
Utvalg: 
Møtested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Deanu gielda - Tana kommune 

Dispensasjonsutvalget 
2.etg Bygg- og anlegg 
19.2.2014 
10:00-13 :30 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funkajon 
Håvald Hansen Leder 
Jan Larsen Medlem 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon 
Torill Klogh NES TL 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for 
Marit Anna Hildonen 

Merknader 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 

Representerer 
AP 

Representerer 
FE/OL 

PS 72/2014 og 73/2014 ble behandlet samlet. PS 74/2014 og 75/2014 ble behandlet samlet. 
PS 76/2014 og 77/2014 ble behandlet samlet. 

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. 



Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 19.2.2014: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-
saks nr saks nr 

PS 55/2014 Godkjenning av innkalli11g 

PS 56/2014 Godkjenning av saksliste 

PS 57/2014 GodkjelUling av protokoll fi·a møtet 10.12.13 

PS 58/2014 Ken Hardy - Søki1ad om dispensasjon fra lov om 2014/258 
moto1ferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme - Vinter 2014 

PS 59/2014 Odd Yngvar Baso og Cathrine Iversen - Søknad om 2014/271 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
nled trai1sport av utstyr og bagasje til hytte, samt 
transport til offentlig løype på Tanaelva - Vinter 2014-
2018 

PS 60/2014 Aage Guttormsen - Søknad om dispensasjon fra lov 2014/291 
om motorferdsel i forbindelse 111ed vedlikehold av 
gamme - vinter 2014-2019 

PS 61/2014 Juhån Niillas Wigelius - Søknad on1 dispe11sasjon fra 2014/313 
lov om motorferdsel i forbindelse 1ned tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2014 

PS 62/2014 Arthur Partapuoli - Søki1ad 01n dispensasjon fra lov 2013/126 
on1 n1otorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gmnme - Vinter 2014-2019 

PS 63/2014 Solbjørg Ravna - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2014/345 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamn1e, samt s11arefangst - Vinter 2014-2019 

PS 64/2014 Odd Tobiassen - Søknad om dispensasjo11 fra lov om 2014/368 
motorferdsel i forbindelse n1ed tilsyn og vedlikehold 
av gamme, sa1nt utmarksnæring - Vinter 2014-2019 

PS 65/2014 Kirsti Joks og Tor Åge Tobiassen - Søknad om 2014/369 
dispensasjon fra lov om 1notorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikel1old av gamme, samt 
utmarksnæring - Vi11ter 2014-2019 

PS 66/2014 Dag Sn1ith-Meyer - Søknad om dispensasjo11 fra lov 2014/373 
on1 motorferdsel i forbi11delse n1ed 
vedlikehold/renovering av gamme - vinter 2014-2016 

PS 67/2014 Morten Dervo - Søki1ad on1 dispensasjon fra lov om 2014/377 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til gam1ne -vinter 2014-2016 

PS 68/2014 Trine Guttorm - Søki1ad 01n dispensasjon fra lov om 2014/385 
inotorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme 
- Vinter 2014 



PS 69/2014 Tl1omas Myrskog - Søknad om dispensasjon fra lov 2014/386 
on1 inotorferdsel i forbindelse 111ed tilsyn og 
vedlikehold av Thranehytta- Vinter 2014 

PS 70/2014 JånoS og Vru1ja Trosten - Ny behandling av søknad 2013/2733 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 
2014-2015 

PS 7112014 Um1i Ingeborg Trosten og Karl Bjarne Hansen - 2014/391 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med tilsyn av hytte - vinter 2014-2018 

PS 72/2014 To1n Halone11- Søki1ad om dispensasjon fTa lov om 2014/396 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold 
av gamme - Vinter 2014 

PS 73/2014 Ton1 Halonen - Søknad om dispensasjon fra lov on1 2014/397 
1notorferdsel i forbindelse med utmarksnæring -
Vinter 2014 

PS 74/2014 Solveig Therese I-Ia1011en - Søla1ad 01n dispe11sasjo11 2014/399 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2014 

PS 75/2014 Solveig Therese Halonen - Søknad om dispensasjon 2014/398 
fra lov 01n motorferdsel i forbi11delse med 
utmarksnæring - Vinter 2014 

PS 76/2014 Ti111 Halo11en - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/400 
1notorferdsel i forbindelse 1ned utmarksnæring -
Vinter 2014 

PS 77/2014 Tim Halonen - Søknad om dispensasjon fra lov on1 2014/401 
motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring -
Vinter 2014 

PS 78/2014 Knut Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/337 
inotorferdsel i forbi11delse 111ed transport til leir, samt 
isfiske - Vinter 2014 

PS 79/2014 Jens Martin Haagensen - Søki1ad om dispensasjon fra 2014/364 
lov 01n inotorferdsel i forbindelse 1ned isfiske - Vi11ter 
2014 

PS 80/2014 Wilhelm Trosten - Søknad om dispensasjo11 fra lov om 2014/370 
motorferdsel i forbindelse 1ned isfiske - Vinter 2014-
2019 

PS 81/2014 NRK v/Kai Erik Bull - Søknad on1 dispensasjon fra 2014/310 
lov om motorferdsel i forbindelse med TV-opptak 
under Finnmarksløpet - vinter 2014-2018 

PS 82/2014 Referatsaker/Orienteringer 

RS 4/2014 Vilho Guttorm - Vedlegg til innvilget vedtak i søknad 2014/24 
01n dispensasjon fra lov om nlotorferdsel - Vinter 
2014 

RS 5/2014 Per Gunnar, Sofie K og Pål Jøran Guttorm - Ny 2014/70 
behandling - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel - Vinter2014 



RS 6/2014 

PS 83/2014 

PS 84/2014 

Fylkesmaimen i Finnmark - Unntak fra 
rnotorferdselsforbudet i Polmak-området i Tana -
Hansa Magga 

Jan Widar Wigelius - SøkI1ad oin dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2014-2018 

Hans G. Nilsen - Søknad 01n dispensasjon fra lov 01n 

motorferdsel i forbindelse med transpo11 av bagasje og 
utstyr - Vinter 2014 

2014/350 

2014/403 

X 2014/406 



Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 19.2.2014: 

PS 85/2014 Nelly og John-Georg Dikkm1en - Søknad om X 2014/419 
dispensasjon fra lov om n1otorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 
2014-2019 

PS 86/2014 Hedeguohppi bygdelag v/Marianne Jolmsen - 2014/422 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i forbindelse med tråkking av skispor -
Vinter 2014-2019 

