
Deanu gielda - Tana kommune 

Utvalg: Dispensasjonsutvalget 
Møtested: Møterom 1 Tana rådhus 
Dato: 11.3.2015 
Tidspunkt: l 0:00-13 :00 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funk~j on 

Håvald Hansen Leder 
Jan Larsen Medlem 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon 
Torill Klogh NESTL 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for 
Oskar Trosten Torill Klogh 

Merknader 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Wenche Pettersen Sekretær 

Underskrift: 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 

Representerer 
AP 

Representerer 
SFP/NSR 

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. 

~ ~ ~l~ ldv0~ c-Y4~ 



Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalgct den 11.3.2015: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-

saks nr saksnr 

PS 78/2015 GodkjelUling av iI1nkalling 

PS 79/2015 Godkjenning av saksliste 

PS 80/2015 Godkjenni11g av protol(oll fra forrige møte 

PS 81/2015 Sverre Kimo Pedersen - Anke på vedtak om X 2015/503 
dispe11sasjon fra lov 01n motorferdsel - Landing med 
11elikopter- Barmark 2015 

PS 82/2015 Tor Åge Bøn·esen - Ny behandling - søknad on1 2015/412 
dispensasjon fra lov 0111 motorferdsel i forbindelse 
med vedlikehold av gamme - Vinter 2015 

PS 83/2015 Helene, Tore, Frank Inge og I-Irutvik Aslaksen - 2015/528 
Søknad on1 dispensasjo11 fra lov om inotorferdsel i 
forbindelse in ed gar11fiske under isen - Vi11ter 2015 

PS 84/2015 Thomas Bøhtn Thorsen - Søknad om dispensasjon fra X 2015/442 
lov 01n motorferdsel i forbindelse ined skoletur -
Vinter 2015-2018 

PS 85/2015 Nelly Borglund Joks - Søknad om dispensasjon fra lov X 2015/529 
om motorferdsel i forbindelse ined transport av utstyr 
og bagasje- Vinter 2015-2018 

PS 86/2015 Karla Irene Stensgård - Søk.11ad 0111 dispensasjon fra X 2015/447 
lov 01n motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr og bagasje - Vinter 2015 

PS 87/2015 Torhop og Tarmfjord bygdelag - Søki1ad 01n 2015/473 
dispensasjon fra lov on1 inotorferdsel i forbindelse 
ined an·angementer på bygdelagshytta - Vinter 2015 

PS 88/2015 Katri Dervo - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/458 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til gamme- vinter 2015-2016 

PS 89/2015 Tone Dervo - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2015/460 
motorferdsel i forbi11delse med transport av utstyr og 
bagasje til gamme -vinter 2015-2016 

PS 90/2015 Torbj01n Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/527 
om 1notorferdsel i forbindelse med trru1sport av utstyr 
og bagasje til gamme - Vinter 2015-2017 

PS 91/2015 Agnes og Tor Carlsen m/fl - Søknad om dispensasjon 2015/532 
fra lov on1 motorferdsel - Vinter 2015-2019 

PS 92/2015 Peder Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/510 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gan1ITle 
- Vinter 2015 



PS 93/2015 Einar Sigvald Roska - Søknad om dispensasjon fra lov X 2015/539 
om motorferdsel i forbi11delse ined transport av utstyr 
og bagasje - Vinter 2015 

PS 94/2015 Arne Jesse11 - Søknad om dispensasjo11 fra lov on1 2015/479 
motorferdsel i forbi11delse med fiske og bærplukking, 
saint vedl1ogst - Bann ark 2015 

PS 95/2015 Referatsaker/Orienteringer 

RS 2/2015 Jan Erling Nilsen - Vedlegg til vedtak i søknad on1 
dispensasjon fra lov om inotorferdsel - Vinter 2015-
2019 

RS 3/2015 Finn1narksløpet - Ny bel1ru1dling - Endring av 2013/2798 
Finnmarksløpets trase - Vinter 2015-2016 

RS 4/2015 Fi111nnarksløpet - Endring 2 - Finrunarksløpets trase - 2013/2798 
Vinter 2015-2016 

RS 5/2015 Andreas Valbekmo - Søla1ad om dispensasjon fra lov 2015/526 
om inotorferdsel i forbindelse med s11øskredkurs -
Vinter 2015 



Tilleggssaksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 11.3.2015: 

PS 96/2015 Mihka 1-Iohn Balto - Søknad om dispensasjon fra 2015/553 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr/bagasje til gamme- Vinter 2015 

PS 97/2015 Jon Vegard Holm Balto - Søknad om dispensasjon 2015/554 
fra lov on1 motorferdsel i forbindelse med transport 
av utstyr/bagasje til gamme - Vinter 2015 

PS 98/2015 Juhån Daniel 1-Iolm Balto - Søknad om dispensasjo11 2015/555 
fra lov 01n motorferdsel i forbh1delse ined transport 
av utstyr/bagasje til ganune- Vinter 2015 

PS 99/2015 Maija Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/556 
01n motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr/bagasje til gam111e- V-inter 2015 

PS 100/2015 Kristin Holm Balto - Søknad om dispensasjo11 fra lov 2015/557 
om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr/bagasje til gamme- Vinter 2015 

PS 10112015 Else-Marie Seim -Søknad om dispensasjon fra lov 20151552 
om motorferdsel i forbindelse 1ned transport av 
utstyr/bagasje til hytte- Vinter 2015 

PS 102/2015 Knut I11ge Hildonen - Søknad om dispensasjon fra 2015/590 
lov om motorferdsel i forbindelse med transport av 
lltstyr, bagasje og brensel til gamme -
Vinter 2015-2016 

PS 103/2015 Ingvald Laiti - Søla1ad om dispensasjon fra lov om 2015/591 
motorferdsel i forbindelse ined tilsyn av gamme -
Vinter 2015 

PS 104/2015 Hans Laiti - Søknad 01n dispensasjon fra lov om 2015/592 
inotorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme -
Vinter 2015 

PS 105/2015 John Laiti - Søk11ad om dispensasjo11 fra lov om 2015/593 
motorferdsel i forbindelse ined tilsy11 av gairune -
Vinter2015 

PS 106/2015 Arve Wickstrø1n og Grete Foslund Dahl - Søk11ad 2015/541 
om dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i forbindelse 
med transpo1t av utstyr og bagasje til hytte - Vinter 2015 

PS 107/2015 Helge Samuelsen - Søknad om dispensasjo11 fra lov 2015/599 
om motorferdsel i forbi11delse med transport av 
utstyr/bagasje til hytte, saint isfiske - Vinter 2015 

PS 108/2015 Sigru11 Samuelsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/600 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til l1ytte, samt isfiske - Vi11ter 2015 



Saksprotokoll saksnr. 78/2015 i Dispensasjonsutvalgct - 11.3.2015 

Behandling 

Godkjenning av innkalling 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Im1kalli11g godkjennes 



Saksprotokoll saksnr. 79/2015 i Dispensasjonsutvalget -11.3.2015 

Behandling 

Godkjenning av saksliste 

Votering 

Ensten11nig vedtatt 

Vedtal< 

Saksliste godkje11nes med følgende tilleggssaker: 
Tilleggssaksliste til møtet i dispensas,jonsutvalget den 11.3.2015: 

PS 96/2015 Mihka Holm Balto - Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel i forbindelse ined transport av 
utstyr/bagasje til gamme- Vinter 2015 

PS 97/2015 Jon Vegard Holm Balto-Søknad om dispensasjon 
fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport 
av utstyr/bagasje til gamme - Vinter 2015 

PS 98/2015 Juhan Daniel Holm Balto-Søknad om dispensasjon 
fra lov om 1notorferdsel i forbindelse ined transport 
av utstyr/bagasje til garn1ne - Vinter 2015 

PS 99/2015 Maija Holm Bal!o ·Søknad om dispensasjon fra lov 
om 1notorferdsel i forbi11delse med transport av 
utstyr/bagasje til gamme- Vinter 2015 

t>S 100/2015 Kristin Holm Balto- Søkimd om dispensasjon fra lov 
om i11otorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr/bag~jc til gamme - V inter 2015 

PS 101/2015 Else-Marie Seim - Søknad om dispensasjon fra lov 
om inotorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr/bagasje til l1ytte- Vinter 2015 

