
Utvalg: 
Møtested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Deanu gielda - Tana kommune 

Dispensasjonsutvalget 
2. etg. Bygg- og anlegg 
22.1.2014 
10:00-15 :30 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon 
Håvald Hansen LEDER 
Jan Larsen MEDL 
Torill Klogh NESTL 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for 

Merknader 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 
AP 

Representerer 

Representerer 

Leder Håvald Hansen fratrådte møtet under behandling av PS 5/2014 og PS 54/2014, da 
han erklærte seg innhabil. 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Wenche Pettersen SEKRETÆR 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

"v l l A kfjl'- /!~--==--_ ~ l OV(';> "' 



Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 22.1.2014: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-

saksnr saks nr 

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling 

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste 

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

PS 4/2014 Møteplan 2014- DSU 

PS 5/2014 Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2698 
motorferdsel i forbindelse med garnfiske ttnder isen -
Vinter 2014 

PS 6/2014 Varanger Trekkhundklubb v/Jon Børge Stina - Søknad 2013/2726 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med hundeløpet "Bergebyløpet" - vintrene 2013-2015 

PS 7/2014 Finnmarksløpet AS v/Svanhild Pedersen - Søknad om 2013/2798 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med l1undeløpet "Finnmarksløpet11 

- vintrene 2014-
2016 

PS 8/2014 Ronny Andre Lukkari - Søknad 01n dispensasjon fra 2013/2727 
lov om inotorferdsel i forbindelse ined vedlikehold av 
gamme - Vinter 2014 

PS 9/2014 Magnus Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2728 
motorferdsel i forbindelsenled transport av utstyr og 
bagasje til ganune - Vinter 2014 

PS 10/2014 Janos Trosten - Søknad on1 dispensasjon fra lov om 2013/2732 
inotorferdsel i forbindelse med tilsyn av ga1nme -
Vinter 2014-2015 

PS 11/2014 Janos og Vanja Trosten - Søknad om dispensasjon fra 2013/2733 
lov 01n motorferdsel i forbindelse med tilsy11 av 
gannne- Vinter2014-2015 

PS 12/2014 Roy Andreas og Kurt Ronny Iversen - Søknad om 2013/2764 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gamme - vinteren 2014 

PS 13/2014 Ungdomspsyl<iatrisk avd. v/Edit Johnsen - Søknad om 2013/2765 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
1ned behandlingstur for barn og unge - vinteren 2014 

PS 14/2014 Jakob Lru1to m/fl. - Søknad om dispensasjon fra lov 2013/2803 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte - vintrene 2014-2018 

PS 15/2014 Helge Morsa - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/2811 
moto1ferdsel i forbindelse nled tilsyn av 11ytte -
vinteren 2014 



PS 16/2014 Ken-Roger Wickstrøm - Søknad om dispensasjo11 fra 2014/3 
lov om n1otorferdsel i forbindelse n1ed transport av 
utstyr og bagasje, samt torv til gamme - Vinter 2014 

PS 17/2014 Marte Wickstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov 2014/4 
om motorferdsel i forbi11delse med transport av utstyr 
og bagasje til gamme - Vinter 2014 

PS 18/2014 Aru1ike Olsen - Søknad on1 dispensasjon fra lov 01n 2014/29 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme - Vinter 2014-2018 

PS 19/2014 Martin Olsen - Søki1ad om dispensasjon fra lov om 2014/30 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme- Vinter2014-2018 

PS 20/2014 Jo1my Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/31 
motorferdsel i forbindelse 1ned tilsyn og vedlikehold 
av gamme- Vinter2014-2018 

PS 21/2014 Endre Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/32 
inotorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av garn1ne - Vinter 2014-2018 

PS 22/2014 Reidar Henry Ravna - Søknad om dispensasjo11 fra lov 2014/50 
om motorferdsel i forbindelse n1ed tilsyn og 
vedlikehold av gamme - vinter 2014 

PS 23/2014 Stig Atle Jolmsen - Søknad om dispensasjon fra lov 2014/71 
01n motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr 
og bagasje til gamme - Vinter 2014-2017 

PS 24/2014 Steinar Hirsti - Søkt1ad 01n dispensasjon fra lov om 2014/67 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til gamme - Vinter 2014 

PS 25/2014 Trine Samuelsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/68 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av ga1nme 
- Vinter 2014-20\5 

PS 26/2014 Erling Lam - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/77 
n1otorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme - Vinter 2014 

PS 27/2014 Veronica Fjellberg - Søk11ad om dispensasjon fra lov 2014/138 
01n motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
hytte- Vinter 2014-2016 

PS 28/2014 1-Iåkon Henriksen - Søknad om dispensasjon fra lov 2014/139 
on1 motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte - Vinter 2014 

PS 29/2014 Jovnna ÅI1de I-Ienriksen - Søknad om dispensasjon fra 2014/140 
lov on1 1notorferdsel i forbindelse 1ned tilsyn og 
vedlikehold av hytte - Vinter 2014 

PS 30/2014 May og Tor-Arne Vagelid - Søknad om dispensasjon X 2014/141 
fra lov om tnotorferdsel transport av utstyr og bagasje 
- Vi11ter2014 



PS 31/2014 Sverre Kimo Pedersen - Søknad om dispensasjon fra 2014/144 
lov om 1notorferdsel i forbindelse ined tilsy11 og 
vedlikehold av hytte og gamme - Vinter 2014-2019 

PS 32/2014 Amt K. Christensen - Søknad om dispensasjo11 fra lov X 2014/6 
om motorferdsel - vinteren 2014 

PS 33/2014 Vilho Guttonn - Søknad 01n dispensasjo11 fra lov om X 2014/24 
motorferdsel - Vinter 2014 

PS 34/2014 Magnus Tapio - Søknad om dispensasjon fi·a lov on1 2014125 
motorferdsel - Vinter 2014-2018 

PS 35/2014 Karl Petter Fosltmd - Søknad on1 dispe11sasjon fra lov 2013/2756 
om motorferdsel i forbindelse ined fiske og rekreasjon 
- vinteren 2014 

PS 36/2014 Jon Are Erikstad - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2013/2761 
motorferdsel i forbindelse med fiske, jakt og 
rekreasjon - vinteren 2014 

PS 37/2014 Nordlys opplevelser AS v/ Amt Ove Andersen - 2013/2783 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med turis1ne -vintrene 2014-2016 

PS 38/2014 Dag Brocl1 - Søknad om dispensasjo11 fra lov om 2014/66 
motorferdsel i forbindelse ined 
turisthundekjøring/turisme - vinteren 2014 

PS 39/2014 Lasse Wigelius - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/268 
motorferdsel - Vinter 2014 

PS 40/2014 Oscar Wigelh.is - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2014/269 
motorferdsel - Vinter 2014 

PS 41/2014 Per Gunnar, Sofie og Pål Jøran Guttorm - Søknad on1 2014170 
dispe11sasjon fra lov om n1otorferdsel i forbindelse 
1ned utmarksnæring/garnfiske under isen, samt tilsyn 
og vedlikehold av ga1nme - Vinter 2014 

PS 42/2014 Ragnar og Roy Ivar Aslaksen - Søknad om 2014/132 
dispensasjon fra lov om nlotorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - Vinter 2014 

PS 43/2014 Referatsaker/Orienteringer 

RS 112014 Knut Jol1ai1sen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2013/824 
motorferdsel i forbindelse med bygging av badstu -
vinter 2013/2014 

RS 2/2014 Kåre Harila - Ny behandling - Vedtak i søknad om 2013/2524 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med transport til hytte - Vinter 2013/2014 

RS 3/2014 Vilho Guttorm - Vedlegg til vedtak i søknad om 2013/2702 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2014 



Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget 22.1.2014: 

PS 44/2014 Ketil Fredl1eiin - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/147 
motorferdsel i forbindelse med transport av 1rtstyr og 
bagasje til hytte - Vinter 2014-2018 

PS 45/2014 Stig Gøran Kaspersen - Søknad om dispensasjon fra 2014/173 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme- Vinter 2014-2016 

PS 46/2014 Finn Thrrute Johansen - Søknad om dispensasjon 2014/169 
fra lov om motorferdsel i forbi11delse med tilsyn av 
Thranehytta- Vinter 2014-2018 

PS 47/2014 Knut Mathisen - Søknad om dispensasjon fra lov 2014/170 
om motorferdsel i forbindelse n1ed vedlikehold 
av gamme - Vinter 2014-2016 

PS 48/2014 Knut Vidru· Mathisen - Søknad om dispensasjon 20141171 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn 
og vedlikehold av gamme- Vinter 2014-2017 

PS 49/2014 Arne Rolstad - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2014/172 
1notorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikel1old 
av hytte - Vinter 2014-2017 

PS 50/2014 Arve Øverland og Odd-Leif Jol1anse11- Søknad om 2014/174 
dispensasjo11 fra lov om nlotorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikel1old av gamme- Vi11ter 2014 

PS 51/2014 Per Erik Mudenia - Søla1ad om dispensasjon fra lov 2011/745 
om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring/ 
snarefangst, jerve-, gaupe-, reve-, og rypejakt -
Vinter 2014-2018 

PS 52/2014 Øst-Firnunark politidistrikt v/Knut 0. Kivilæ - 2014/190 
Sak - Praksis vedr. krav om påføring av dato, 
kjørerute og underskrift på dispensasjoner 
før kjøringen sta1ter 