PS 87/2014 Liv Berit Johnsen m/fl. - Søknad on1 dispensasjon 2014/421 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte - Vinter 2014-2019 

PS 88/2014 Mariann Johansen Lindi - Søknad on1 dispensasjon 2014/432 
fra lov om motorferdsel i forbindelse n1ed tilsyn og 
vedlikehold av gmnme - Vinter 2014-2019 

PS 89/2014 Evald Johansen - Søk11ad om dispensasjon fra lov 2014/431 
om i11otorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2014-2019 

PS 90/2014 Katrina Dikk.anen - Søknad om dispensasjon fra X 2014/430 
lov om motorferdsel - Vinter 2014 

PS 91/2014 Thomas Bøtun Thorsen - Søknad om dispensasjon X 2014/429 
fra lov om motorferdsel i forbi11delse med 
undervisningsforn1ål- Vinter 2014 

PS 92/2014 Magnus Tapio - Ny behandling av søknad om 2014/25 
dispensasjo11 fra lov om 1notorferdsel -
Vinter 2014-2018 

PS 93/2014 Næring og rovvilt v/Saga Svavarsdottir og 2014/446 
Roy Westberg- Søknad om dispensasjon fra 
lov on1 motorferdsel i forbindelse med 
sporingsaksjo11 på gaupe - Vinter 2014 



Saksprotokoll saksnr. 55/2014 i Dispensasjonsutvalget - 19.02.2014 

Behandling 

Godkjell1ing av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godl<jent 



Saksprotokoll saksnr. 56/2014 i Dispensasjonsutvalget- 19.02.2014 

Behandling 

Godkjeruling av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: 

PS 85/2014 Nelly og JohI1-Georg Dikkanen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med tilsyn og vedlikehold av hytte/gamme -
Vinter 2014-2019 

PS 86/2014 Hedeguohppi bygdelag v/Marianne Johnsen -
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i forbindelse med trål(king av skispor -
Vinter 2014-2019 

PS 87/2014 Liv Berit Johnsen m/fl. - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte~ Vinter 2014-2019 

PS 88/2014 Mariann Johansen Lindi - Søki1ad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse ined tilsyn og 
vedlikehold av grunme - Vinter 2014-2019 

PS 89/2014 Evald Johansen - Søknad om dispe11sasjon fra lov 
on1 motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme- Vinter 2014-2019 

PS 90/2014 Katrina Dikkm1en - Søknad om dispe11sasjon fra 
lov 01n motorferdsel - Vi11ter 2014 

PS 91/2014 Thomas Bøtun Thorsen - Søknad om dispensasjon 
fra lov om n1otorferdsel i forbindelse med 
undervisningsformål - Vinter 2014 

PS 92/2014 Magnus Tapio - Ny behandling av søknad on1 
dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Vinter 2014-2018 

PS 93/2014 Næring og rovvilt v/Saga Svavarsdottir og 
Roy Westberg- SøkI1ad on1 dispe11sasjo11 fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med 
sporingsaksjon på gaupe - Vinter 2014 

X 2014/419 

2014/422 

20141421 

20141432 

2014/431 

X 2014/430 

X 2014/429 

2014/25 

2014/446 



Saksprotokoll saksnr. 57/2014 i Dispensasjonsutvalget - 19.02.2014 

Behandling 

Godkjenning av protokoll fra møtet den I 0.12.2013 

Votering 

Enstenunig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent 



Deanu gielda - Tana kommune 
bispensasjonsutvalget 

Ken Hardy 
Fossesvingen 27 
9800Vadsø 

Vlir: n:f.: 201412:58-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokol! i Dfspensasjonsutvalget-19.2.2014 Dato; 19.2.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinfur 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: 

Ken Hardy 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 10 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikel1old av garnn1e. 

Kjøretrase: Fra løype 5 Masjok v/Lille Luohtte1no1jåvrit til gamme ved I·Iannujivrit, i h.h.t. kart.. 

Begrunnelse: Dispensas.ionsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon tit Søknaden er vurdert etter Rundsli;:riv T-6/09, Qg 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene l forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via komm11ne1i. 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. 

Postru:lresse: 
Rådhu>veien 3 
9S4:5Tann 
E-pnst: postin01cak@tanu.k~11muw.no 

Deanu gle1da "·rana kommune 
Oispensas;onsutvalget 
9845Tana (/ 

,;:,.c·cZ;å~va~~~d"t~sJe~n~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

&roks.adresse: 
Rådhus.veien 3 

\\"\\~V.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks; 
78 92 53 (J!} 

"""" 4910.12.71160 
Org.nr.: 
941505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispetisasjonsutvalget 

Odd Yngvar Baso 
Myrullv. 15 
9800 Vadsø 

Vår ref.: 2014127J~1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoffi Dispens11Sjonsutvalgct -19.2.2014 Dato; 19.2.2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift fol' bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §§ 5c og 6, gis herved tillatelse til ånytte motorl<jøretøy i utmark for: 

Odd Yngvar Baso og Cathrine Iversen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: l 9.2.20 l 4-4.5.20 l 8 Antall tur/retur pr. år: 25 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til egen hytte, samt transport til offentlig løype 9 på 
Tanaelva. 

Kjøretrase: 
t. Fra parkeringsplass på Seidafjellet 11yttefelt, tiJ egen hytte, i h.11.t. kart. 
2. Fra egenl1ytte til løype 9 på Tanaelva, i h.h.t. katt. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/0-9, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Det må fo1·eligge grunneiers tillatelse dersom kjøring skal 
foregå over- privat eiendo1n. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefi:isten ex 3 uker fra dei1 dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tlllatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras ru1dre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Posc~drcsse: 

R~dhuS\'=ien3 
984STana 
E-post: postmolt:ik@tam1.k!lnimune.n!l 

Bes11ksadreM~: 
RM!tusvticn 3 

www.rnna.koinmune.no 

Telefon: 
·16~00200 
Tclcfai.:s: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.11.71161) 
Org.nr.: 
943.505.~27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dlspensasjonsutvalget 

Aage Guttormsen 

9845 Tana 

Y~r rcC; 20141291-1 .Sakllpro!(')l..'Oll i Dispt:usasjonsutvslget - !9.l.ltl 14 Dato: !9.2.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2019 

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Aage Guttormsen 

Søkn.aden aVvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon til samme formål Jned varighet til 
4.5.2014. 

