
Deanu gielda - Tana kommune 

Utvalg: 
Møtested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Dispensasjonsutvalget 
Møterom 1 Tana rådhus 
21.1.2015 
10:00-15:30 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funkajon 
Håvald Hansen Leder 
Jan Larsen Medlem 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon 
Torill Klogh Nestleder 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for 
Marit Anna Hildonen Torill Klogh 

Merknader 

Se eget ark. 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Wenche Pettersen Sekretær 

Underskrift: 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 

Representerer 
AP 

Representerer 
FE/OL 

V i 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. 



Merknader: 
PS 14/2015 og 15/2015 ble behandlet samlet. Håvald Hansen fratrådte møtet under 
behandling av PS 44/2015 da han erklærte seg inhabil. 



Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 21.1.2015: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-

saks nr saks nr 

PS 1/2015 Godkjenning av innkalling 

PS2/2015 Godkjenning av saksliste 

PS 3/2015 Godkjenning av protokoll fra fon'ige møte 

PS 4/2015 Alfheim gård v/Fred Johnsen - Søknad om 2015/123 
dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2015 

PS 5/2015 Britt Mienna Kivelæ - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/93 
om motorferdsel- vinteren 2015 

PS6/2015 Solveig Therese Halonen - Søknad om dispensasjon 2014/2929 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje til gamme - Vinter 2015-2018 

PS 7/2015 Tom Halonen- Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/2930 
motorferdsel i forbii1delse med transport av utstyr og 
bagasje til gamme - Vinter 2015-2018 

PS 8/2015 Tom Halonen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2014/2930 
inotorferdsel i forbindelse med garnfiske - Vinter 
2015-2016 

PS 9/2015 Kristoffer Andreas Johnsen - SøkI1ad om dispensasjon 2014/2940 
fra lov om motorferdsel i forbindelse 1ned transport av 
utstyr og bagasje til gamme - Vinter 2015-2020 

PS 10/2015 Ken Hardy - Søknad om dispensasjo11 fra lov om 2015/4 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme 
- Vinter 2015-2019 

PS 11/2015 Jan Regnor Persen - Søknad om dispensasjon fra 2015/6 
forskrift for motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2015-2018 

PS 12/2015 Frode Evjen Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/13 
om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr 
og bagasje til gamme - vinteren 2015 

PS 13/2015 Edmund Heggedal - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/14 
on1 motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av grunme - vinter 2015-2017 

PS 14/2015 Jan Ole Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/21 
n1otorferdsel i forbindelse med frakt av båt for 
vedlikehold, samt tilsyn og vedlikehold av gamme -
Vinter 2015-2017 

PS 15/2015 Jan Ole Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/22 
motorferdsel i forbindelse 1ned tilsy11 av gamme -
Vinter 2015-2017 



PS 16/2015 Runar Andre Saua - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/23 
om motorferdsel i forbindelse 1ned tilsy11 av gamme -
Vinter 2015-2017 

PS 17/2015 Sofie Saua Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/24 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av gamme - Vinter 2015-2017 

PS 18/2015 Bjørnar Moen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015190 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn av hytte - Vinter 
2015-2020 

PS 19/2015 Katrine og Paul Karlsen - Søknad om dispensasjon fra 2015/91 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje til gamme- Vinter 2015-2020 

PS 20/2015 Atnund Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/92 
motorferdsel i i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje, samt ved til gamme - Vinter 2015-2017 

PS 21/2015 Gunn Marit og Sten-Ove Nilsen - Søknad 01n 2015/97 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
1ned transport av utstyr og bagasje til hytte - Vinter 
2015-2017 

PS 22/2015 Ståle Henrikse11 - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/104 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme 
- Vinter 2015-2020 

PS 23/2015 Rune Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/105 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme 
- Vinter 2015-2020 

PS 24/2015 Martin Ellefsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/117 
motorferdsel i forbindelse med tilsy11 og vedlikehold 
av hytte - Vinter 2015-2017 

