikobetont å frakte 
gompi ncd til ri k.'IVeg clter løype 2A-Sirma og 3A-Båteng. Sølwadcn Cl' vurdel't etter 
Rundskriv T -6/G9, og Naturll1angfoldslovcns §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages ettcr reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. K1H.gcn sendes 
via kommunen. Klagefristcn er 3 uker fra den dag dette brevet cr mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å selle opp kJngell kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøri ng og ku n ikke overdl"ds and re. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av dCIUle dispensasjonen. 

I'OS~rtISC; 

RMhuHCicll 3 
9845 T~1l3 
c-post: postmlJ tt ~k@lalla,ko" Ulll1I 1 e,llo 

! (l . \1 
l . . 

"'A"'U~ 
,y-(~d-'H~n~, 

Dispensasjonsutvalgets leder 

[3~~(lh.adrel5t' 

IUd llll~\'Clell ] 

www.taIl8.!coIlHI1Une.no 

TeI~ fo ll : 
4640U200 
Tc:ldal;.s: 
7892 S3 09 

Ballk: 
4910.12.71160 
Org,nr.: 
94l~05 , 521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

øystein DCf\'ola 
Skaidiveien 16 
9845 Tnna 

Vfor ICC. : lOlll4Sf».1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn. Tana 

Saksrrolokoll i Oispl:n$ujO!>sulvllgd - \" .3.20 12 Dato: 14.3.2012 

Vedtak i søknad om d ispensasjon fro lov om motorferdscl- vinter 2012 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og pA islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved ti llatelse ti l å nylle motorkj øretøy i utmark lor: 

Øystein Dervola 

Kjøretøy: Snøskuter m/følgcskutcr Tidsrom: 1.4.2012-4.5.2012 Antall tur/retur: 2 

Formål: Transportlomtransportering av gompi. 

Kj øretrase: Korteste vei fro øverste Lavnjus over til offcntJig løype ved Flyvarden, i h.h .t. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsusjonsutvalgct anser det omsoktc formålet som ct særlig tilfelle det 
kan gis disp~flsa sjoll lil. Dca presiseres ni dispensasjonen er ment som en nødløsning i de 
til feller der evt. t idlig vårløsn ing gjør del v:msk.:lig, for ikke A si risikobelunt A frakle 
gompi ned til riksveg etler IOYIH.! 2A·Sirmn og 3A-U teng. Saknaden er vurdert etter 
Rundskriv '1"-6/09, og Nuturmangfold. 1,,'cn, §§ 8-12. 

Vcdt.aket kan påklages elter reglene i forvaltningslovens kap. VI ti l fylkesmannen. Klagen s endes 
via kommunen. Klagefristen cr 3 uker fm den dag dette brevet er mottatl. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kon flis ved henvendelse li! kommunen. 

Denne tillatelsen må med bringes under kjøring og kan ikke overdras andre . Før luren starte r skal 
dato, kjørerute og underskrill påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

I'ostadrc:sse: 
RMh\lS~ekll l 
9&4S Tana 
E·post: po5'mouak.glal~l .kuIl1J11un~.11U 

! r14 t.Øl''' j, 
i .:; .~ ·l· .... . '.j " "" " " ~,,, -'j 

~i';'~ 

/ va 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Oe~lJh .. ul l"( ~\(" : 

1t;\d1"'S\'cten l 

W";W.IIIIlII.koltlll lune,no 

Telefun: 
46 400200 
Tddllk&; 
78925109 

IJmk: 
~910. J27 1'60 
Orgm.: 
943.505 H 7 



Saksprotokoll saksnr. 159/2012 i Dispensasjonsutvalget - 14.03.2012 

Behandling 

Referatsaker/orientefinger 

RS 2/20 12 Thor Thrane - Bruksrett til Thranehyna 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 3/20 12 Finnmarksløpet AS v/Svanhild Pedersen - Hastesak - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindel se med Firuunarksløpet 2012 - Vinter 20 12 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget behandlet denne saken på telefonmøte den 24 .2.2012, og søknaden ble 
innvilget som omsøkt. 

RS 4/2012 Fylkesmannen i Finnmark - Informasjon om søknad om forlenget åpning av 
snøskuterløyper i Tana kommune, sesongen 2012 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget besluttet og behandle denne saken på møte i dispensasjonsutvalget den 
11.4.42012. 



RS 512012 Fylkesmannen i Finnmark - Anmodning om inndragning av dispensasjoner i 
Maskevarri området Tana kommune - Vinter 2012 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert. 

RS 6/2012 Reinbeitedistrikt 7 - Inndragn ing av dispensasjoner i Maskevarri området 
- Vinter 2012 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert . 