PS l 02/2015 Knut Inge Hildonen - Søknad om dispensasjon fra 
lov 01n motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr, bagasje og brensel til gæ11me -
Vinter 2015-2016 

PS 103/2015 Ingvald Laiti-Søknad om dispensasjon fra lov om 
inotorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme -
Vinter 2015 

PS 104/2015 Hans Laiti - Søknad 01n dispensasjon fra lov 01n 

motorferdsel i forbindelse med tilsy11 av ganune -
Vinter2015 

PS 10512015 John Laiti - Søkl1ad 01n dispensasjon fra lov om 
tnotorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme -
Vinter 2015 

PS 106/2015 Arve Wickstrøm og Grete Foslund Dahl- Søknad 
om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse 
med transport av utstyr og bagasje til l1ytte- Vinter 2015 

PS 107/2015 Helge Samuelsen- Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorferdsel i forbindelse med transport av 
utstyr/bagasje til 11ytte, sænt isfislce- Vinter 2015 

2015/553 

2015/554 

2015/555 

2015/556 

2015/557 

2015/552 

2015/590 

2015/591 

2015/592 

2015/593 

2015/541 

2015/599 



PS 108/2015 Sigrun Samuelsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og 
bagasje til hytte, samt isfiske - Vinter 2015 

20151600 



Saksprotokoll saksur. 80/2015 i Dispcnsasjonsutvalget - 11.3.2015 

Behandling 

Godkjenning av protokoll fra forrige n1øte 

Votering 

Enstemn1ig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent på møtet i DSU den 18.2.2015. 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Sverre Kimo Pedersen 
Smalfjord 
9845 Tana 

Vår re[: 20151305-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsulvalget - 11.32015 Dato: 11.3.2015 

Klagebehandling - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel -
barmark 2015 

Vedtak gjort 18.2.2015 opprettholdes og klagen tas derfor ikke til følge, dette siden Tmm 
kommune ikke har åpnet for slik helikoptertransport. 

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

Saken sendes Fylkesmannen i Finrunark for videre behandling. 

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 

~~JL-~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besoksadresse: 
Rådhusveien 24 

www .!ana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tor Åge Børresen 
Torhop 
9845 Tana 

Vår ref .. 2015/412-4 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 11.3.2015 Dato: l l.3.2015 

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: 

Tor Åge Børresen 

Dispensasjonsutvalget viser til brev fra Kirsti Storbakk de11 5/1-14, der det opplyses om at hun er 
verge for Ingrid Storbakk. Hun har fått tilsendt erklæring om gammetomt ved Geassaluobbal fra 
Finmnark jordsalgskontor 5/4-01. 

Kirsti Storbakk opplyser om at hun trekker tilbake fullmakt gitt til deg som brukerrepresentant til 
nevnte gamme. 

Vi anser derfor at det fortsatt er uklare forhold rundt bruken av StorbakkganlITla, og kan derfor 
ikke innvilge dispensasjon for kjøri11g til denne gamma. 

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. l(Jagefristen 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-posl: postmot1ak@tana.komm1.me.no 

ansen 
Dispensasjo11sutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

IV\VW. tana.komn1une.no 

Telefon; 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommnne 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Helene og Tore Aslaksen 
Båteng 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/528-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-18.2.2015 Dato: 18.2.2015 

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: 

I-Ielene og Tore Aslaksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 18.2.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Søkerne kan benytte 1 følgeskuter. 

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

Kjøretrase i h.h. t. kart: 
1. Fra egen bolig i Båteng- Cariajavri (323)- Goddetjavri (294)- Slubbutjavri (270) 
2. Løype 2B Laksjok til Nammajavri - Goddetjavri (294) - Cariajavri (323) 

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. 

Vedtak.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. 

Dern1e 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 

Tek fon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Thomas Bøtun Thorsen 
Persenveien 12 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/442-1 

l<opi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- I ! .3.2015 Dato: l !.3.2015 

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 § 5b, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Thomas Bøtun Thorsen m/ledsager 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2018 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med undervisning/skoleturer med Seida 
skole. 