PS 25/2015 Øystein Ellefsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/118 
inotorferdsel i forbindelse med tilsyn av 11ytte - Vinter 
2015-2017 

PS 26/2015 May Irene Ellefsen - Søknad om dispensasjo11 fra lov 2015/119 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av hytte -
Vinter 2015-2017 

PS 27/2015 Roy Steinar Mathisen - Søki1ad om dispensasjon fra 2015/120 
lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av hytte -
Vinter 2015-2017 

PS 28/2015 May og Tor-A1ne Vagelid - Søki1ad om dispensasjon X 2015/121 
fra lov on1 motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje til hytte- Vinter 2015-2019 

PS 29/2015 Sindre Skjåvik - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/3 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til gamme - Vinter 2015-2019 



PS 30/2015 

PS 31/2015 

PS 32/2015 

PS 33/2015 

Rtme, Norval, Werner, Arve og Sofia Aslaksen, Mette 
Beddari og Ronald Helander - Søknad om 
dispensasjon fra lov om m.otorferdsel i forbindelse 
med garnfiske under isen - Vinter 2015 

Cathrine I. Erke og Kim-Erik K. Isaksen - Søknad om 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
n1ed omtransport av gumpi - Vinter 2015 

Dagny Somby - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbi11delse med omtransport av 
leirutstyr- Vinter 2015 

Referatsaker/Orienteringer 

2014/2995 

2014/2931 

2015/69 



Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 21.1.2015: 

PS 34/2015 Seidafjellet 11ytteforening v/Kjetil Fredheim - Søknad 2015/148 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med trålcking av skispor - Vinter 2015-2019 

PS 35/2015 Jarl Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/149 
motorferdsel i forbilidelse med transport av utstyr 
og bagasje til gamme- Vinter 2015-2019 

PS 36/2015 Seida skole v/Liz Utsi - Søknad om dispensasjon 2015/159 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
skoletur- Vinter 2015 

PS 37/2015 Hans G. Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov X 2015/164 
om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje - Vinter 2015 

PS 38/2015 Kjell-I11ge Smelror - Søknad om dispensasjon fra 20151168 
lov om motorferdsel i forbindelse med isfiske -
Vinter 2015 

PS 39/2015 Odd Bavda - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2015/169 
motorferdsel i forbindelse med trm1sport av utstyr 
og bagasje - Vinter 2015 

PS 40/2015 Nils Olaf Trosten- Søknad om dispensasjon fra 2015/183 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport 
av utstyr og bagasje- Vinte-r 2015 

PS 41/2015 Åge Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov om X 2015/184 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr 
og bagasje til gamme - Vinter 2015-2017 

PS 42/2015 Arne Rolstad - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/194 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte- Vinter 2015-2018 

PS 43/2015 Viddas sønn v/Piera Holm - Søknad om dispensasjon 2015/245 
fra lov 01n motorferdsel - Vi11ter 2015-2018 

PS 44/2015 Trygve Hanse11 - Søknad om dispe11sasjon fra lov 2015/195 
om motorferdsel i forbindelse med gan1fiske under 
isen - Vinter 2015 



Saksprotokoll saksur. 1/2015 i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Innkalling godkjent 



Saksprotokoll saksnr. 2/2015 i Dispensasjonsutvalget - 21.1.2015 

Behandling 

Godkjenning av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkje1mes med følgende tilleggssaker: 

Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 21.1.2015: 

PS 34/2015 Seidafjellet hytteforening v/Kjetil Fredheim - Søknad 
om dispensasjon fra lov om 1notorferdsel i forbindelse 
med tråkking av skispor- Vinter 2015-2019 

PS 35/2015 Jarl Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr 
og bagasje til gamme - Vinter 2015-2019 

PS 36/2015 Seida skole v/Liz Utsi - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
skoletur- Vinter 2015 

PS 37/2015 Hans G. Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med transport av 
tttstyr og bagasje- Vinter 2015 

PS 38/2015 Kjell-Inge Smelror- Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med isfiske -
Vinter 2015 

PS 39/2015 Odd Bavda- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr 
og bagasje- Vinter 2015 