PS 53/2014 Hartvik, Tore, Frank I11ge og Helene Aslaksen - 2014/194 
Søknad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i forbindelse med tilkn:ytning til åpe11løype 
3A Båteng- Vinter 2014 

PS 54/2014 Trygve Hanse11- Søknad om dispensasjon fra lov 2014/193 
om ntotorferdsel i forbindelse med garnfiske 
under isen- Vinter 2014 



Saksprotokoll saksnr. 112014 i Dispensasjonsutvalget- 22.01.2014 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godkjent 



Saksprotokoll saksnr. 2/2014 i Dispensasjonsutvalget- 22.01.2014 

Behandling 

Godkjennit1g av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: 

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget 22.1.2014: 

PS 44/2014 Ketil Fredheim- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til hytte- Vinter 2014-2018 

PS 45/2014 Stig Gøra11 Kaspersen-Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2014-2016 

PS 46/2014 Finn Tllfane Johanse11- Søknad 0111 dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av 
Thranehytta- Vinter 2014-2018 

PS 47/2014 Knut Matl1isen- Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbiI1delse med vedlikehold 
av gamme- Vinter 2014-2016 

PS 48/2014 Knut Vidar Mathisen- Søknad om dispe11sasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn 
og vedlikehold av gamme- Vinter 2014-2017 

PS 49/2014 Arne Rolstad- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse 1ned tilsyn og vedlikehold 
av hytte - Vinter 2014-2017 

PS 50/2014 Arve Øverland og Odd-Leif Johansen- Søknad om 
dispensasjon fra lov om inotorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gan1me- Vinter 2014 

PS 51/2014 Per Erik Mudenia- Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse ined utmarksnæring/ 
snarefangst, jerve-, gaupe-, reve-, og rypejakt -
Vinter 2014-2018 

PS 52/2014 Øst-Finrnnark politidistrikt v/Knut 0. Kivilæ -
Sak - Praksis vedr. krav om påføri11g av dato, 
kjørerute og underskrift på dispensasjoner 
før kjøringen starter 

PS 53/2014 Hartvik, Tore. Frank Inge og Helene Aslaksen -
Søknad om dispensasjon fra lov om inotorferdsel 
i forbindelse med tilknytning til åpenløype 
3A Båteng- Vinter 2014 

PS 54/2014 Trygve Hansen- Søknad om dispensasjon fralov 
om motorferdsel i forbindelse med garnfiske 
under isen - Vinter 2014 

2014/147 

2014/I 73 

2014/169 

2014/I 70 

2014/171 

2014/172 

2014/I 74 

2014/175 

2014/190 

2014/194 

2014/193 



Saksprotokoll saksnr. 3/2014 i Dispensasjonsutvalget- 22.01.2014 

Behandling 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Votering 

Enstenunig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll ikke ferdig, godkjennes ved en seinere anledning 



MØTEPLAN 2014 -DISPENSASJONSUTVALGET 

22. Januar - Møterom i l .etg. på rådhuset 

19. Februar - Møterom i 2. etg. på bygg- og anlegg 

19. Mars -Møterom i l.etg. på rådhuset 

9. April - Møterom i 2. etg. på bygg- og anlegg 

13. og 14. Mai- Møterom i l.etg. på rådhuset 

10. og 11. Jw1i - Møterom i 1. etg. på rådhuset 

Juli - Møtefri 

20. August - Møterom i 1. etg. på rådhuset 

17. September - Møteron1 i l .etg. på rådhuset 

12. November-Møterom i 1. etg. pårådl1uset 

10. Desember - Møterom i 1. etg. på rådhuset 

For øvrig 11oldes det inøter etter behov. 

Søknadsfrist og evt. e11dringer av 111øte dager vil bli kunngjort på Tana kornn1unes 
hjemmeside. 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Hjalmar Hansen 
Båteng 
9845 Tana 

Vår ref.: 201312698-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dlsf1eJJsesjon~11tvalget - 22.l .2014 Dato: 22.1.2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorl<jøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5d, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Hjalmar Hansen 

Kjøretøy: Snøskurer Tidsrom: 22.1.2014-4.52014 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske under isen. 

Kjøretrase: Fra egen bolig i Båteng til næringshytte i Jeaggas-Åsåjåvrit (232)-Njirranjåvri 
(284)- Goddetjilvri (294), i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjønsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert ette1· Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har fått innvilget- garn utvisning, samt dol{umentert 
utmarksinntekt. 

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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan ras ved henvendelse til 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. 

Posttdctssc: 
Rådhusveien 24 
9845Tana 
E·po~t: pOSllTIOttak@latla.kommune.no 

Deanu gielda "Tana kommune 
Oispensanj-.:n!lutv.algat 

Torill Klogh 9845 Tana 
Dispensasjonsutvalgets nestleder 

-CLl~JJ---

Besøksadresse: 
R~dhus•"Cien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefilks: 
7892530Q 

Bank: 
4910.12.7Jl6{) 
01:;.nr.; 
943,505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Kopi: Varanger Trekkhundklubb v/Jon B. Stina 
Luftjokdalen 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref'.: 201312726·1 Saksprotokoll J DispemasjonsutvaJget - 22.1.20!4 Dato: 22.l.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2016 

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 motorlrjøretøy i utmark for: 

Varanger Trekkhundklubb v/Jon Børge Stina, Oddmund Aslaksen og Bjørnar Borch Raudajoki 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-30.4.2016 Antall tur/retur pr. llr: vibehov 

Fonnål: Transport i forbindelse med tråkking/stikking av hundeløype til Bergebyløpet. 

Kjøretrase: Inntegnet trase merket med gult~ i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et S$rlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Det forntsettes at grunnelerB tillatelse innhentes de•~om 
traseen går over privat grunn. Vi forutsetter også at traseen ikke kommer i konflikt med 
etablerte skiloyper ved Seidafjellet hyttefelt. 

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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
984ST!llla 
E..post: postmouak@tana.komnnme.no 

IOeanu e!"'"''"" ".,.._..," kommune 

~~;;·;·z 
//~:-

&>fspensaajonsu.tvalgets leder 

Bcs:eksadre~: 
Rådimsvcien 24 

1vww.!a!lll.kommu.u~.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks; 
7892530!1 

Bank: 
49.!0.12. 71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Finnmaxksløpet AS 
Pb 1248 
9504Alta 

V~r ref.: 201312798-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sak.>protok1..U i Dis~nsasjonsutv algct:- 22.I .2014 Dato: 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2016 

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: 

Finnmarksløpet AS v/Svanhild Pedersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-31.3.2016 Antall tur/retur pr. år: vlbehov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med opparbeiding og merl<:ing av løypetrase 
i.forbindelse med hundeløpet "Finnmarksløpet". 

Kjøretrase: Se eget vedlegg. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgct anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Natnrmangfoldslovens §§ 8~12. Dispensasjonen innvilges som omsøkt. Løypebeskrivelsen i 
søknaden må medbringes under kjøring. Villeår: Arrangøren pålegges og fjernt} evt. 
etterlatenskaper i traseene, og alt høy/halm skal fjernes fra elveis.en på Tanaelva. etter at 
løpet er gjennomført. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmarmen. 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 klagen kan fås ved henvendelse til 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. 

en 
Dispensasjonsutvalgets !edel' 

Vedlegg: Søknad datert 17.12.2013 og kartvedlegg. 

Postadfe!JSt: 
R~dhusvei~n 3 
9ff45 Tona 
E-post postmottak@lann..kommmie.no 

Be:søksadrc= 
Rådbusveien 3 

www.tana.k.ommmw.no 

Telefim; 
45400200 
Telefaks: 
7S 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
94'.l.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Ronny Andre Lukkari 

9826 Sirma 

Vår re(: 201312727-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprvtokoll i Dispc;nsasjonsutvalget- 22.1.2014 Da10: 22.1.2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forakrift 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: 

Ronny Andre Lukkari 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.52014 Antall tur/retur: l 0 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

I<iøretrase: Fra Sinna løype 2A v/Gurteluobbal til gamme ved Cal;Jajokka~ i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ow_søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv Tø6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

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. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til kommunen. 

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

Poslad!'C$se; 
RikihusV'llicn 21\ 
9845 Tana 
E·~st: po~tmottak@!ana.konimuru::.no 

oøanu ril"'"='' ":,"!r.O. ftommuns 
Disper::--:·: .-__ ..;.·,";::iet 
984• ·:,::.> ..A:7 øz__ ... 

c;_;t_,,__U -· 
/ ·, ?--.... 'Cr 

.?1iåvald Hansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

BesøksadrtSSe: 
R§dhu~veit.n 24 

www.tanakommunc.oo 

Telefon: 
46400100 
Telefuk:s: 
78 92 53 139 

Billlk: 
4910.12.71160 
Org.ur.: 
943.SOS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasj onsutvolget 

Magnus V arsi 

9826 Sinna 

VfJr rcl'.: 2013/l728·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotvkol1 i Dispc:ns11Sj~tvalge1-11..1.2014 Dalo: 22. L2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i -ark og på ffilagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelae til ånytte motorltjøretøy i utmark for: 

Magnus Varsi 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 15 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra Sinna løype 2A v/Gurteluobbal til gamme ved Cagajokka, i h.h.t. kaxt. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte fonnålet s(lnl et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv '1'-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sencl.es 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. 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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Pustildresse; 
RAllhu.swien 24 
984STana 
E·post: porutiottak@lanakommune.no 

Besøksadresse·. 
R.ddhu~vcien 24 

Teleti;nr. 
46400200 
TelefRks: 
789253 O!l 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.$27 



Deanu gielda -Tana kommune 
l)ispensasjonsutva!get 

JanoS Trosten 
Unjarga 
9840 Varangerbotn 

Vår tcf.: 2013/2732-l 

Kopi: 
Lensmannen j Tana 
SUitens Naturoppsyn, Tana 

Sllksprotok:11n i Dispens115jonsu!vaigcl-22.J.20l4 OatJJ: 22.1.2(114 

V ed tak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -'Vinter 2014-2015 

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

Janos Trosten 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.l.2014-4.5.2015 Antall tur/retur pr. år: 5 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av gamme, samt snarefangst. 