Kjøretrase, i h.11.t. kart: 
l. Skistadion i Seida - Botnvann. 
2. Fra ko1nn1unegre11sa Nesseby til Botnvaim. 
NB! Det gjøres oppmerksom på at det må søkes om tillatelse fra Nesseby kommune for kjøring 
fra parkeringsplass til ko1nmunegrensa 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. 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. 

DispenSasjonsutvalgets leder 

Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 R!idhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: posimottak@tana.kommune.no 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 

Nelly Borglund Joks 
1-Iillagurra 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/529-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 11.32015 Dato: 11.3.2015 

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 § 5b, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Nelly Borglund Joks 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

NB! Søker kan benytte 1 følgeskuter. 

Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra egen hytte i Sursjok - østover til Låssåvårri - Nissojåvri - nordenden av Sommervann. 
2. Fra egen hytte i Sursjok - over Postagurra- Lovddajåvrrit. 

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 ±as ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under kjøring og kan ikke overdras ai1dre. 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: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



De21mm gield21 - Tallla komm1111le 
Dispensasjons utvalget 

Karla Irene Stensgård 
Torl101) 
9845 Tana 

V:lr ref.. 20! 51447-1 

Kopi: 
Lensinannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, 'fana 

Saksprotokoll i Dispcnsasjonsu!valgct - 1l.3.20\5 Dnto: 11-3.2015 

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

Med l1jem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av 111otorlcjøretøycr i ut111ark og på islagte vassdrag av 
15. n1ai 1988 § 5b, gis l1erved tillatelse til å nytte inotorkjøretøy i ltt1nark for: 

Karla ]rene Stensgård 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: Ved bel1ov 

Forn1ål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase, i h.h.t. kart: 
I. Fra åpen løype 5 v/Njukl:aj<:lvri til Skiipaluobbalat. 
2. Fra åpen løype 5 v/Mohkkell1obbah til GiillåSlåddot. 
3. Fra åpe11 loype 6A y/Geassajåvri til Ucca NissojåvrraS . 

.Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget anser det omsøktc formålet sonn et særlig til:[cl~e det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslo\'cns §§ 8-12. Søker har le,1ert nødvendig dokumentasjon. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forval1ni11gslovens kap. VI til fylkes1na1111e11. Klage11 sendes 
via ko1nmunen. Klagefriste11 er 3 uker fra den dag dette brevet er inottatt. Nærn1ere opplysninger 
0111 klageadgang eller 11jelp til å sette opp klagen kai1 fås ved 11envendelse til komn1unen. 

De1u1e tillatelse11 n1å inedbringes u11der kjøring og l.;:ai1 ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påfores på bakside11 av deru1e dispe11sasjone11. 

4.~~ 
Hå\'ald I-In11sen 

Dispe11sasjonsut\ralgets leder 

Postadre:;sc: Besøksadress~: 
Riidh11sveien 24 RådhuS\'eicn 24 
9845 Tana 
E-posl · po>tlllOltak '11 tnna. ~LJmmunc. no \Vll'w.tana komnumc.no 

Telefon· 
46~00 200 
Telefoks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr .. 
943.505.527 



Dea111ll gielda - Ta11a kommlllllle 
D ispensasjonsutvalget 

l(opi: Torl1op og 1"armfjord bygdelag 
'forl1op 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, ·rana 

Vår ref.. 2015/473-1 Saksprotøkoll i Dispc11sasjonst1t,·algel- Ll 3_20!5 Dato: I l.3.2015 

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

Med hjen1n1el i Nasjonal forskrift for bruk av 111otorkjøretøyer i uh11ark og på islagte vassdrag av 
15. 1nai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i l1t1nark for: 

Torhop og Tarn1fjord bygdelag v/ledcr 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 A11tall tur/retur: v/behov 

Formål: 1't·ansport a\' utstyr/bagasje, san1t personell, eldre og llførc i forbindelse med 
arrange1ne11t på bygdelagshytta. 

Kjøretrase: Fra RV 98 - byg<.lelagshytta v/Bågej:ivri, i 11.h.t. ka1t. 

Begrunnelse: lli.spcnsasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tiifciic det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsl{riv T-6/09, og 
Naturmangfoldslove]!S §§ 8-12. Lederen for b:ygdelagct må selv sørge for å identifisere 
føreren som benytter denne kjøretillatelsen. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i tbrvaltningslove11s kap. VI til fylkes1na1men. l(lage11 sendes 
via komn1unen. Klagefriste11 er 3 liker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Næ1mere opplysninger 
0111 klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til komn1unen. 