PS 40/2015 Nils Olaf Trosten - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport 
av utstyr og bagasje - Vinter 2015 

PS 41/2015 Åge Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transpo1t av utstyr 
og bagasje til gamme- Vinter 2015-2017 

PS 42/2015 Arne Rolstad - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og 
vedlikehold av hytte - Vinter 2015-2018 

PS 43/2015 Viddas sønn v/Piera Holm - Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel - Vinter 2015-2018 

PS 44/2015 Trygve I-Jansen - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under 
isen - Vinter 2015 

2015/148 

2015/149 

2015/159 

X 2015/164 

2015/168 

X 2015/169 

2015/183 

X 2015/184 

2015/194 

2015/245 

2015/195 



Saksprotokoll saksnr. 3/2015 i Dispensasjonsutvalget • 21.1.2015 

Behandling 

Godkjenni11g av protokoll fra forrige n1øte 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent på møtet den I 0.12.2014. 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Alfheim gård v/Fred Johnsen 
Austertana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vfu" ref.: 20!5/123-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 2!.l.2015 

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

Med hjemmel i Nasjonal forslaift 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: 

Alfheim gård v/Fred Johnsen 

Kjøretøy; Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport i forbindelse med tråkking av løype til inn på tunet prosjekt. 

Kjøretrase: Fra Alfheim gård opp Madduottar, i h.h.t. kart. 

NB! Denne dispensasjonen gjelder ikke i forbindelse med hangliding, da dette er særskilt nevnt i 
rundslaiv T-1/96 som et formål det ikke kan gis dispensasjon til. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøl{te 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 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 under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 9253 09 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Britt Mienna Kivelæ 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Vår ref: 2015/93-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get - 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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

Britt Mienna Kivelæ 

Søknaden avslås. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
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. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 
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L/ ·Håvald}Ifuisen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse; 
Rådhusveien 24 

WY.'W .tanakomn1unc.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Taua kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Solveig Therese Halonen 
Polmak 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2014/2929-1 Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalget- 21.1.20!5 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2015-2017 

Med hjemmel i Nasjonal forslaift 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 Halonen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 5 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til gamme. 

Kjøretrase: Fra Polmakvann- garrune v/Leaibejohkk, 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 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 . 

Postadresse: 
Radhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

... ··.·Æ.5? 
~ 

L-Håvald ,B"ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Tom Halorren 
Polmak 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2014/2930-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2017 

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: 

TomHalonen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 20 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til gamme. 

Kjøretrase: Fra Palma.kvann - gamme v/Leaibejohkk, 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 forvalt:J1ingslovens 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 deIJJle dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kornrnune.no 
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.Jlåvald JWi:ien 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveiell 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.Br.: 
943.505.527 



TomHalonen 
Polmak 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Vår re[: 2015/2930-3 Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get - 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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

TomHalonen 

Søknaden avslås, da søker ikke har garnutvisning. 

For garnfiske under isen må det søkes om tillatelse til dette. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
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. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller ltjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådht1SVeien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

~ Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse; 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Kristoffer Andreas Jolmsen 
Skiippagurraveien 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201412940-I Sakspmtokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

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: 

Kristoffer Andreas Johnsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 3 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til gamme. 

Kjøretrase: Fra åpenløype 14 Alleknjarg-Lænsmannvårri - gamme v/Jussåvdda, 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 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmottak@tana.kommune.no 

_,' ' 

sen 
Dispensasjons1rtvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ken Hardy 
Fossesvingen 27 
9800 Vadsø 

Vår ref.: 2015/4-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotoko!l i Dispensasjonsutva!get- 2 J .1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019 

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

Ken Hardy 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 10 

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

Kjøretrase: Fra åpenløype 5 Masjok v/Lille Luohttemuorjåvrit til gainme v/Hannujå.vrit, i h.11.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. Antall turer er redusert i h.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. 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: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmottak@tana.kommune.no 

.. '·""'"~ 

" ,,, ·'"'"""'""' 

. ;r;;,:.-Y/}? 
··2~.-0~ 
~ald:iefansen 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutva!get 

Jan Regnor Persen 
Skipagurra 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/6-J 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2015-2018 

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

Jan Regnor Persen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 9 

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

Kjøretrase: Fra Alleknjarg til hytte v/Duolbaladdo, 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 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 kommilllen. 