Begrunnelse: DispensasjonsutvaJget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjDn 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefi·isten er 3 uker fra de11 dag dette brevet er 1nottatt. Nænnerc opplysninger on1 
klageadgang eller Jijelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til ko1111nu11en, 

PosttKlrcsgc: 
RddhUS\'llicn 24 
9845-Tlilla 
E-post: pootm0Hil\;@trum.J..1inunune.no 

Beseks~dr~ssc: 

Rildhusveica 24 

www.\llllll.k1Jmmune.no 

Telelbn: 
4U400200 
Telefaks; 
78925309 

Bank· 
4910.12.71160 
O:g.nr.: 
943.505521 



Deanu gielda - Tana kommune 
bispensasjo11sutvalget 

Jubån Niillas Wigelius 
Bakkev. 7 
9845 Tana 

V!r r<:!: 20141313-l 

Kopi; 
Lens.mannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Snkspro!okoll i Dlspe11sasjcmsu1vclgc1- 19.2.2014 Dato: l-9.2.20!4 

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

Med lzjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte n1otorkjøretøy i unnark for: 

Juhå.n Niillas Wigelius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 5 

FonnåI: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedflkehold av ga1nrne, srunt 
snarefangst. 

I(jøretrase: Fra løype 3A v/G<lrppejohguolbba til gam1ne 1 lcm øst for Suovveloaivi, i 11.h.L kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget anser det omsøktc formålet som c.t særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T~G/09, Gg 
Natu:rmangfoldsJovens §§ 8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutv.algets 
praksis. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klagen sendes 
via kommunen. Klageffisten er 3 uker :fi:a de11 dag dette brevet er n1ottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

DelUle tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras a11dre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne diS]_:>ensasjonen. 

Postadresse: 
RådbUSYCi~n 24 
9845 Tana 
E·pos1: poslmotwk@tana.kommu1ie.no 

~søk~drcsse. 

Rådhusveien 24 

W'i';w,tnrni.kommunc.no 

Telefon: 
46 qoo200 
Tclcli'lks: 
78925309 

Bank: 
49l0.l?h71!60 
Org.nr.: 
9!13,505 511 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Arthur Partapuo]i 
Masjok 
9845 Tana 

V~r~f.;20141J2b -\ Sakspwtokol! i Dispensasj(msurvalget -19.2-2014 Dato: 19.2.2014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2014-2019 

Med 11jermnel i Nasjo11al forskrift for b1uk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
t5. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Arthur Partapuoti 

Søknaden avslås, siden søker allerede har gyldig dispensasjon til san1me fo1mål 1ned varighet til 
4.5.2015. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VL til fylkes1nannen. Klagen sendes via 
ko1nmune11. Klagefristen er 3 uker fi-a den dag derte brevet er mottatt. Nænnere opplysninger on1 
klageadgang eller hjelp til å selte opp klagen kan fås ved henvendelse til ko1nmunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9!145 T•ma 
E·post: post1not1ak@lan11.kommunc.oo 

Oe:inu eie:!..!;:?~ Tar.s. kommune 
Dispsnsasjcnsutv g~t -
SMS Tana: .... 
~ 

- vald H 
Dispensasjo1JSutvalgets leder 

Besøks~dres~e: 
Rådhusveien 24 

www.te.na.kommw1~.rw 

Tcl~fon: 

46 400 200 
Te!dilk~· 

78 92 53 0'9 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.; 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Solbjørg Ravna 
Masjok 
9845 Tana 

Vår ref.: 20141345-1 

Kopi~ 
Lensmam1en i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispens11:;jansutvalgc1~ 19.2.2014 Dato: 19.2.2614 

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 motorkiøretøy i utmatk for: 

Solbjørg Ravna 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 10 

Fom1å1: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse n1ed tilsyn og vedlikehold av gamme, sann 
snarefangst. 

Kjøretrase: Fra Masjok langs lVlåskevåne til gam1ne v/Luobbaljohka/Måskeluobbal, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelJe 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 konununen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærn1ere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas ved he11vendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen startei· skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på bakside11 av de1me dispensasjonen. 

Postailresse: 
R~dhusveicn 24 
9"84S Tana 
C·po~t: postmoUak;æt1111a.kommune.uo 

Be.saksadresse: 
Rådhusvefon 24 

www.tana.kommune.no 

TC"lefon: 
46400200 
Totefak~: 
789% ~-1 09 

Bunk: 
4910,12.71160 
Org.nr.: 
941 ~Di 5?7 



Deanu gieida - Tana kommune 
Dispensosjons1.1tvalget 

Odd Tobiassen 
Skiippagun·a 
9845 Tana 

Vir mf.: 201413.68·1 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sakspn.>!okG!I i Dbpensasjonsutvlllgct- 19.2.2014 Datu: 192.20(4 

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

Med hjen\mel i Nasjonal furslaift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §§ Sd og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Odd Tobiassen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 8 

Formål: Tra..J.sport av utstyr og bagasje i forbindelse1ned tilsyn og vedlikehold av gdlTime, samt 
utmar1(snæring. 

I(jøretrase: Fra egen grunme v/Heastahis til Miennajåvri - GuollejD.vri ~ Bitusjåvri ~løype 2A 
Sirma, i h.h.t. karl 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rund!i'kriv T-6/09, og 
NaturmangfoldsJo,•ens §§ 8~12. Søker har dokumentert utn1arksinntekt. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkes1nannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra de11 dag dette brevet er mottatt. Nænnere opp(ysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komn1unen. 

Deime tillatelsen må n1edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadm~e: 

Rå~~ usvcien 24-
9B45 Tuna 
E-post: postmollllk@!ana.lmmnwnc.no 

Besak~nd1cs;c: 
Rådhusveien 24-

www.ta11akornmum:.11(l 

·re1efbfl: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

B1111k 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
913 '05 5'7 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kirsti Joks og Tor Åge Tobiassen Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Skiippagurra · 
9845 Tana 

V!r rtf.: 2014/369·1 Saksproloknl! i Dispewa.1jonsucva!gct- I 9.2.20l4 Dato: 19,2.2014 

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 §§ Sd og 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Kirsti Joks og Tor Åge Tobiassen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2018 Antall t~r/retur pr. år: 8 

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

Kjøretrase: Fra egen gamme v/Heastalas til Miennajåvrl - Ouollejå.vri - Bitusjå.vri -løype 2A 
Sinna, i h.h.t kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. En av søkerne bar dokumentert utmarksinntekt. 