Kjøretrase: Fra Arbanatjohka til egen gronrne v/Uvjalådnja, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensas,ionsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Ve<ltsket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 ttker fra den dag dette brevet er mottatt. 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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

PostaOrem:: 
RS.dli11,sv<.:K:11 24 
9845 Tana 
E·post: pcstmoltak@tana.kommtme.110 

Besøksadresse: 
Rådhusveie1124 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Tcfofaks:. 
7& 92 53 09 

Bank: 
4910.12.7Jl6() 
Org.nr.: 
943.505.~27 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasj onsutvalget 

JanoS og Vanja Trosten 
Uajarga 
9840 Varangerbotn 

Vår ref.: 201312733·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcns:isj<Jnsutvalget-22.I.2014 Da1o: 22.J .2lH4 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2015 

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

JanoS og Vanja Trosten 

Kjøretøy: Snøsb1ter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2015 Antall tur/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av gamme. 

Kjøretrase: Fra løype 14 Al1eknjarg til Margit Moens gamme v/Suoidnevarri, i h.h.t. kart. 

Avslag ril Tbranehytta, da det ikke fureligger brukserklæring. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget anse1· det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har bruks og vedlikeholdsrett til Margit Moens 
gamme. 

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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til il sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Dernie tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdJas andre. Før turen starter skal 
dato) kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusvefen 24 
9845 Tana 
E-p-0:;1: postmottak@tana.kommune.no 

~u Qf~td"'. ""'..'":~.::~ U;,c,mmune 

=~;:"·~v'L
~~an.en 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.1ana.kommuuc.no 

Teleibn: 
46 400 20-0 
Telefaks: 
78' 92 53 09 

Bllllk: 
4910.J2.7Jl60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
DispensasjohStJtvolget 

Kopi: Roy Andreas og Kurt Ronny Iversen 
Skaidiv. 21 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

var ref.: 201312:764-1 Sllksprotokoll l Dispef!SaSjonn1tvalget- 22.1.2014 Dato: 22.1.2014 

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

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

Roy Andreas og Kurt Roony Iversen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: IO 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra løype 14 Alleknjarg til Ingrid Hildo11ens gamme v/Savetvuobmi, i 11.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøktc formålet som et særlig tilfelle. det 
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Run.dslaiv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8·12. Søkerne har tilsyns· og vedlikeholdskøntrakt til gammen. 
Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets pralcsis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmaonen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefi:isten er 3 uker fra den dag detle brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang ellor hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

PastlUhesse: 
RAdhus~ien 24 
9845 Tana 
E;iost: postm!Jttak@lana.kommime,no 

!!leanu rat-ert:.~ ""f~::i r>1:ornmune 
C1~nsz.sj' ,.,. · ' a.t 
81l45 Tuna 

Bcsaksadte!lse: 
Mdhll5Vcicn 24 

mvw.1rum.l::ommu11c.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks; 
78 9153 09 

Baak: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943-.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dlspensasjonsutvolget 

Kopi: Ungdomspsykiatrisk avd. v/Sanks 
Postboks 4 
9730 Kfil'asjok 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201312765-1 Saksprotokoll i Diopensasjonsutvalgct-22.1.2014 Dnto: 22.J.2014 

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

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: 

Ungdomspsykiatrisk avd. v/Sanks 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-1.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Det kan benyttes inntil 4 snøskutere. 

Formål: Transport av utstyr og bagaaje i forbindelse med behandlingstur for barn og unge v/psyk. 
a\rd, 

Kjøretrase: Fra E6 v/Levvajok bru~ etter etablert kjørespor til Leva.jok Fjellstues hytte, i h.h. t 
kart. 

Begru.nnelse: Dispensasjonsntvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rnndskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan ras ved henvendelse til 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 dispensasjonf;!n. 

Postadrcsoe: 
Ri1dhU!lv~ien 24 
984.5 TBu~ 
E-)1-0St: 11os1mottnk@tann.l:ommurlC.110 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Eeseksndrcssc: 
Ri\Øllusvden 24 

\VWW.llllla.komrnL'Ile.no 

Tdefon; 
46400200 
T~!efaks: 
7g 92 53 ()9 

Ban!(: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



' 
Deanu gielda • Tana kommune 
Dispensasjonsutvalge1· 

Kopi: Jakob. Terje, Kristian og Torbjørn Lanto 
Boftsa 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Nanrroppsyn, Tana 

Vår~f.: 201312803·1 Saksprotokoll i Dispensajonsutvalget-22.I 2014 D:!!lo: 22.l.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2014-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5c, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Jakob, Terje, Kristian og Torbjørn Lanto 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2-014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 25 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av egen hytte. 

Kjøretrase: 
!. Fra løype 6a v/Leirbakken, ved siden av E6 til Smalfjordvann, derfra til hytte, i h.h.t. kart. 
2. Fra løype 6b på Suolojavii, etter dispensasjonstrase til Smalfjordvann, derfra til hytte, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfetJe det 
kan gis dispensasjon til Søknaden er vurde1i etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmarmen. Klagen sendes 
via kommunen. !{lagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes w1der kjøring og kan ikke overdras audl'e. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse; 
R.4dhUJVcicn 24 
'984STan:i 
E-post: postmo1tak@tam1.kcmmune.no 

Ooon• glo!dn - Tono lrommuM 
Ols.pensas;oi1SU\VG:igat 
SS45Tana 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besiiksadresse: 
Rådhu:svcicn .24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46401J".200 
Teiclhks: 
18925309 

Bank 
4910.l2.7Jl60 
Otg,llI".: 
943.505.527 



HelgeMorso 
Kvartsv. 3 
9845 Tana 

Deann gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Taria 
Statens Naturoppsyn, Tana 

VfJr ref.: 2013/2811-1 .Sak5protokoll i Dispensasjcnsutvalgel- 22. \ .2014 Dsto: 22.l.1014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018 

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

HelgeMorso 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 20 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av hytte. 

Kjøretrase: 
Fra egen bolig i Kvartsvegen 3. opp til foten av Lappesguravarri - sørover langs foten av 
Lappesguravani til Gamleveien og opp langsmed denne til Bjørndalen - derfra nordøstover l ,5 
km langs sti opp Bjørndalen til Beatnatjavri/Hundvannet-derfra ca 4 km til enden av 
Camrnajohkdalen til egen hytte, i h.h. t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vnrdert etter Rundskriv T-6109, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8·12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkeSinarmen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere oppJysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved hen,•endelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kru.1 ikke overdras andre. Før tw·en starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påfures på baksiden av denne dispensasjonen. 

P<.isll!dresse: 
Rådhusveien 24 
9E45 Tana 
E-poot: po$110ttak@lanakoinmt1ne.nø 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kGmmune.no 

TclefQn: 
46400200 
Tetefeks; 
78925309 

BMk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.521 



Deanu gielda ·Tana kommune 
Dispens0$jonsutvalget 

Ken-Roger Wickstrøm 
Bergveien 19 
9802 Vestre Jakobselv 

Vår ref.: 2014/l·l 

I<.opi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

S!!ksp1otokoli i Dispmuaajonsutvalget- 22.1.2014 Dmo:22.l2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2018 

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

Ken-Roger Wickstrøm 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2014-1.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 10 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt transport 
av torv. 

Kjøretrase: Fra egen eiendom i Laksjok - etter løype 2B - avstikker fra Miennavacri med ca. 500 
meter- Fra løype 2B 1il gamme, i h.h.t. kart 

Begrunnelse: Disirensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

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. Nærmere opplysni11ger 
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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Pcstlldr~ 
RAdhuffi'ien .24 
9845Trum 
E-post postmottak@llllUl.kommune.no 

l)eanu glelda • Tono kommune 
Dispcnsi:~;!get // 
~845Tan~ 

VHåva!d Hansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse; 
Rådhusveien 2.4 

wW1V.tana.k1Jn1mune.110 

Tekfon: 
46400 zoo 
Ttlefaks; 
78 ~25309 

Bank: 
<!.9J0.12.71100 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispen.sasjonsutvalget 

Marte Wickstrøm 
Bergveien 19 
9802 Vestre Jakobselv 

VArrcf.: 2(11414-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana. 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispe!IS3Sjonsutvalgei- 22, t.2014 Dalo: 22.1.2-014 

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

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 motorltjøretøy i utmark for: 

Marte Wickstrøm 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2014-1.5.2014 Antall tur/retur: 2 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gamme. 