DelUle 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: 
Rådbusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@lanakommune.no 

Besøksadresse: 
Rådbusveien 24 

www.tanakommune.no 

, .. -,. -· "~ .-_". ". ·-

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Frode Evjen Anthi 
Mosvingen 15 
9800 Vadsø 

Vår ref.: 2015/13-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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

Frode Evjen Anthi 

Søknaden avslås, da det i h.h.t. til Tana kommunes retningslinjer ikke gis mer enn 25 turer pr. 
hytte/gamme, til omsøkte gamme er det fordelt 25 turer med varighet til 4.5.2015 til andre 
søkere. 

Begrunnelse: Dispensasjon:sutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
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. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Trum 
E·post: postmouak@tana.kommune.no 

' ~" _,..., 
fa~~ 

iJlåvald ~sen 
Dispeilsasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommunc.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bwik: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Edmund Heggedal 
Postboks 70 
9846 Tana 

Vår ref.: 2015/14-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjo1Jsutvalget- 21.1.2015 Dato; 2LJ.20!5 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019 

Med ltjemmel 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: 

Edmund Heggedal 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 20 

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

Kjøretrase: Fra åpen løype 6A v/Sommervann til gamme v/nordenden av Sommervann, 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 tilsyns- og vedlikeholdskontrakt med gammeeier 
ut vintersesongen 2019. 

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 denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
RMhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

"'. '" ., ... 
"" """ ;,, 

6-0.vald 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Jan Ole Ravna 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015121·! 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1.2015 Dato: 21.1.20!5 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2015-2017 

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: 

Jan Ole Ravna 

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

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2017 

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

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
I. Antall tur/retur pr. år: 8 
Fra egen bopel i Vestre Seida- Skaiddenjunni - Sieiddajohkskaidi - Maskeværri -
Luobbaljohkka-til egen gamme. 

2. Antall tur/retur pr. år: 5 
Fra åpenløype 4 Hillagurra- over Hånaskåidi til egen gamme. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forval1ningslovens 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 fl\s 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 e dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Håv 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

,"... . 
'.-" ~: ;;:~:;~;;~:.::-:.;;-

•• - 0 '.~ ~-,~:-L'-''j 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71 !60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Runar Andre Saua 
Vestre Skipagurra 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/23-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 2!.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2017 

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: 

Runar Andre Saua 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 4 

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

Kjøretrase: Fra Vestre Seida- Skaiddenjunni - Sieiddajohkskaidi - Maskeværri -
Luobbaljohkka- til 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. Antall turer er redusert i 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 sette opp klagen kan flis ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbri11ges under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen . 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmottak@tann.kommune.no 

• <' "•-

· --· ''"'"··· 

--~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks; 
78925309 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Sofie Saua Ravna 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015124-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2017 

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: 

Sofie Saua Ravna 

Søknaden avvises, da søker allerede har en gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til 
4.5.2015. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
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. Nærmere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmottak@tana.kommunc.no 

sen 
DispenSasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon; 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Bjørnar Moen 
Bjørkheimveie11 5 
9912 Hesseng 

Vår ref.: 2015190·1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgcl- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2020 

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: 

Bjørnar Moen 

Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger kart med inntegnet kjørerute. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. Søknaden vil bli behandlet når det foreligger karl med inntegnet kjørerute. 

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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Disp 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Katrine og Paul Karlsen 
Polmak 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/91-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019 

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: 

Katrine og Paul Karlsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 3 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gamme. 

Kjøretrase: Fra åpenløype 14 Alleknjarg-Lænsmannvårri- gamme v/Jussåvdda, 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 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Truia 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

Amund Trosten 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/92-1 Saksprotokol! i Dispensasjorisutvalgct- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2017 

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: 

Amund Trosten 

Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger kart med inntegnet kjørerute, samt 
brukererlæring til hytte. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter§ 6. Søknaden vil bli behandlet når det foreligger karl med inntegnet kjørerute. 