Vedtaket kru1 påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via ko1nmunen. Klagefristen er 3 ulcer fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan flis ved henvendelse til kommunen. 

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

Poitadresst: 
Rådhu5veien 24 
9845Tana 
E·pos1· pOS!mO!.fak@tpna.kommune:no 

()c>;.nu niclc!a "T.:!.n<a kommune 
· :;::_;is::s;on!!utvalget 
"~sra · 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøi.:snd~ssc: 

1Udlu1sveien 24 

www.!:tni!.kommdng np 

Telefon: 
464(){) 200 
Telefaks: 
78'22 53 (19 

83Jlk: 
4910.)2.71161) 
Org.nr.: 
943 5115 517 



Deann gielda - Tana kommune 
Dlspensosjonsutvalget 

Dag Smith-Meyer 
Tuneliv. l 
9912 Hesseng 

Vår ref.; 2014/373·1 

Ko-pi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotolrol! i Disptn~asjonsutvalget - 19.1.2014 Dato-: 19.2.2014 

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

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

Dag Smith-Meyer 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.9.2.2014-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 25 

Fomlål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlike11old og renovasjon av gamme. 

Kjøretrase: 
1. Fra E6 langs Jovnitjohka til Borsejohka, følge løype til Baisjåvri -videre til gamme 
v/Viddasjåvri i h.h.t. kart. 
2. Fra E6 - forbi Duottar-Ruol1tovårri - mot Baisvfilri/Bai~jåvri - til gamme vNiddasj<ivri, i 
h.h. t. kart. 

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

Vediaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. Vl til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommur1en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er inottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Deru1e tillatdsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjøre111te og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postad~se: 

Rådhusveien 24 
9845Tana 
E.-post posimouok@ta11a.kommune.no 

Oeanu g!elda "Tana kommune 
D!spsnsasjonsutvnlgel 
9B45Ta:::R p 
~~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Ee.>oksa:dresse: 
Rdclhus~ei~1124 

www.rnna.kommune.no 

Tekfou: 
46 400200 
Tclefal;s; 
78925309 

Bank: 
4910.12.7115& 
Org.nr.: 
943 505 ~27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutll(l lget 

Kopi; Morten Dervo 
Seidav. 1 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Nattu"oppsy11, Tana 

Våt ref.: 20141377-1 Saksprotokoll t Disp~nsasjoruutvalgct- J 9.2.2014 Da10: 192,2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for brnk av motorkjøretøyer i utmruk og pa islagte vassdrsg av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Morten Dervo 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.20!6 Antall tur/retur pr. år: 10 

Fonnål: Tran.sport av utstyr og bagasje til gamme, 

Kjøretrase: Fra løype 5 Masjok - nordo\'er v/Duolbajå.vri - til ganune på østsiden av Bovcca 
Geassåjåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjousutvalget anser det omsøktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, e>g 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkes1nannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er n1ottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til k:ommunen. 

DeJUle tillatelsen må medbringes under kjøring og kan (kk:e overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rå~usveien 24 
9845 Tana 
E-pos1: postr.iott:1k@tana.kommurn:.no 

Deenu gie?d.a ~Tana ltommune 
o::.;Jellsii;Sjc sutvalget 
SB45Ta · ' 

Bewk~adresse: 
Rådhusvei~n 24 

www.lana.knmmunc.no 

Telefon; 
4G40021JI) 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4911J.l2.71I(i(l 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Trine Guttonn 

9826 Sinna 

V~r rer.: 20ll{l38S-I Saksprofokoll i Dispensesjonsutl'alget- l9.i.20J4 Dato·. 19.2.2014 

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

Med hjeml11el i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utinark og på islagte vassdrag av 
15. mai !988, er det fattet følgende vedtak for: 

Trine Guttor1n 

Søknaden kan ikke behai1d]es da kart og beskrevet kjøretrase ikke stemmer overens. 

Begrunnelse; Søknaden vil bli behandlet når det foreligger nytt kart. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
komniunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er n1ottat1. Nærn1cre opplysninger on1 
klageadgang eller 11ielp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til ko1nmunen. 

Postadresse: 
RAdliusveieu 24 
9845Tttna. 
E-post: pomnou~k@tana.kommune.no 

OP.anu oio!C::i - T:!na l~ommune 
o::>penso:::jonsutvatgat 

s~sTafii~ /R 
~~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besoksadtesse: 
R~dhusveien 24 

11•ww.!unn.kommuf\c,no 

Ti:lefon: 
46400 200 
Te foraks: 
7& 9l 53 09 

Bnnk: 
49]0.12.71 !60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispetisasjonsutvo!ge.t 

Thomas Myrskog 
cio Thor Thrnne, Nrk Såp1ni 
9730 Karasjok 

Vår ref.. 20141386"1 Saksprotokoll i DispCltlsllzjonsutvalget- 19.2.2014 Dlllo: 19.2.2014 

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

Med l'Ue1nmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Tho1nas Myrskog 

Søknaden avslås, da det i h.11.t Ico1m11w1ale retJ.1ingslinjer ikke kan innvilges rner en 25 turer pr. 
gamme&y1te. 1·i1 Thranel1ytta er det allerede irmvilget 25 turer til andre søkere. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalgct anser det ikke som et formål det ltan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages elter reglene· i forvaltningslovens kap. VI til fylkesma11neJ1. Klagen sendes via 
ko1nmunen. Klngefi-istcn er 3 uker fra den dag dette brevet er 11101tatt. Nærn1ere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sel1e opp kln.gen kan fås ved henvendelse ti[ komn1unen. 

Poslitdresse: 
R~lfnusve1eo 24 
984~ Tana 
1!-(l(]s!: pCl5tn10Unk@{<1!la.lmminun~.flQ 

~)':!<:nu Qi-::.i~.'J ~ "f:!'13: kommune 
D · .o;; .::risasjonsi.:lv~lgst 

9845~allå. ~ 
z;:' . 