Kjøretrase: Fra eiendom i Laksjok - etter løype 2B - avstikker fra Miennavarri med ca 500 meter 
- Fra løype 2B til familie gamme, i h.h. t kart. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommwien. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan f"as ved henvendelse til kommunen. 

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

PQSIUdfessc:: 
R!dhw:veien 24 
9845 Tlll\ll 
E11ost: postmotlak@lanakommunc.no 

Dænu af.2it!:l "Tona rtommurm 
D~n!!<:S;i;;mst."!lr..f~ 

!JM5TuJm_F" # 
.;;ffåfal~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besel:sadresse; 
Rådhusv11iBn 24 

www.1ana.kilmmU1Je.no 

Telefon: 
46 ~00200 
Telefaks": 
7892 5.109 

BMk 
4910.12.7! 160 
Org.nr.: 
943.505.517 



Annike Olsen 
Lismav.27 
9845 Tana 

vw rer.: 20111129.1 

Deanu gielda ·Tana ko1nmune 
DispensC1sjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens J\laturoppsyn, Tana 

Sak&pn:itoko!1 i Dispcn&a&ionsu!valget-22. I .2014 Dato: 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018 

Med hjemme! i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorl\jøretøy i utmark for: 

Annike Olsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 1 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: 
1. Fra Smalfjord over Holmevann - til Ørretvann - over Cåkkalas til Langvann - Temevann over 
Leihosdalen til gamme sør for Ørretvann, i h.h.t. kart. 
2. Fra Ørretvarm til løype ved Hannuvann, i b.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til, Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-li/09, og 
Naturmangfoldsloveua §§ 8-12. Søker har brukertillatelse til gamme. 

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. 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 arrlre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresso: 
Rftdhlli;veien 24 
984S'fml4 
E-pwt: postmot.tak@tana.kommune.no 

Deanu t,t!'?t-!'1 " Tana kommunø 
D' c ~' ' . • •''"·"'""'•• ,spsn ........ ,~.•""'""''1:1 

98"5 ''"/J;Z, ~ 
4fr.;;;-;~-

Dispensasjonsutvalgets leder 

&seksadresse·. 
lVidhusvcien 24 

WVt'W.tana.kommunc.no 

Tek:fbn•. 
46 400 :wn 
Te!ef:lks: 
7g 92 53 09 

Bunk". 
4910.12.71!60 
Org.nr.: 
943.SOS.521 



Martin Olsen 
Rustefjelbma 
9845 Tana 

Vår ref.: 2014130·1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Salcsprotolw!I i Dispell$llSjorautvatget- 22.1.2014 Dato; 22.1..2-014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018 

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

Martin Olsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 1 

Formål: Tra11sp01t av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: 
1. Fra Smalfjord over Holmevann - til Ørretvann - over Cåklcalas til Langvann- 'I'ernevann over 
Leibosdalen til gamme sør tbr Ørretvann. i h.h.t. kart. 
2. Fra Ørretvann til løype ved Hannuvann, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og 
Naturmangfoldslovens §§ s"12. Søker bar brukertillatelse til gamme. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet or mottatt. 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 ~tarter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postac:hes~: 

Rådhl!l;veicn 24 
9845 Tllllll 
E-post postmo11a),,@tana,kommu11e.no 

!)aanu f'::~!.':i "Tuna kammuns 
OlsPal1~':lS;;'.:,.,.1~·1a!gat 

9SA5T0C"f 
,;.,l'låv~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadmsc: 
R:idlmsvefou 24 

l\1vw.tana.kommune.110 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 Cl9 

Bank: 
4910.12.?1!60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Jonny Olsen 
Rustefjelbma 
9845.Tana 

Vår ref.: 2014131~1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispen.sasjonsutvalget 

Kopi: 
Lens.mannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensnsjoruutvalgc:t- 22.1.2014 Dillo; 22.l.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018 

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: 

Jonny Olsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 6 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøreb:ase: 
l. Fra Smalfjord over Holmevam1 -til Ørretvann- over Cåkkalas til Langvann-Terne\rann over 
Leibosdalen til gamme sør for Ørretvann, i h.h.t. kart. 
2. Fra Ørretvann til løype ved Hannuvann, i b.h.t. kart. 

Begrunnelse: DispensasjonsutyaJget anser det omsøkte form.ålet snm et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundslaiv T "6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmarmen. 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 klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Pamd=c: 
R6dh11svclen 24 
9845Tana 
E-post: pootmottak@uum.kommune,110 