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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-pust postmottak@tana.kommune.no 

~. _, 

--~ 
Dis'.P6nsasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

\VWW.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.; 
943.505.527 



Deanu gielda - Taua kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Gunn Marit og Sten-Ove Nilsen 
Diddigeaidnu 2 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vår ref.: 2015/97·1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.l.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2017 

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

Gunn Marit og Sten-Ove Nilsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til hytte. 

Kjøretrase: Fra åpenløype 11 Alleknjarg til hytte v/Savetvuoprni, 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 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottllk@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
RMhusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr .. 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ståle Henriksen 
Søndre Luftjok 18 
9845 Tana 

Vår ref.: 20151104-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019 

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: 

Ståle Henriksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 12 

Formå]: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med vedlikehold av gannne. 

Kjøretrase: Fra åpenløype 6A Bonakas til gamme i sørenden av Siehpadat, 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 bar bruksrett til gamme. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. K1agefriste11 er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller 11jelp til å sette opp klagen kan f'as ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post postmottak@tl!Ila,kommune.no 

Dis 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.komrnune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvolget 

Rune Larsen 
Luossageaidnu 16 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/105-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1.20 i 5 Dato: 21.!.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

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: 

Rune Larsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 12 

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

Kjøretrase: Fra åpenløype 6A Bonakas til gamme i sørenden av Siehpadat, 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 bruksrett 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. Nænnere 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

•><"•·•·""·'·· 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjo11sutvalget 

Martin Ellefsen 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/117-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1.20 I 5 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

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

Martin Ellefsen 

Kjøretøy; Snøskuter Tidsrom: 1.2.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 3 

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

Kjøretrase: Fra åpenløype 11 Alleknjarg til hytte v/Savetvuopmi, i h.11.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 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 . 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

.r~A:" 
~~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

\VWW. tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Øystein Ellefsen 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref.; 2015/118-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i DispcnsasjonsulYalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

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

Øystein Ellefsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 2 

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

Kjøretrase: Fra åpenløype 11 Alleknjarg til hytte v/Savetvuopmi, 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 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

~~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

l\WW. tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

May Irene Ellefsen 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref.: 20151119·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 2 ! .1.2015 Dato: 2!.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019 

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: 

May Irene Ellefsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 3 

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

Kjøretrase: Fra åpenløype 11 Alleknjarg til hytte v/Savetvuopmi, 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 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 under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@lana.kommune.no 

Jf(~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

\VWW.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71 !60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Roy Steinar Mathisen 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/120-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1.2015 Dato: 21.l.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

Med !iiemmel 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: 

Roy Steinar Mathisen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år. 2 

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

Kjøretrase: Fra åpenløype 11 Alleknjarg til hytte v/Savetvuopmi, 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 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. 

Deillle 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: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postrnot!ak@tana,kommunc.no 

/. I;:> æ___ 
/ 

C.:,Jlåvald !:larisen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse; 
Rådhusveien 24 

www.tanakommunc.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

May og Tor-Arne Vagelid Kopi: 

9960 Kiberg 

Vår ref.: 20151121-! 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.!.2015 Dato: 21.!.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019 

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

May og Tor-Arne Vagelid 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til hytte. 

Kjøretrase: Fra egen hytte v/Levvajohka, etter innegnet kjørerute frem til konununegrensa 
Lebesby, i h.h.t. kart. 

NB! Det gjøres oppmerksom på at det må søkes om tillatelse fra Lebesby l(ommune for resten av 
om.søkt trase. 

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 levert nødvendig dokumentasjon. 