. · åvald . sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcs.eksadr~sse: 
Rådhu~vcicn 24 

\Vww.tana.kommunc.110 

Telefon: 
46400200 
Tekfol:s: 
78\125309 

Ba~k: 

4910.1271160 
Org.nr .. 
94J.SO!i.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispe11sasjonsutvalget 

JånoS og Vanja Trosten 
Nesseby 
9840 Varangerbotn 

Vir ref,; 201312733·5 Saksprotokoll i Dis~sasjopsutvalg;t -19.2.2014 Datet: 19.2,2014 

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

Med hjemn1el i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorlrjøretøyer i utmark og på islag(e vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Jan.os og Vanja Trosten 

Søknaden avslås, da det i h.h.t kon1munale retningslinjer ikke kan innvilges mer en 25 turer pr. 
gamme/hytte. Til Thranehytta er det allerede innvilget 25 turer til andre søkere. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI !li fylli.esinannen. !(lagen sendes via 
kom1nunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette OPI' klagen kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusvel en 24 
9845TMa 
E·pOSI: postmouak@twi~.komnrnnc.no 

De:cnu nic!C::i K T:r:J ::ornmune 
0:3;;~~~nsjcr:· ·· v~get 
9845 °Il:lrl 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcsoksadll.!sre: 
RddhuMlicn 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892530!} 

Bn11I:•, 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943595.)2.7 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvafget 

Unni h1geborg Troste11 
Lallosluohka 3 
9845 Tana 

Vår ref.: 2014/l9!-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tnna 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 19.2.2014 Dato: l9,2.20l4 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskdft 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: 

U1mi Ingeborg Trosten og· Karl Bjarne Hansen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.3.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 10 

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

Kjøretrase: Fra egen bolig i LalloS til hytte v/Lismavann, i h.h.t kart. 

Begrunnelse: DispensasjonsutvaJget anser det omsøkte formålet som et særlig· tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søkna.den er vurdert etter RundslU'iv 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 fas ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjø1ing og kan ikke 0\1erdras andre. Før turen starter skal 
dato1 ltjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Posllldn:ssc; 
Rftdhusveien 24 
984STana 
E·rros1: pos1motlllk@tana,kommune.110 

sen 
Dispe11sasjonsutvalgets leder 

Bes1Jkndresse: 
R&dhusveien 24 

www.!llJl~.komrnuneno 

Telefon: 
4-0 400200 
Telefaks: 
78 1?2 ~3 09 

Bank: 
4910.12.7l lW 
Org.nr.: 
943 505 ,", 



TomHalonen 
Polmak 
9845 Tana 

Vårrtf.: 21JJ4/396·1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispen.sasjonsutvalget 

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

Sak~prolokoll i Dispcnsusjon.>11tvalget-19..2.2014 Dato: 19.2.2014 

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

Med hjenunel 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: 

Tom Halonen 

Siden søker har 2 søknadertil behandling, har dispensasjonsutvalge1 beslutter å behandle disse 
samlet 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2014 Antall tur/ætur: 20 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamn1e. 

Kjøretrase: 
Fra løype 15 Pohnak til egen gamme v/Læibejo-kvaras, i h.11.t. kart. 

Avslag: Fra gamme v/Læibejokvaras til Aukkarjåvri, siden søker ikke har dokumentert 
utmarksiru1tekt. 

Begrunnelse; Dispensasjonsutvalget anser det omsøl\te formålet som et særJjg til:tetle 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. VJ til fylkesmrumen. Klagen sendes 
via ko1nmunen. Klagefristen er 3 uk.er fTa den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan f'as ved he11vendelse 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. 

Post.ad~se: 

Rådhusve\i:n 24 
9845 T:ma 
E·po:a: po::tmoL1ok@t:mo.Jwrnmuni:.ne> 

Besakrndrcssc; 
RAdlmsveii:n 24 

www.tmm.kommune.no 

o "'nu 9!cld~ ~ Tc::na J~cmmune 
· __ ,!:.nSa$)cinsutvd.get 

Telefon; 
46 400 20-0 
Telefaks: 
78925309 

B!mk: 
4910.12;71160 
Org.nr.: 
24J.SOS,5fr7 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Solveig Therese Halonen 
Polmak 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20141399~1 Saksprolokoll i Dil:pensæijonsutvaiget-19.:l.2014 DatCI; 19.2.2014 

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: 

Solveig Therese J-Ialonen 

Siden søker har 2 søknader til behandling, har dispensasjonsutvalget beslutter å behandle disse 
samlet. 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: J 9.2.2014-4.5.2014 Anla!! tur/retur: 2 

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

Kjøretrase: Fra løype 15 Po~1nak til ege11 gainrne v/Læibejokvaras, i h.h.t kart. 

Avslag: Fra gamme v/Læibejokvaras til Agkkarjåvri, siden søJ;:er ikke har dokrunentert 
utmarkshmtekt. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmanøen. Klageu sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uk.er fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan ras ved henvendelse til kominunen. 

De1me tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av deru1e dispensasjone11. 

nu glelda ~ T;!n:;i kommune 
-~U;.,;J"-"'Y7"""'"t;;°"!'l"li!sasg; jonsutvclget 

en9845 Tana 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: Bcsøl..'illdresse: Telefon'. Bank: 
Rildh'usveieq24 · Rådhusvcku.24 4640020(1 4910.12.71160" 
9B4.S 'f'am1 To;!efuh: Org.nr.: 
E-posi; p.os[mouak@taga,Wmunc.na www"um~e kroom"mm<~mc~oo~-------"'S'-'P2"-"SJ-"Oll0----!>9~"~."~Ql>~.<i§l"-1-----



Deann gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Tim Halonen 
Drru.nmensv. 7j 
3050 Mjøndalen 

Vår ref.: 2014!400·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sllksprolokoll i DispensasjQasutvelgct -19.2.2014 Dato: 19.2,2014 

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

Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

TimHalonen 

Siden søker har 2 søknader til behandling, har dispensasjonsutvalget beslutter å behandle disse 
samlet. 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: 3 

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

Kjøretrase: Fra løyPe 15 Polmak til gamme v/Læibejokvaras, i h.h.t kart. 

Avslag: Fra gamme v/Læibejokvaras til Al;)kkarj<ivri. siden søker ikke har dokun1entert 
utmarksinntekt. 

Begrunnelse: DispensasjonsutvaJget anser det omsakte formålet som et særJig tilfelle det 
kan gis djspcnsasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsl,riv T ø6/091 og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkes1nannen. Klagen sendes 
via kom1nunen. Klagefristen er 3 uk.er 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 struter skal 
dato, kjørerute 0-g underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

P~tmbessc: 

Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmotu1k@t4lla.kommunc.no 

Beseksndresse: 
R~dhusvcien 24 

www.tID1a.k11mmune.no 

"'-"'_nu gioldn ø Tana kommune 
: ... ensas;onsutvalget 

!~k:Con: 
46400200 
Telefaks: 
789253 09 

B2r1k: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Knut Varsi 

9826 Sinna 

V~rr~f.: 2/Jl-11337·1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Disp1utsasjonsutvatget 

Ssksprotakoll i Disp~nsasjonsutvalgct- 19,2.2014 Duto: 19.2.2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Knut Varsi 

Søknaden avslås, da transport av leir ilcke er et fonnål det kan gis dispensasjon til i h.h.t. 
kon11nunale retningsli..1zjer. 