~nu gt"" 1~~ ~ .T~rla :iammurw 
~~~~';''::;_,~;,Ju:3ot ." 

,r~O ~-

/. åvald en 
Difensasjonsutvalgets leder 

B1*Dksad.resse: 
Rådhusvci~n 24 

www.tH11a_komm11nc.110 

T~lefun: 

46400200 
'J'ei<:faks; 
7S925309 

Bllllk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505 • .527 



Endre Olsen 
Rustefjelbma 
9845 Tana 

Vår ref.: l-014132.-l 

Deanu gielda - Tana kommune 
Oispenso..sjonsutvalget 

Kopi; 
Lenim;annen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sak:iprolokoll i Dispcnscajonsutvalget- 22.1.2014 Dtlto: 22.l.20!4 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2018 

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

Endre Olsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 2 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: 
1. Fra Smalfjord over Hoimevann -til Ørretvann - over Cåkkalas til Langvann - Ternevann over 
Leibosdale11 til gamme sør for Ørretvann, i lLh.t. kart. 
2. Fra Ørretvann til løype ved Hannuvann_,. i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjcnsutvalget anser d<:t oms økte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden e1· vurdert etter Rundskriv T-6109, og 
Naturmangfoldslonns §_§ 8-12. Søker har bmkertillatelse til gamme. 

Vedtaket kan pål<lages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmarmen. Klagen sendes 
via kollllnunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
RMhusvelcn 24 
9845 't'arni. 
E-post: postmottak@lana.kommuoc:.no 

DGGnu gl7\~:i ~ r.~~~ :rommune 
D!&pen~;;i:i;:;r;~i.; · ·~.21~t 
9645Tanu 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

SesBlcsadresse: 
RMbusveicn 24 

www.tana.kommune.no 

T~fon: 
46400200 
Tlll~fuks: 
78 9253 09 

&nk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Reidar Henry Ravna 
Rustefjelbma 
9845 Tana 

V~r ref.: ltJi4/50-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjoo~utvalget- 22.1.2014 Dato: 22.1.2014 

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

}!!ed hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Reidar Henry Ravna 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.l.2014-4.5.2014 Antall lur/retur: 1 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: 
Fra Smalfjord - Suolojåvri- Sieppadat- Cierretjåvri - Dabmutjåvri - til Jonn~ Olsens gamme sør 
fur Ørretvann, i 11.11.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ornsølcte formålet som: et særlig tilfelle det 
kan gi:s dispensasjon til. Søknaden er vurdert ette:r Rundskriv T ·6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har brokertillatelse fil gamme. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sep des 
via kommunen Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp ti! ~sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes llilder Igøring og kan ikke overdras andre. Før tlll'en-starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rlr:!hUSYtlen 24 
9845 Teoa 
E·p05t; pl1Slmot!!lk@tana.kommune.no 

Dsanu giaid:i "~~~:-:~ ko-mmune 
Olspsn&!s.j:lr.~:.::;.:.t;;-.;:l 

9845T~ 

Dispensasjolffilitvalgets leder 

Bcoøk~adrcsse; 
Rådhusv~icn 24 

"'v.'Vl.tana.koolTI!unc,no 

Telefon: 
46 400 200 
Telcful;s: 
78.925309 

Bmik: 
4910.L2,71160 
Org.or.: 
943.5()5.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Stig Atle Johnsen 
Luossageaidnu lO 
9845 Tana 

Vår ref,: 2014/71·1 

Kopi; 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksproloko!l i DispenSl!Sjonsutva!get- 22. J .2014 Dato: 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2017 

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

Stig Atle Johnsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 1 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av garmne. 

Kjøretrase: 
1. Fra Smalfjord over I-!olmevann-til Ørretvann- over Cåkkalas til Langvann - Ternevann over 
Leibosdalen til gamme sør for Ørretvann, i h.h.t. kart. 
2. Fra Ørretvann til løype ved Hannuvann, i h.h. L kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bmkertillatelse til gamme. 

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. NæIIDere opplysninger 
om klageadgang eller ltjelp 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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
R6dl1øveien 24 
9845Tuna 
E-post postmottal:@!ana.kommune.no 

Oeanu g!'::''-:'" ~ T:::-?3 t-t:ommuns 
Oispansc:~ ;: .• ".:..:;i.;.:.~ct 
9845 Tan>i 

8CWkS'adtesse: 
Rådhus.veien 24 

~.-ww.umn.kommwte.no 

Toll:fon: 
46400200 
TcEe!aks: 
7& 92 53 09 

Bank: 
4910.12.7Jl00 
Org.nr.: 
943505.527 



' 
Steinar Hirsti 
Bietilæv. 39 
9800Vadsø 

\rdrrcf.: 2014167-1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvolget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saks.protokoll i Dispensatjonsuwalget-22,!,21Jl4 Dato; 22.1.2014 

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

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: 

Steinar Hirsti 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 6 

Formål: Transport av utslyr og bagasje til gamme. 

Kjøretrase: Fra løype 6B, over 3. Guovzcjåvri, til gamme 500 meter sør for Guovzejåvri) i h.h.t. 
kart. 

Begru.onelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. S1Jknaden er vurdert etter Rur1dskril' T~6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8~12. Søker er medeier av gammen. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmam1en. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp 1il 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, kjørerute og underslaift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postlldreiise: 
R!dlrusveicn 24 
9MSTrum 
E-post: postmottak@tano..kommi.me.no 

Daanu fli~~':'"~ ~ T~:-::i ~cmmune 
O!arIBnGZ$;;, ~·;:.;~, ...... _,;.:;i 

9~~~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Blllll!lksadresse: 
RAdhusveien 24 

www.tana.kommunc.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefiks: 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.7il60 
Org.nr,; 
943.5-05.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvafget 

Trine SamuelseJ.1 
Palmak 
9845 Tana 

Vh ref.; 2014/6&-1 

Kopi: 
Lensn1annen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SaksprotokGll i D!sjlllnsasjonsutvalgct- 22.1.2014 Dato: 22.12014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2014-2016 

Med 4jemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse W å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Trine Samuelsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22. I.2014-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold garorne. 

Kjøretrase: Fra løype 15 v/Polmakvann - Stuorraluokta - til gamme v/Ørretvann, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse; Dispensasjonsutvalget anser det omsølcte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ S-12. 

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. 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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denoe dispensasjonen. 

Postadress~ 
R!dhuwei~n 24 
984-5 Tana 
F.-jJQst: p;ntmotlilk@tana.kmn1nune.no 

~nu o~~aa ~ T~r-.a kcmmww 
D!sr~:;S'=.j:::-:r.::;::.dgsl 

9&15 T"Æ:;., L 
Av~~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Bosok5ildreSse: 
Rådhusveien 24 

www.r:ma.kommllile.no 

Telefon: 
46400200 
Tc!efåks: 
789253 09 

Bnnk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Taua kommune 
b ispensasjonsutvalget 

Erling Lam 
Lufljokdalen 437 
9845 Tana 

Vfil'ret:: 2014117·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Oispcnsasjons11tvftlget-22.I.2014 Dato: 22.l.Z-014 

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

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

Erling Lam 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.3.2014-4.5.2014 Antall rur/retur: I 0 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold gamme. 

Kjøretrase: Fra løype 5 v/Spierkuroggi til gamme v/utløp av Luottcmorjohka 
v/Sommerelvfossen, i h.h.t. kart. 

BegrunneJse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formål~t som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon ti:l. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ·6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmanoen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan ffls ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
fl~dhusveff:n 24 
984S Isna 
E-post: postruoUak@t!ll1a.komrnun~.oo 

llJel;mu ni"!'···". coroo twmmune 

~~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøks:uire.sse: 
_RAdhusvei~n 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon; 
46400200 
Tetetaks: 
73925309 

.... 
4910.12.7JI60 
O;g.nr.: 
943.505.527 



Deann gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Veronica Fjellberg 
Andersby 
9800Vadsø 

Vår ref.: 2014/138·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SakSprotokoll i Dispensaajonsutvalgct-22.1.2014 Dato! 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2016 

Med hjemmel i Naajonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §Se, gis herved tillatelse ti! å nytte motorkjøre1øy i utmark for: 

Veronica Fjellberg 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av hytte. 

Kjøretrase: Frakommunegrensa Nesseby til hytte v!Ruossoaivi etter etablert kjørespor, i h.h.t. 
kart. 

BegrunneJse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Saknaden er vurdert etter Rundskriv T ..6109, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan :tils ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadrcue: 
Rådhuweien 24 
9845Tana 
E-posc postmottak@lana.komrnune.rio 

oøsnu ~t~lct:!. ",reina kommune 
011.1;:.or,;;:;~,;." ···\'t..ii9~f 
9845 r:-· .. 

!Æ-~rv-z 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 14 

wvrw.mna.kommune.110 

To!efori: 
46 400201) 
Tdefuk!:~ 

78925309 

Bank; 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Håkon Henriksen 
Skaicliv. 4 
9845 Tana 

Vår ref.; 2014/13~-I 

Kopi; 
Lensmannen f Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

S!lbprotokoll i Dispensasjo11~11tvlllget-22.l.2014 Dato: :U.l.2014 

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

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

Håkon Henriksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: I O 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte. 

Kjøretrase: Fra løype v/Magne Ballovara i Båteng til løype 3A, etter de1me løypa til ·egen hytte 
v/Garpejohkguolba, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispeosasjonsutvalget anser det oms.økte formålet som et særlig tilfelle det 
Iran gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ..-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

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. Nænnere opplysnlnger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til 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. 

Postndresse: 
RAdhusveio;n 24 
9845Tana 
E-pos!'. posnnonak@tana.kommtme.!10 

l)e$nu ~! ... !-:'·~ ~ T::ina kommune 
o~sp.cnsosjJt" :-wdgat 
SS45 Te 

Besøksadresse: 
Rådhusvcitn24 

www.tæia.kornmuae.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks; 
7892 5J 09 

.Bank: 
491!>.12.1!!60 
Org.m.: 
943.50-S.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Jovvna .Ånde Henriksen 
Holmesund 
9845 Tana 

Våriet: 2014/140·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct - 22.1.2014 Dato: 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2()14 

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

JovvnaAnde Henriksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: I 0 