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 denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

WW\\',tana.kommune.no 

·' , .. ' .. "" .. 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Taua kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Sindre Skjåvik 
Masjok 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/3-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 2 l. J .2015 Dato: 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

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: 

Sindre Skjåvik 

Søknaden avslås, da det i h.h.t. til Tana kommunes retningslinjer ikke gis mer enn 25 turer pr. 
hytte/gamme, til omsøkte gamme er det fordelt 25 turer med varigbet til 04.05.2018 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 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakomm11ne.no 

/"'.-

{'.::11~' ansen 
D1spensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

\11ww.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Norval Aslaksen 
Alleknjarg 
9845 Tana 

Vår ref: 201412995-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1 .2015 Dato: 21.1.2015 

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

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

Rune, Norval, Werner, Arve og Sofia Aslaksen, Mette Beddari og Ronald Helander 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: v/behov 

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

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra åpenløype 14 Alleknjarg v/Skivann (189)-Tverrvann (185). 
2. Fra åpenløype 14 v/Skivann (189) og videre til Lakta (240). 

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. Søkerne har fått innvilget garnutvisning. 

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 fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommuue.no 

' - " ..... , ... 

/:0,..,/J} 
'-~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Cathrine I. Erke og Kim-Erik K. Isaksen 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 201412931-1 Saksprotokoll i Dispensasjo11Sutvalget - 21.1.2015 Dato: 21. l.2015 

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

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: 

Cathrine I. Erke og Kim-Erik K. Isaksen 

I\jøretøy: 2 snøskutere Tidsrom: 1.4.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 3 

Formål: Omtransport av gumpi. 

Kjøretrase: 
Fra Gurteluoppal - Njirranj<ivri - Ladnajåvri - MåttimuSalåS og langs med GaskalåS, Flyvarden 
og til åpen løype 8 v/Storleva, 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. 

V ed tak.et 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 denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

Dagny Elisabeth Somby 
Doaresluohkka 
9826 Sirma 

VårreE: 2015/69-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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: 

Dagny Elisabeth Somby 

Kjøretøy: Snøsk11ter Tidsrom: 1.4.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 3 

Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase: Fra løype 2A Sirma- Suolojåvri - Løype 2A Sinna v/Deavkkehanjohka, 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 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. 

Postadresse: 
Rådbusveien 24 
9845 Tane 
E·post: postmonak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådbusveien 24 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Kopi: Seidafjellet hytteforening v/Ketil Fredheim 
Bergstien 33 
9800 Vadsø 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/148-1 Saksprotokol! i Dispensasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 2l.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2019 

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: 

Seidafjellet hytteforening v/Ketil Fredheim, Roald Hansen, Gjøran Paulsen, Jørn Otto Johnsen og 
Odd Walter Hirsivara 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2019 Antall tur/retur: Ved behov 

Formål: Transport i forbindelse med tråkking av skispor. 

Kjøretrase: Fra Seidafjell hyttefelt til Tana- og Varangerløypa, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Lederen for hytteforeningen må selv sørge for å identifisere 
føreren som skal tråkke skispor. Det stilles krav til at skiløypa også kan brukes av 
allmennheten, samt at det må foreligge grunneiers tillatelse, dersom tråkking av skispor 
skal foregå over privat eiendom. Da det er innvilget flerårig dispensasjon til omsøkte 
formål, må også grunneiers tillatelse gjelde for flere år. 

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 denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 3 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.; 
943.505.527 



Jarl Pedersen 
Polmak 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/149·1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutv3Jget- 21.1.2015 Dato; 21.1.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -vinter 2015-2019 

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: 

Jarl Pedersen 

Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger brukertillatelse til gamme. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter § 6. Søknaden vil bli behandlet når det foreligger brnkertillatelse. 

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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post:: postmottak@tana.komrnune.no 

·//7~----L.~CE ~ 
,/Iiavald H seh 

Dis{ensasjonsu&aigets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

B!!Ilk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Seida skole v/Liz Utsi 
Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 20151159-1 

Kopi: 
Lensmannen j Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1.20 IS Dato: 21.12015 

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

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: 

Seida skole v/Liz Utsi 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 8.4.2015-10.4.2015 Antall tur/retur: 6 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med skoletur. 