Det 11envises for øvrig til de åpne løyper i Tana ko111111une. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget an~et det ikl{e som et fo:rmål det Iran gis dispensasJon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltnings[oyens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen, Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 01n 

klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kon1n1unen. 

Postndre~se: 

Ril<lhusveien 24 
9845 Taua 
E-µost: postmouak@.tann.kommttne.no 

B!.'Scksndresse: 
RMhusveien 24 

Tclcfou: 
46 400200 
Tefofnks: 
78925309 

Druit: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Di.spensasjonstttvalget 

Jens Martin Haagensen 
Maskevarreveien &8 
9845 Tana 

VArrer.: 2014fJ64·1 Sa~sprotokoll i Oisp:11sa~jonsu1v!l!gci -19.2.1014 Dnto: 19.2.2014 

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

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

Jens Marfu1 Haagense11 

Søknaden avslås, da transport i foxbi11delse med isfiske ikke er et fonnål det kan gis dispensasjon 
til i h.h.t. kommunale retningslinjer. 

Det henvises for øvrig til de åpne løyper i 'fana kommune. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutva.lget anser det ikk:e som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages elter reglene i forvalblingslovens kap. VI lil fylkcsnuu1nen. Klagen sendes via 
ko111munen. Klagefristen er J uker fm den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp tll å sette opp klagen kan fas ved henvendelse til kommunen, 

l'ostadress=: 
RådhUs\'den 24 
9&45 Tana 
13-post: postrnot!:ik@t~n~.ko1nmun11.110 

_ en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

13csoksadresse: 
Rådht!Sveien 24 

www.1ana.lcomniuncJ10 

telefon: 
46400200 
Tefofaks: 
78925309 

Bank; 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
94~,505.521 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Wilhelm Trosten 
Hohnesund 
9845 Tana 

Vår ref.: 2014137()..1 Snksprotokoll i Dispcru:asjansutval!,lc! - \9.2.26!4 Daw: 19.2.2014 

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

Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. av 
15. mai 1988, er det fattet følgende vedtak for: 

Wilhel1n Trosten 

Søknaden avslås, da transport i forbindelse 1ned isfiske ikke er et fo1n1ål det knn gis dispensasjon 
til i 11.h.t. konununale retningslinjer. 

Det henvises for øvrig til de åp11e løyperl Tana kommune. 

Begrunnelse: DJspens.asjonsutvalget anser det ikke som et· fOrmål det kan gis dispensasjon 
til etter§ 6. 

Vedtaket kan påklages etter rcgle11e i forvaltningslovens kap. VI til fy!kesn1annen. Klagen sendes via 
ko1n1nunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger on1 
klageadgang eller hjelp ti! å sette opp klagen kan fås ved henvendelse tir konimunen. 

0;"?:..:nu oi,:;'.r1~ • T:n;;i ${ommune 
c·::~::~~;:is;~n~utv~!i;!.lt 

So..15 Tana 

l'c:;tadr=e: Be:;oksadrcsse: Telcfbn: Bank: 
R~dhusveicn2~ Rå~husvcicn24 464002!10 4910.12.71160 
9845 TfUla lt:!c.lllks: Org.nr.; 

~-~·~-E:·~po~"~'""''.'.:~'.".'.'.n'.":'®'O:::~:•~·'~"~"m~'~"'~··oo:._~~w:w:w~m=•'~·k~<>m~m~~~·~·"~'~~~~~~~--''~'~92~5~3~09'-~-'-~~3~.5~05~.~~7c.._~~~~~ 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispe11sosjonsutvalget 

NRK v/Kai Erik Bull 
Thomaslu·oken 9 
9513 Alta 

var ref.: 2014/310·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, l0tna 

SaksproLo~oll 1 Oisp•msasjonsutvnJgct- J9.2.2Gl4 Dalo: 19.2.2014 

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

Med l1je1nmel 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: 

NRK v/Kai Erik Bull, Rune Berg og Hans Petter Dalby 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.3.2014-23.3.2014 Antall tur/retur: 5 

NBt Det gis kun dispensasjon for 1 år til dette formålet. 

Formål: Transport av u_t!.1yr og bagasje i forbindelse ined fil1nlng av Finnmarksløpet for NRK's 
tv~sendinger. 

Kjøretrase: 
Etter Finnmarlcsløpets trase innenfot Tana kommune. i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ornsokte formålet som et særlig tilfelle det 
kun gis dispensasjon tU. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-lZ. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltning_slovens kap. \!I til fylkesmanne11. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komn1unen. 

De1me tillatelsen må medbringes ru1der kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Po~adresse: 
Rådhusveien 24 
!:18.fS Tana 
E·pOS1: pnstn1ol!ak@.it~na.komtnune.n0: 

B~øksadtesse: 
Rildlmsvei~'ll 24 

www.lana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Te!~!hks: 
78 92 53 09 

lllllll:: 
4910.12.71160 
Org.nr.; 
943.5Qi527 



Saksprotokoll saksur. 82/2014 i Dispensasjonsutvalget -19.02.2014 

Behandling 

Referatsaker/orienteringer 

RS 4/2014 Vill10 Guttorm- Vedlegg til irn1vilget vedtak i søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel - Vinter 2014 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 5/2014 Per Gu11nar, Sofie K og Pål Jøran Gutto11n - Ny bel1andling - Vedtak i søknad 
on1 dispensasjon fra lov on1 motorferdsel- Vinter 2014 

Votering 

Enstenunig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orie11tert 

RS 6/2014 Fylkesmannen i Finnmark - Unntak fra n1otorferdselsforbudet i Palmak-området 
i Tana- Hru1sa Magga 

Votering 

Ensterru11ig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orie11tert 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispenso:sjonsutvolget 

Vilho Guttorn1 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Vår1cf.: 2014124-3 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

saksprotokoll I Dispcru;~jonm.tvalgct- 19.2.2014 Dato: 28.1.2014 

V ed legg til innvilget vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
-vinter 2014 