Fonnål: Transpnrt av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte. 

Kjøretrase: Fra løype v/Magne Ballovara i Båteng til løype 3A, etter denne løypa til egen 11ytte 
v/Gårpejobkguolba, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølrnaden er vurdert etter Rundskriv T ~6109, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

V ed.taket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmwmen. Klagen sendes 
via komn1unen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til 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. 

Posc.aclreS5-Cl: 
Rådhusveien 24 
9845Tana 
E-post paslmolfllk@u111a.kom1uunc.no 

Deanu C~~!~·~ ~ .::::!~~ kommune 
D!nPQnsas,""" . "::i.,g<ll 

RM5 Ton~i,;:-c#'-'2'---

BesøksadrcSse: 
RÆdhusvclen 24 

www.tanakommune.no 

Tele!b11: 
46400200 
Tc!cfuks; 
1892 53 09 

l3Mk: 
491().12.71160 
Org.nr.: 
94J.S05.527 



Deann gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutva19et 

Sverre Kimo Pedersen 
Smalfjord 
9845 Tana 

VAr r11f.; 20141144·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Salaprotokoll i Dispertsui;Jonsutll;!fget- 22.1.2014 Dato: 22.1.20-14 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §§ 5c og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlrjøretøy i utmark for: 

Svene Kimo Pedersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 9 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte og 
gamme. 

Kjøretrase: Fra løype 6B til Holmevann, avstikker til egen hytte v/Holmevann, vjdere til ege11 
gamme i Leibosdalen og videre til løype v/Hannuvann, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålets-om et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til Sølmaden er vurdert etter Rundslcriv T ""6169, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via koll1munen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til 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, 

Posto~ge: 
Rådhusvcictt 24 
9845711!la 
E·post: pQstrnottak@tana.l.."'Orllmune.no 

Oeanu :~i"c:da V r.mna J;:o-mrnune 
o;spe.r:SLls;:.:n!:iutv&!{;J'~t 
9845 Tana 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

WW\\'.taua.kommunc.mi 

Telefon; 
46400200 
Tcl~faks: 

78 92 53 09 

B1111k: 
49!0.!2.71160 
Org.m.~ 

943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dlspensasjonsutvalget 

Magnus Tapio 
Båteng 
9845 Tana 

V!rref: 2014/25-l Saksprotokoll i Dfapensasjonsutvalget - 22.1.20! 4 Dato: 22.l.1014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018 

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

Magnus Tapio 

Søknaden kan ikke behandles, da det ikke foreligger inntegnet trase på vedlag!e kart. 

Begrunnelse: Søknaden vil bli behandlet når det foreligger kart med inntegnet trase. 

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. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Pos.tadressc: 
Rådhu~vcic11 Z4 
9845 Tana 
&post: posnl1(>tt3k@ra1la~l)lllll111ne.no 

Besøksa.dresse: 
R~dluuvefon 24 

www.tana.kommune.no 

Telefo11: 
4640D 200 
Telcfoks: 
789253 09 

Book: 
49l0.12.7Il<l0 
Org.nr.: 
943.505.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Karl Petter Foslund 
Hvistendahlsgt. 28 
9800 Vadsø 

Vår ref.: 201312756-! Saksprotokoll i Dispcnsrisjcnsutvalgct- 22.1.2014 Dato: 22.1.2014 

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

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: 

Karl Petter Foslw1d 

Søknaden avslås, da transport av leirutstyr, isfiske og rekreasjon ikke er et fonnål det kan gis 
dispensasjo11 til j.fr rundskriv T-1!96 og kommunens retningslinjer. 

Det henvises til de åpne løyper i Tana kommune. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages etler reglene i foivaltningslovens kap. VI til fylkes1nanne11. Klagen sendes via 
kommunen, Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er n1ottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kom1nunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-?Qi!; ~ottlk@lazm.kommunc.no 

B~aks~dressc: 
Rådhusvcicn24 

www.ta11akommune.ao 

Tclefo11: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

BEll:lk: 
49!0,!2.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispen.sasjonsutvo/ge:t 

Ingunn Poslund og Jon Are Erikstad 
Tomaselv 
9800Vadsø 

Vårn:f,: 201J/2761-l S~pro!Okcll i Oisptmwjonsutvalgct- 22.l.2014 Dato: 22.1.2014 

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

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

Ingunn Foslund og Jon Are Erikstad 

Søknaden avslås, da transport av leirutstyr, isfiske, småviltjakt og rekreasjon ikke er et formål det 
kan gis dispensasjon til j.ft rundskriv T-1/96 og kommunens retningslinjer. 

Det henvises til de åpne: løyper i Tru.1a kommune. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ildce som et formål det kan gis dispeu.sa$jon 
til etter § 6. 

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. Nærmi;:re opplysninger om 
klageadgang elter hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kom1nunen. 

Postadæssc: 
lidhusveien 24 
98451'111l3 
E·poi;I: pu5tmotlak@tana.kommune.no 

Oo!}!'lU ~!~~~·-;\··:'::::i:. !-\01nmurw 
O:i>'c.:n\\<l:.:'"" ':··t$1gi:l: . 
~845·~ 

//Håvat. ansen 
DisPensasjonsutvalgets leder 

~uksadre.ssc: 
Rådhusveien 2.4 

www,tana.ktimmllne.oo 

Telefori: 
~400200 
Telefaks: 
·1s 92 53 ll9 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.m.: 
943.50~527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvatget 

Nordlys opplevelser AS 
Luossageaidnu 16 
9845 Tana 

Vår ref:: 201312783·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tuna 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotnkofl i Dispens11Sjonsutvalg;et- 22.1.2014 Dato: 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2016 

Med ltjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorlgøretøyer i u1mark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til Il nytte motorkjøretøy i u1mark for: 

Nordlys opplevelser AS vi Amt Ove Andersen 

Kjøretøy: 3 stk. snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2016 Antoll tur/retur pr. år: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagaaje i forbindelse med utmarksnæring/reiseliv. 

Kjøretrase i h.h.t kart: 
1. Fra Vestertana etter løype til gamme ved nordenden av Geassajåvrit. 
2. Fra Vestertanaløypa til Nissujå.vri - Ucca Nissujåvri- Vestertaualøypa-videre til nordenden 
av Geassajåvri til gamme. 
3. Fra gamme v/nordenden av Geassajåvri - Baktaladdot - V adneljåvri - Ucca Jåvri -
Bapparjåvri- Bannajåvri -Bierfaljåvrrit -Mohkkeluobbalat- til løype 5 Masjok 
4. Fra åpen løype 6A - Vadneljåvri 
5. Fra åpen løype 5 til Garenjåvrit 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte fnrmålet som et særlig tilfelle d(lt 
kan gis dispensasjon til. Turisme og reiseliv er et viktig satsingsområd.e for Tana kommune, 
jfr. kommunens reiselivsplan. Søkna.den er vurdertetter Rundskriv T~6J09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvoltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 nker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under lrjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skol 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av deIUle dispe!l§asjonen, 

Pusladresse: 
Rådlnuve'ien 3 
9B45Tana 
E-pott: postmot1ak@tnna.k.cn1mune.rn:i 

Håv'lli':J..l'!a1111'§ 
Dispensasjonsutv 

Besøksadresse: 
Raclhusveien 3 

\VW\\".iana.kmmm.me.no 

/ 

Telefon: 
46400200 
Tclefilks: 
18 9253 09 

Barde: 
491G,!2.71160 
Org.nr.: 
943.5(15.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tana Husky Broch v/Dag Broch 
Hcddeguohppi 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vår ref.: 20l4/fi6.J Saksprotokoll i Dispensasjon~utv..iget- 22.1.2014 Dato: 22.\.2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 5d, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Tana Husky Broch v/Dag Broch 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-5.3.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Fo1mål: Tråkke løype for tudsthundekjøring. 

Kjøretrase på totalt 20 km: Fra egen eiendom i Heddeguohppi - opp Alaguolban - til 
hundeløypetrase som går mot Lismavann - u~sving 1 km nord for Lisrnavann - tilbake mot 
Hedeguohppi - opp traktorspor til Sieddaladdut - u-svlng på toppen av Jorbavruri- ned til 
Hedeguohppi langs vedteig trase, i h.h.t. kart 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det oiiJ.søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Turisme og reiseliv er et viktig satsingsområde for Tana kommune, 
jfr. kommunens :reiselivsplan. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedraket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. I<Iagefriste11 er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp k!age11 kan fila ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
R4dhu;veicn 3 
9&45iana 
E·i:ost poEtmottak@tan::i.kommune.110 

Beseksadresse: 
RM11usveien 3 

\Wiw.:ann.komrnune.no 

Te!eftln~ 

46400200 
Telefaks: 
78925309 

Blltlk~ 
4910.12.71160 
Org.nr.; 
943.5(15.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Lasse Wigelius 
Båteng 
9845 Tana 

Vår re[: 2014126&-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dis~nsasjon:outvalget-22.J.2014 Dato: ZJ,12014 

Vedtak i sølmad 001 dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014 

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: 

Lasse Wigelius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 23.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilknytning til løype 3A. 

Kjøretrase: Fra egen bolig i Båteng til løype 3B v/Låddela!låddot. Følger stort sett løype 3A, i 
h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget-anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6109, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltuingslovens 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 til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes UI1der kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på bakside!1 av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
R!dhu$VGii,:n 24 
9145 Tana 
E·[XISt: !)05!Ir.OUJ.k@lana.kummu11eno 

Oz~nu gio!clei - Tc.r.:l kommune 
c;z;;:;ntoasjons "11.ve:gat 
9645Tana 

~' 
Håvald Hansen 

Dis.eensasjonsu~~ets lede~. . _ 
l'--'C<°'.~ "<.:_.0._<C\ '1-" "1 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www .tnnalmmmune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78925309 

Banl:: 
4910.1271160 
Org.nr.: 
943.5()5527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Oscar Wigelius 
Båteng 
9845 Tana 

Vår ~f.: 20141269-I 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Snk.."JKt,!1okoH J Dil:pensasj011sutva!gct-22.l.2014 Dato: 23.I.2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift fOr bruk av motorkjøretøyer i u1mork og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i u1mork for: 

Oscor Wigelius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 23.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagaaje i forbindelse med tilknytning til løype 3A. 

Kjøretrase: Fra egen bolig i Båteng til løype 3B v/Låddel.Slåddot. Følger stort sett løype 3A, i 
h.h. t. kart. 

Begrubnelse: Dispensasjon.sutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloveus kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen, K.lagefiisten er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. 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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av de1me dispensasjonen. 

Postadresre: 
RAdhusveien 24 
984STana 
E-post: posttnottak@lnna.kummune.no 