Kjøretrase: Fra kommunegrensa Nesseby til Botnvann, i h.h.t. kart. 

NB! Det gjøres oppmerksom på at det må søkes tillatelse fra Nesseby kommune for kjøring fra 
parkeringsplass til kommunegrensa Tana. 

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 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post: postmottak@tanakommune.no 

Bes0ksadresse: 
Rådhusveien 24 

\.\'W\V. tana kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Hans G. Nilsen 
Bakke li 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/164-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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: 2.3.2015-30.4.2015 Antall tur/retur: 2 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase; Fra Linkonjcivri til Cakkarjåvri, 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 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 Igøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen . 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kornmune.no 

. • Il 
Di~trSasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse; 
Rådhusveien 24 

www.tana.komrnune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kjell-Inge Smelror 
Åsveien 4 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/168-1 SaksprotokoU i Dispensasjons utvalget- 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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

Kjell-Inge Smelror 

Søknaden avslås. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
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. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9&45 T1111a 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

æ~ 
6rr;.~;;J~~~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



OddBavda 
Meieriv. 13 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/169-1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotoko!I i Dispensasjonsutvalget - 21.1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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

OddBavda 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.2.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: Ved behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase, i h.h.t. kart: 
1. Fra åpen løype 6A v/Geassajåvri til Moal'kenjåvri. 
2. Fra åpen løype 6A v/Geassajåvri til Bapparjå.vri. 
3. Fra åpen løype 5 v/Måkkeluobbal til Bierfåljåvrit. 

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 levert nødvendig dokumentasjon. 

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 fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

-' ... 
... """' ··~·- .. 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
RMhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nils Olaf Trosten 
Holmesund 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/183-i 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get - 21. 1.2015 Dato: 21.1.2015 

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

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: 

Nils Olaf Trosten 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 15.2.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 2 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase: Fra Linkonjåvri til Cakkarjåvri, 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. Antall turer er reduser i b.b.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. 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 Wlderskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

? 

Jiåvald en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



ÅgeAnthi 
Laksjok 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/184·1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 21.12015 Dato;21.12015 

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

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

Åge Anthi 

Søknaden avslås, da det i h.h.t. til Tana kommunes retningslinjer ikke gis mer enn 25 turer pr. 
hytte/gamme, til omsøkte gamme er det fordelt 25 turer med varighet til 4.5.2015 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 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. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tanakommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www .tanakommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Arne Rolstad 
Bjørkelia 12 
9845 Tana 

Vår ref.; 2015/194-1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispe11sasjonsutvalget- 21.1.2015 Dato: 21.l.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2018 

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: 

Arne Rolstad 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 21.1.2015-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 7 

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

Kjøretrase: Fra Solveig Pettersen i Hedeguohppi - over Skaidi -Jærbavarre - til gjeterhytte 
v/Urralas, 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 kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. N ænnere 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: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

/~#---
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks; 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Viddas sønn vi Piera Holm og Jon E. Balte 
Doaresluohkkå 8 
9826 Sirma 

Vår ref.: 20151245-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 21.1.20 IS Dato: 21.l.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015-2018 

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: 

Viddas sønn vi Piera Holm og Jon E. Balte 

Søknaden avvises) da søker allerede har gyldig dispensasjon til samme formål med varighet til 
04.05.2016. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
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. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

~~ L:_fuvald ;an~en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Banlc 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Trygve Hansen 
Båteng 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/195·1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispe11sasjonsutvalget- 21.12015 Dato:2J.12015 

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

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: 21.1.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: v/behov 

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

Kjøretrase: Fra egen bolig i Båteng- Galbmatjåvri (296)-Nammajåvri (271)-Cevvresjåvri 
(271), 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 Tø6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. Søker har fått innvilget garnutvisning. 

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 underslcrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post postmottak@tanakommune.no 

Jan Larsen 
Dispensasjonsutvalgets setteleder 

~ Jc/\..f.>~ 

Besøksadresse: 
Rådbusveien 24 

ww..v. tanakommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 