I tillegg til tidligere innvilget dispensasjon av 22.1.2014 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. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan tas 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: 
Radhusvcien 24 
9845Tll!la 
E-post:postmollllk@!ann.komI1mn~.nl) 

Oeanu gielC:a ~ T~ns ltommune 
oispensasjonsulvalget 
9845 Tana ( • 

·""l,1_,\-

Håvald I-lansen 
Dispensasjonsutv~ets leder 

~ \ ' ' ~-\.. \"\<._. ~\...!.. \ -~.'--\_.:..· \ /\J)\-..J 

Besø~a~resse: 
Rådhusveien 24 

www.tnna.komm1mc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925}09 

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



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutva:lget 

Per Gunnar, Sofie og Pål Jøran Guttonn Kopi: 

9826 Sinna 

Vflr ref.: 2014/70·3 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispell$l!Sjonsutvnlger-19.2.2014 Dato: S.2.2014 

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

Med Jijemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Sd, giB herved !il!ate!se til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Per Gunnar, Sofie og Pål .løran Guttorm 

Kjøret.øy: Snøskuter Tidsrom: 5.2.2014-4.5.2014 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksnæring/garnfiske under isen, 
samt tilsyn og vedlikeho]d av gamme. 

Kjøretrase: Fra Jovnitjohk:a til BQrsigammen - Borsjå.vri - Gottetjåvri - Guolpevuollejåvri- til 
Borsigannnen-Løype 2 A Sirma, i b.h.t kart. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltoingtlovens kap. VI til fylkesrnarmen. 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 f"as ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
. R~d~veicn 24 

984S Tana 
C·post: posfmo!lllk@mna.kommunc.oo 

0P.~i1U glo!C:.;;:i a Tan;.;i lu;tmmune 
_ ::;~::-.sæ,-0nsulva.\g.?.t 

!:i845Tena 

m5i'i! Hansen 
_Di~pensa.sjonsu~_eder 

\."-.; e""c\v_ \-e,'-''-"''f)..Q.Y"--' 

Besehad~: 
Råi:lhusveien 24 

Telefon: 
46400200 
Te!ell!ks: 
78 92 53 09 

13"Jc 
4910.12.11160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutva!get 

Jan Widar Wigelius 
Lykketreffet 36 
9900 Kirkenes 

Vår ref,: 2014/403-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, T.ana 

Sala;protokol! i DisJJcnsasjcnsutvalget - 19.2.2014 Dato: 1922014 

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 vassdraga'' 
l 5. mai l988 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Jan Widar Wigelius 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 5 

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

lqøretrase: Fra familiens bopel i Båteng- over Skåiddicielgi - Jullåladdot-Hearvarohtu-til 
gamme v/Ciikojohka, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsokte forl:Uålet som et særlig tilfelle det 
kun gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T--0/09, og 
Naturrnangfo!dslovens §§ 8-12. Søker har tilsyns- og vedlikeholds kontrakt til gamme. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. Vf til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommw1en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysnll1ger 
01n klageadgang eller hjelp ti! å ~ette opp klagen kan fås ved l1envendelse 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. 

Poslat!rcsse; 
Rådhusveien 24 
9M5Tll{la 
E-po~: postmottak@ta~a.kommunc.no 

Dcsnu giclda - Tana itommt1ne 
[J.~~onsa i ~ tvalgat 
ss45Ta 

Besøb11drcsre: 
Rådhusveien 24 

www.tana.komml.lll~.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.; 
943.~05.527 



Deanu gielda -Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Hans G. Nilsen 
Bakkeli 
9845Tana 

Vår ref.; 2014/406-1 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll '1 Dlspcnsaajonsulvalget- 19.2.2014 Druo; 19,22014 

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: 

Hans G. Nilsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.3.2014-30.4.2014 Antall tur/retur: 2 

Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase: Fra Linkonjavri til Cakkarjåvr:i, i h.h.t. kart. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen.. KlagefriSten er 3 uker fra de11 dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til åsene opp klagen kan tas ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
R:l.dhusveien24 
9845 Tana 
E·post: pootmottøk@twio.kommune.no 

Besøksadl"esse: 
RMhu_lveie11 24 

www.!anakomniune.m> 

Telefem; 
46400200 
Telefaks; 
789253_09 

Batlk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.SOS.52;7 



Deanu gielda - Tana kommune 
DispensasjohSutvalget 

Kopi; 
Lensmannen i Tana 

Hedeguohppi bygdelag 
v/Marianne Jolmsen 
9845Tana Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref,; 10141422·1 Sllks:protokoll i DispcnsasjonsurvaJset- 19.2.2014 Dato: 19.2.2014 

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

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

Hedeguohppi bygdelag vfleder Marianne Johnsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2018 Aotall tur/retur pr. år: vlbehov 

Fonnå!: Transport i forbindelse med tråkking av skispor. 

Kjøretrase: 
1. Fra Hedeguohppi- Lismavru111, i h.h.t. kart. 
2. Fra Hedeguohppi - Uralas, i b.h.t. kart. 

Bcgrunnelse:_Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et sæl'Iig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Leder for bygdelaget må selv sørge for å identifisere de som 
skal stå for kj.01ing i forbindelse ined skiløypekjøring. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmaruien. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller l1jelp til å setle o_pp. klagen kan fu ved 11envendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under ltjøring og kan ikke overdras andre. Før turen staiier skal 
dato, kjøterute og imdersla:l:ft påføres på baksiden av derme dispensasjonen. 

Postødresre: 
RAdbusveien 24 
9845 Tana 
E-po~: vo.1tmottak@trum.i.:cmmune.no 

o.~~.nu ~~o!da • Tana kommune 
i;.·. ~risasjansutvalget 
$845 Tana 

Besøksadresse: 
Rlldbusveien 24 

\\Ww.lana.kommunc..no 

Telefon: 
4G401l200 
Telefak.~: 
?892.'i309 

Bnnk: 
4910.J2.7H60 
Org.nr.: 
943.SOS,527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Liv Berit Johnsen 
Vestre Skipagurra 
9845 Tana 

Vår ref.: 2014/421-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sakspro!okolt i Dispeo3asjum;utv;ilgeL- 19.2.2014 Dato: 19.2.20!4 

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

Med hjemmel i Nasjonal fo1~lcrift for bruk av molorl<jøretøyer i utmaik og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Mlka Sa.xel, Liv Berit, Reidar og Marianne JolulSen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 24 

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

Kjøretrase: Fra egen bopel i Vestre Skipagurra til gjeterhytte, i h.h.t. kart 

Begrunnelse: Dispen·sasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/(}9, 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 mott.att. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved he11vendelse til kommune1t. 