Be.reksadresse: 
RådhllSVcien 24 

www.tana.kommune.no 

Telcl'on: 
46400 200 
Telcfhks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.J2.711Ci0 
Org.nr.: 
943.5tl5,S27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Per Gunnar, Sofie og Pål Jøran Guttorm 

9826 Sirma 

V fir ref.: 2014no-2 Saksprotokoll i Dispensasjons utvalget - 22, l .2014 Dato: 22.1.2014 

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

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

Per Gunnar, Sofie og Pål Jøran Guttorm 

Søknaden kan ikke behandles da vedlagte kart er uleselig. 

Begrunnelse; Søknaden vil bli behandlet straks det foreligger et nytt kart. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VJ til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. NærJnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·po!!t: postmottalc@t:ma.kommune.110 

l • ·~ ".",,..,-. 1,,...,,,."..,.." ... !!t-
OØC.~l! ('.".:~'-·•~ - ' ...... ~, ...... " ........... . 

~;::;~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Be.søksadr-csse: 
Radl1usvcicn 24 

www.tana.k,ommune.oo 

Telefon: 
46400-200 
Telefaks: 
78925309 

B311k: 
4910.rZ.71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Deanu gielda "Tana kommune 
Dispensasjonsutvo.lget 

Ragnar og Roy Ivar Aslaksen 
Alleknjarg 

Kopi: 
Lensmaru1en i Tana 
Sratens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vår re!; 20!4/!32-1 Sllksprotoko!l i DispcnsasjOllsutv.alget-22, 12014 Dat<i: 22.1.2014 

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

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

Ragnar og Roy Ivar Aslaksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med garnfiske under isen. 

Kjøretrase: Fra løype v/Skidalen til Skålvejavri - Nilladedno (249)- Suolojåvri (299)
Bannajåvri (272), i h.h.t kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget auser det oms økte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon tiL Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T -6/091 og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søkerne har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmarmen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes Wlder kjøring og Iran ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av deIUle dispi;:nsasjonen. 

Postadresse: 
R!dhu~vi:iC11 24 
9845 TUila 
E·post puitrnOttak@tana.kommune.no 

Besøksadresse; 
Rådhusveien 24 

WW\V.t~na.kommune.n<i 

Tekfi:m: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bauk: 
49Hl.12. 7! 160 
Org..nr.: 
943.SOS.527 



Saksprotokoll saksnr. 43/2014 i Dispensasjonsutvalget - 22.01.2014 

Behandling 

Referatsaker/orienteringer 

RS 1/2014 Knut Johm1sen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med bygging av badstu~ Vinter 2013/2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjo11sutvalget orientert 

RS 2/2014 

Merknad: 

Kåre I-Iarila- Ny behandling - Vedtak i søknad 01n dispensasjon fra lov om 
inotorferdsel i forbindelse med transport til hytte 

Søker har levert kart med inntegnet kjørerute. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 3/2014 Vilho Guttorm- Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel- Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonstttvalget orientert 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispen.sasjorisutvalget 

Knut Johansen 

9935 Bugøynes 

Vår ref.: 20131824·4 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Snksprotokoll i Dispensæ;jonsut..,alget-12.1.ZOl 4 0~10: 13.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2013/2014 

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

Knut Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 13.12.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: 25 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med bygging av badstu. 

Kjøretrase: Fra parkeringsplass ved Seidafjellet hyttefelt, etter etablert kjørespor til Nelly og 
Mary Pettersen 's hytte, i h.h,t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ s"12. ,Søker har tillatelse fra hytteeierne til bygging av b.adstu. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. Vl til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere 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 ru1dre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underslaift påføres på ba.tæiden a-v dem1e dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845Tana 
E-pmt· p051mottak@u111a.kPJ!!mune.nC1 

f"··--- •l ...,"", ._ ...... "--~~"' 1# ... --" ... ....,_ -·· ___ ,_, -· -- ' -· ··- ··-·····•«··--

Beseksrnlresse: 
R~dht1sveien 24 

www.tMakmnmune.no 

Telefon: 
4(i 400200 
Telefaks: 
7R92S309 

Bank: 
49JO.l2.71J60 
Org.nr.: 
943.sos.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjcnsutvalget 

Kåre Harila 
Lilledalsv. 20 
9802 Vestre Jakobselv 

Vår ref.: 201312524-4 

l{opi: 
Lens1nannen j Tana 
Stalens Naroroppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dlspcnsasjonsutvalg_ct- 22.1.20!4 Dato; IJ.12.2013 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorfe1-dsel-vinter 2013/2014 

Med hjen1mel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Se, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøreløy i utmark for: 

Kåre l-!arila 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 13.12.2013-4.5.2014 Antall tur/retur: 25 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til hytte. 

Kjøretrase: Fra parkeringsplass ved Seidafjellet hyttefelt etter etablert kjørespor til egen hytte, i 
h.h.t. kart 

Begrunnelse: DisptnsasjQnsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/091 og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsJo.vens kap. VI til fy]kesmannetL Klagen sendeS
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag delte brevet er mottatt. Næmiere opplysni11ger 
om klageadgang eller lzjelp til å sette opp klagen kan fås ved he11vendelse til ko1nmunen. 

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 . 

Postadresst: 
RMhu~vticn24 
9S4S 1'm1ø 
E-posr oo~!mot1ak@tllil11.loommupe.no 

... . -~ .. 'i~.:::::.~.:.:.s.::: , __ 
.:·.i.'··~·-;"·"."" .... -"-~-

Besøksadiess:: 
Rådhu.s~oi~n 24 

1\'Ww. umaknmmune.no 

Teldil!C 
4-0400200 
Telefuks: 
7892530)1 

Bank: 
4910.12.71160 
Oq;.nr.: 
943.SOS.517 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasj onsutvalget 

Vilho Gutto1m 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vtl'rcf.: 201312702-3 Sa.1.;~'{lfOtokoll l Dfspensasjons'tltvalgct- 22.1.2014 Dato; 13.12.2013 

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
-vinter 2014 

I tillegg til tidligere innvilget dispensasjon av I 0.12.2013 tilføyes også følgende: 

Søker kan benytte 1 følgeskuter. 

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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang ener 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, kjørerute ag underskrift påføres på bakside11 av denne dispensasjonen. 

fustadtcsiie: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: pos11llottnk@lll!la:kommunc.no 

. . .. j~~"""d--'------
Torill Klogh 

Dispensasjonsutvalgets nestleder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon; 
46 400200 
Tclcfaks: 
7891,iCl9 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda • Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ketil Fredheim 
Bergstien 33 
9800 Vadsø 

V4r re[: 2014!147·1 

Kopi: 
LensmaJJnen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SaksprolQko!I i Dispensasjonsutvalget- 22.1.2014 Dato: 22.l.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2018 

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: 

Ketil Fredheim og .Ann Monica Markussen 

KJøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr, bagasje, ma!eriell og ved til :fjellhytte. 

Kjøretrase: Fra egen hytte på Seida:fjellet etter etablert kjørespor til Gerd Partanens fjellhytte ved 
Jovlajavri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsntvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bruk:!rett til gamme, 

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. Nærmere·opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen. 

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

Posl3dresse: 
RådhllSVden J 
984STana 
E·ptllll: JllJ5tl'OOttak@taua.kommu11e.rio 

Osanu r,i'"'!!l:"":. T.::-::n kommune 
O:Sj'.lSf\l:.f.t~;:.. ~:;ut-1'-'lg;el 
9845 TarnJ ;_.-

Besøksaclressc: 
R!dhusveicn 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Tel~fitks: 

7892.5309 

Bant: 
41110.l2.71160 
Org.nr.: 
943.505.~1 



Deanu gielda - Tana kommune 
Di.spensa.sjoosutvalget 

Stig Gøran Kaspersen 
Østre Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 2014!!73·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens NaturoppSyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 22.1.2014 Dato: 22.l.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2016 

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

Stig Gøran Kaspersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 8 

Formål: Transport av utstyr, bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 2A Sinna over Njuorgganjåvri til Eldbjørg Mathisens gamme~ i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsnkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har bruksrett til g•mme. Aillllll turer er redusert i 
h.h.t. dispensasjonsntva:Igets praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltuings!ovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommlUlen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan ras ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadrt:s$e: 
M:lhusvcien 3 
984ST11n~ 
E·posC postmol1uk@truia.kommu11c.no 

~enu ~r .... ;7 - '!':~:::~ Rmm:uttS 
Q.lfpE',"\':.;'_:~ ' ~J~t 

ansen 
Dispensasj-onsutvalgets leder 

Besøksø.dN:Sse: 
Mdhusvi:icn3 

www.1rut11.kor11111une.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
73925309 

Blink: 
4910.12.7116-0 
Org.nr.: 
943.505.521 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Finn Tbrane Johansen 
Nesseby 
9840 Varangerbotn 

Vdrrcf.: 20141169·1 

Kopi; 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, ·rana 

Snkspm!l!lroll i Disp::nsasjoraut\'algct - 22.1.2014 Dato: 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2018 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bntlc av mo1orkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorlrjøretøy i utmark for: 

Finn Thrane Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2018 Antall tmiretur pr. år: I 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn av Thranehytta. 

Kjøretræ;e: Fra. Alleknjarg, langs gammel kjørevei til Lille Jussavadda og til Thranehytta, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalg-et anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Søker har brukertillatelse. Antall turer er reduserti b.h.t. 
dispensasjonsutvalgets praksis. 

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. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til il sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Dem1e tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underSktift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

~1iidrci;5e: 
Rådhusveien 24 
9845 TPM 
E-post: postn1ott:ak@tan11.kommlllle.no 

Bcs~ksadresse: 
Rådhusve!en .24 

\\ww.lana.kornmll!le.no 

Telefem: 
46400200 
Te!ef~: 

78 92 53 09 

Baule 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.SOS.527 



Deanu gielda • Tana kommune 
D ispensasj onsutvalget 

Knut Mathisen 
Souphanjarga 
9845Tana 