Denne tillatelse11 må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før ruren starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Posta.dresse: 
RadhuSVfiCll 24 
9845 ran11 
E-pnst: pastmotlak@tana.k(lmmune.no 

BcsGk.ndrosse: 
Rådbusveien 24 

www.!am.kommunc.no 

Telefon; 
46400200 
Telefak!>: 
7J!9f:5309 

Bank: 
49!0Ji.71160 
Org.nr.: 
94~ 505 527 



Deanu gielda - Tana kommune 
!>ispensasjonsutvalget 

Mariann Johansen Lindi 
Maski 13 
9845 Tana 

VårreE: 20141432-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens N.aturoppsyn, Taoa 

SaksprouikoU i DispensasJonsulVaiget-19.2.2014 Dato: 19.2.2014 

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

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

Mariann Johansen Lindi 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 19.2.2014-4-5.2018 Antall tur/retur pr. år: 10 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av ga1nme. 

Kjøretrase: Fra Rustefjelbma til løype 6a, så til Evald Johansens gamme v/1. Bjømevann, i h.h.t. 
kart. 

Begrunnelse: Dispensasjansutvalget anser det omsøkte formAiet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T ""6/09, og 
NaturmangffJldslovens §§ 8~12. Søker har tilsyns- og vedlikeholdskontrakt med gammceier. 

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 e11er 11jelp 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 balcsiden a-v denne dispensasjonet1. 

?os\lldresse: 
R~dhusvtierr 24 
9845Ta11a 
E-post· postml!ltak@lann.f.;:ommum:.1w 

oeenu gfelda -Tana kommune 
o·:::cnsas; algat 

S845TJ~'f'~~l;'f"":Z:.~~ 

BesekS;ldresse: 
Rådhusveie1124 

www.tana.f.;:ommun<:.rrO 

Telcfl!n: 
46401}200 
TeJef).ks: 
78915309 

Bank: 
49JOJ2.711€0 
Org.nr.: 
9.i.l.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dlspensosjonsutvalget 

Evald Johai1sen 
Rustefjelbma 
9845 Tana 

Vi\rrcf.: 20141431 ·l Snkspr<itokoll i Dispensnsjon~u11·ali;et- 19 2.2014 Dlllo: 19.22014 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2014-2019 

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

Evald Johansen 

Søknaden avvises, da søker allerede har gyldig dispensasjon til samine forn1ål med va1ighet til 
4.5.2015. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ild{e som et formål det kan gis dispensasj6n 
til etter § 6. 

Vedtaket kan påklages etter reg/e11e i forva!tningslo\'ens kap. VI til fylkesrnannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra dc.11 dag dette-brevet er 1nottatt. Nærrnere opplysninger 01n 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen ka11 fås ved henvendelse til ko1nn1une11. 

Postadresse: 
R11dhusvekn24 
9$45 Tona 
B11ost: posln1ottok@tmUl.kOJnmuna.no 

Bcsoksadrcs~c: 

Rådhusve\cn 2<1 

11·ww. tum1.kammm1e.na 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
73925309 

Billlk: 
4910.J2.71l60 
Orj,!.!lr.: 
941.S<lS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

Magnus Tapio 
Båteng 
9845 Tana 

Vr.t 1et:: 2014125-3 

Kopi: 
.Lensn1am1e11 i Tana 
Statens Naturoppsyn, 1'ana 

Snksprotokoll i Dispensasjons111valg~'t- 19.2.2014 Da.lo: !9.2.2014 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av inotorkjøretøyer i utn1ark og })å islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § Sbi gis herved tillatelse til å 11ytte n1otorkjøretøy i utmark for: 

Magnus Tapio 

Kjøretøy: S1wskuter Tidsrom: 19.2.2014-1.1.2018 Antall tur/retur pr. år: 12 

Formål: Transpo1i av bagasje/utstyr til egen garnn1e i forbindelse med vedkjøring og fiske. 

Kjøretrase: Båteng- Løype 3A -Fållenjoasjåvri -Løype 3A - til egen gan1me v/JeakkaS - -
videre til Akajåvri, Linkonjåvri, Sva11evarn1 og Latnajåvri, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsas.ionsutvalgct anser det ornsøkte formålet som et særlig tilfelle- det 
kan gis dispensnsjon til. Søknaden er vurdert etter RundsJ"'riv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Søker har dolcumentert v~irig funksjonsliemming. 

Vedtaket kan påklages etter regle:ne i forvaltningslovens kap. VI til fylkesman.nen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller l~elp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til ko1nmm1en. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen startel' skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne di!.-pensasjonen. 

Oeanu gle1d.:l M Tana kommune 

Pnstadresse: 
Rådl1usvticn 24 
984$ Tana 
l"l-post; postmott~k@-rnnn.konH11unc.nQ 

o:spensasjon~y et 
9845Tana 
~~~~ 

IJesøksn<Jr~ssc: 
Rlidh11svcien 24 

www.1ana.~omnrn11e.no 

Telefon: 
4641)0200 
Telefaks: 
7892~309 

l!nnk: 
4910.!2.'1H60 
Org.nr.: 
943.:50~.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nesseby ko1nmune Kopi: 

v/Saga Svavarsdottir, Rådhuset 
9840 Varangerbotn 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår rr:J:: 2014/446·1 Saksprotoko!I i Dispensasjl){lsutval&et-19.1.2014 D~to: 19.2.2014 

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

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

Næring og rovvilt i Finnmark v/Saga Svavarsdottir og Roy Westberg 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 20.2.2014-28.2.2014 Antall tur/retur: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med sporingsak:sjon på gaupe. 

Kjøretrase: Se kartvedlegg. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Natunnangfoldslovens §§ 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 tnottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til il. sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen rnå n1edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen startei· skal 
dato, kjørerute og underskrift påfures på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 21\ 
9845 Tana 
E-p~c !)OSlmcltllk@tana.kommune.no 

Oeanu oialdn ~Tana kommune 
Df:;J:>r<SJsjon~utva1get 

9840Tana ~\ 

Håvald Hansen 
J?ispen~jo~algets leder 

\,L'c:.(\c~- \-('."-.~!Cl\Q.N 

Bo:søksadrcasc: 
Rådhusvcieu 24 

1vww.1~n11.ko1~mune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
491D.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 