Vår ref.: 2014/170-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn., Tana 

Saksprotokoll i Dispeusasjonsutvalgtt-12.1.2014 oa10: 22.1.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2014-2016 

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

Knut Mathisen 

E;jøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.20 l 4"4.5 .2016 Antall tur/retur pr. år: 9 

Formål: Transport av utstyr, bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 2A Sirma over Njuorgganjiivri til Eldbjørg Mathisens gamme~ i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T -6109, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Antall turer er redusert i h.b.t. dispensasjonsutvalgets 
praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens l<ap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere 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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadl'CSSI:: 
Rådhusvcicn 3 
9845 Tann 
E-post; porunottak@tarni.kommune.oe 

O©anu (Jlet.cl!l .. Ti.7.rtJ ~-temmune 
D' ... "~-l'1~·~1\'"1J.~>JJ.1lgJl ,..,,.-.. . 
g.345 T.lOO 

Besøksadresse: 
Radhusvelim 3 

\VIVW.tana.kommllne.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
49)0.12.711611 
Org.nr .. 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutval9et 

Knut Vidar Mathisen . 
Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 20141111·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsuti."'ll!get- 22.1.2014 Dato; 22.1.20!4 

Vedtak i sølmad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2017 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorlrjøretøyer i trtmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse1il å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Knut Vidar Mathisen 

Kjøretøy: Snøsl."Uter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 8 

F.o.m. 5.mai, må det søkes om særskilt dispensasjon fra Fylkesmannen i Finnmark. 

Formål: Transport av utstyr, bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 2A Sirma over Njuorggaaj<ivri til Eldbjørg Mathisens gamme. i h.b.t. 
kart. 

Begrunnelse: Di$pensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Antall turer er redusert! h.h.t. dispensasjonsutvalgets 
praksis. 

V ed taket 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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å setie opp klagen kan tas ved henvendelse til kommm1en. 

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

Postadn::ssc: 
RMhusvelen 3 
~&45TBM 
E·post: postmottak@tann.kommune.no 

l I ''"I .,..~..,_., 1·~m-·D;oonU g I" r . " ....•. ~~ nu."~,,.. 

o:~pt~:1~,::i:;.~; ::,...,..,.·~·~··~~.; 1 

98'o;{F f 
,,,{;~ 

Dispen.sasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådh11Sveien 3 

www.tana.komrnune.no 

Telefon: 
46400201) 
Telefaks: 
78 92 53 09 

BMi:: 
4910.12.711611 
Org.nr.; 
943.505.527 



AmeRolstad 
Bjørkelia 
9845 Tana 

Vår ref.: 2014/172·1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Oispense:sjoosutvalge!-22.l.2014 Dat-0:22.1.20l4 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2017 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motor!gøreløyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet fulgende vedtak for: 

AmeRolstad 

Søknaden avvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon til srumne formål med varighet til 
4.5.2014. 

Begmnnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter§ 6. 

Vedtak-et kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. !(lagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker ii'a den dag dette b-rcvet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Pos!adrcsse: 
Rådhusvcicn 24 
9845 Tmm 
E·post: postmotuik@tilll!!,kommune.no 

O·n'.'N'111 r:;!·:~~- ., ·· ·.··~;.,:.: ::cmmlfn~ 
D: -_.-:' ... "" :._ ,: ~·--." """~. 
9<Wifano,,;(/ ~· ~ 

f::~i:---
,: Håvald Hansen 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådllus~ien 24 

www,tnn11.kommunc.no 

Te!tfun; 
46400200 
Telefaks: 
78925)09 

Bank: 
4910.l'.t7!160 
Org.nr.: 
943.505.521 



Deanu gielda - Taua kommune 
t>ispensasjohsutvafget 

kopi: 
Lensn1annen i Tana 

Arve Øverland 
Holmfjell 
9845 Tana Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår nif.; 20141174·2 Sak:Sprot<>koll i Dispensasj011sutvalgtt - 22.I .2014 Dato: 22.1.2014 

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

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

Arve Øverland 

Kjøretøy: Snøsk11ter Tidsrom: 22. l.2014-4.5 .2014 Antall tur/retur: to 

Formål: Traaspmt av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av ganune. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Ivlasjok i sørenden av Geassåjåvri til sør~nden a·v Geassåjåvri, følger 
elven på østsiden over til GeassAfuobbal til gammen som ligger på østsiden, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasj-0nsutvalget anser det omsølrte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker bar brukertillatelse til gammen. 

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. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

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

Pos!lldæsse: 
R4dh~eicn24 
9845 Tann 
E-poot postmottak@tana.kommllfle.no 

Besøksadresse: 
Rlidt1usvcien 24 

www.tan:i.kommooeJJo 

Telefon; 
46400200 
Te!efuks: 
78925309 

Banlc: 
4910.l,~71!6CI 
Oig.nr,: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Di.spensasjonsutvalget 

Odd-Leif Johansen 
Gulbojok 
9845 Tana 

Vår ref.: 2014/174·3 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Di~rn;asJonsulvalgd- 22.1.2014 Dato: 22.1.2014 

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

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

Odd-Leif Johansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 10 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretre.se: Fra åpen løype 5 Masjok i sørenden a'' Geassåjåvri til sørenden av Geassåjåvri, følger 
elven på østsiden over til Geassåluobbal til gammen som ligger på østsiden, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Di.spensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon tiL Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har brukertillatelse til gammen. 

V ed taket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kolllIIIunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt 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~ kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
RadbusV1:iem 24 
9845Trulll 
E-posl: postmottak@lnnn.kommun~.ll{I 

IOsi!OU ci::!~7: ".T::'.~'l t1:0.mmUnØ: 
p:,5p-J~'.:'.:S

0 

• ~fi.. .3:,:.,; 

9M5T" .,,1 

~-;#'<~ 

Besøksadresse; 
Rådtrusveien 24 

www.tana.l:ommuni:.no 

Telefon: 
46400200 
TclefBks: 
789253 09 

Bank: 
4910.12.'11160 
Org.nr.: 
943.505.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Per Erik Mudenia 
Gardak 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår rei:: 201 Jt145-3 Sø.ksprotokoll i Dlspensasj0flsutva1get- 22.1.2014 Dato; 22.1.2014 

Vedlegg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
- vinter 2011-2015 

I tillegg til tidligere innvilget dispensasjon av 12.4.2011, innvilges også følgende traseer: 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
3. Egen hytte v/Gålgojohka-Buljosvuobmi - Hyttefu!t Levsi- Gateoaigulbanat- HåstalaS
Njuoaskeoaivi - Miennavårri -Laksjokvuobmi- Gå.iravårri -Marasvårri ~ AnddeSvårri 
4. Laksjok -tilslutting trase 3. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via komrnwien. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. 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, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postildresse: 
Rådhusveu:n 24 
9345 Talla 
E-po~t: pMtrnOttnk@tami.kommum:.no 

i'.)ar:inu z.iløid~ M :::~o. i~ommune 
o:sc~,"\sa~.~::; " ~';tl\g:l\ 
tM5T 

/ 

Bcsøksi>dresse: 
Rldllusveiert 24 

w·.vw.tana.kommune.no 

Telefoo: 
46400200 
T~lCfitkS: 

78 9253 09 

Banl;.: 
4910.12711611 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Di.spensasj onsutvalget 

Øst-Finnmark politidistrikt v/Knut 0. Kivilæ 
Postboks 127 
9846 Tana 

Vår ref.: 2014/190-2 Sal<;sprot-0koll ! Dispensa.'ljonsutvnlget- 22.1.2(114 Dato; 22.1.2014 

Vedr. praksis i krav om påføring av datollrjørerute og underskrift på dispensasjoner før 
kjøring st"arter 

Visertil deres brev av 21.12014. 

Dispensasjonsutvalget bekrefter at dersom dispensasjonen er begrenset av antall turer, så skal 
dato, l<;jørerute og underskrift påføres dispensasjonen før turen starter. Hensikten med praksisen 
er å redusere motorferdsel i h.h.t. motorferdselsloven. 

Postadresse: 
rudhcweien24 
9845 Tana 
E·JlllSI: postmottak@tllna.kommune.no 

CGanu g!el~a "Tar.:i ~ommune 
OispenS<Js~c1::;.iti.•c!;ct 
9845 T;Jna .. ··, . 7 ' j 

.:..>-'?-----._ 
ava nsen 

DiSpensasjonsutvalgets leder 

Besøksarlressc: 
Rådhusveien 24 

www.iauu.komm\)l'IC.no 

Telefon: 
46400200 
Telefilla: 
1&9:25309 

Bank: 
4910.iZ.71160 
Org.nr.: 
943.505.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Hartvik Aslaksen 
Båteng 
9845 Tana 

Vår rcl:: 20141194·1 

J(opi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokcill i DispQhSasjonsutval_get-22.1.2014 Dato: .22.1.2014 

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

Med hjenunel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i u1mark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i u1mark for: 

Hartvik, Tore, Frank Inge og Helene Aslaksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilkny!ning til løype 3A.. 

Kjøretrase: Fra egen bopel i Båteng til løype 3A, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskril' T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmam1en. 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 klagen kan fås ved henvendelse til 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. 

Pastadresse: 
RMbusvciCJt 24 
9345Tana 
E~t: poslmottak@tanakommune.110 

Dt!wnu t;l~'.(!"J • :t:::J t1.o.mmune 
OiSfJC-OMs;.;n~:,;:,;&gct 

9$45~ 

~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhtl~Vt:iM 24 

Wl'flV_ tana.kommune.no 

Telefon: 
4(i400l00 
Te!cfuks: 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.521 



Deanu gielda • Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Trygve Hansen 
Båteng 
9845Tana 

Våt ref: 2014/193'·1 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll j Dispcnoosjonsutvatgct" 22. l .2014 Dato: 22.1.2014 

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

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: 

Trygve Hansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 22.1.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Søker kan benytte I hjelpeskuter. 

Forn1ål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse 1ned utmarksnæring/grunfiske Wlder isen. 

Kjøretrase: Fra egen bopel i Båteng etlet merket løype 3A til Gurteluobbal -videre til Cal)ajåvri 
og derfra til Nammajåvri og Ceavresjåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forval1ningslovens kap. Vt til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næi.mere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til lcommunen. 

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. 

PQStadrc:!SC: 
Ridhusveien 24 
984S Tana 
E-pt!st pO!Slmot1itk@tanakommtl11c.110 

Daanu Gk::".'11 ft r.:..,-i l{cmmune 
o;spt'n::.::.~;:.;·; ..•.•.. ; .. 

~ 
I ~cc"'1d "'d=-t '---

Toriil KJogh 
Dispensasjonsutvalgets nestleder 

a~eksllilrqsc: 

Rådhusveie~ 24 

www.tail!l.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
7elcfuks: -
78 9253 09 

'""" 49JCl.12.7lJ60 
Org.nr.: 
943.51)5527 