De1me tillatelsen 111å 1nedbringes under kjoring og ka11 ikke o\rerdras andre. For turen starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrif1 påføres på baksiden av denne dispe11sasjone11. 

Postadresse: 
Rådht1svci~11 24 
9845 Tann 
E-po~t: post111o!lnk'~-i'tn11;1_konin1unc.no 

/fl;·. -· .. " ------ ·~....._.-
.:I-Iåvald I{ru sen 

Dispensasjo11sutvalgets leder 

Besøksadresse· 
RådhusYeicn 24 

w\n\. !ama. kommune_tw 

Telefon: 
46 400 200 
Telcl:1ks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910,12.71160 
Org.nr .. 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

I<.atri Dervo 
Øvre Tollevikvei 17 
9511 Alta 

Vår ref.: 201 S/458-1 

Kopi: 
Lens111annen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensa;;jonsutvalget- l 1.3.20!5 Dato: 11.3.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2015-2016 

Med l1je1n111el i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i ut1nark for: 

Katri Dervo 

Kjøretøy: S11øskt1ter Tidsrom: 11.3.2015-30.4.2016 Antall tur/retur pr. år: 2 

For1nål: Tra11sport av utstyr og bagasje til grun1ne v/Lille So1nn1ervan11. 

Kjøretrase: Fra åpe11 løype 5 Masjok v/Flattjer11 til ga1n1ne, i l1.l1.t. katt. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalgct anser det omsøkte formålet so1n et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølrnaden er vurdert etter Rundsl{riv T w6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kru1 påklages etter regle11e i forvaltni11gslovens kap. VI til fylkes111anne11. Klage11 sendes 
via ko1nn1ttne11. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næ1mere opplysninger 
on1 klageadgang eller l1jelp til å sette opp klagen ka11 fås ved l1envendelse til ko1nn1t111e11. 

Denne tillatelsen n1å inedbringes under kjøring og kru1 ikke overdras a11dre. Før ture11 starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av den11e dispe11sasjo11e11. 

Postadresse: 
Rådhusl'eien 24 
9845 Tftlm 
E-post: postmotlnkfl'rnna.kommune.no 

se11 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besoksndresse: 
Rådhusveien 2~ 

l\'\\'\l'.lllllll.kOllltl\lltle.1\0 

Telefon: 
46400 200 
Tclcthks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tone Dervo 
Øvre Tollevikvei 17 
9511 Alta 

Vår re[; 20! S/.160-1 

Kopi: 
Lensn1anncn i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutl'alget - 11.3.2015 Dato: lJJ.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 2015-2016 

Med 11jemmel i Nasjonal forskrift for bruk av 111otorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å Il)'tte 1notorkjøretøy i ut1nark for: 

Tone Dervo 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-30.4.2016 Antall tur/retur pr. år: 6 

Forn1ål: Tra11sport av utstyr og bagasje til gan1n1e v/Lille So1n111ervann. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok ,,/Flattjer11 til gamn1e, i l1.l1.t. kart. 

Begru11nelse: Dispcnsasjonsutvalgct anser det 01nsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
}{an gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket ka11 påklages etter regle11e i forvaltningslove11s kap. VI til fylkesn1anne11. Klagen sendes 
via kon1munen. Klagefriste11 er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysn.i11ger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved he11ve11delse til }{01n1nunen. 

De1111e tillatelsen 111å n1edbri11ges ttnder kjøring og ka11 ikke overdras m1dre. Før tt1ren sta1ier skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispe11sasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusycicn 24 
9845 Tana 
E-post: post1notlak'd'tm1a.ko111111unc.no 

Bcsoksadrcsse: 
Rådhusreicn 24 

11·11·11·.tmm.komnnmc.110 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana ko1nmune 
Dispensasjonsutvalget 

Torbjør11 Eriksen 
Havnedalsvn. 16 
9991 Båtsfjord 

Vår ref.: 20!5/257-l 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct- l I J.2015 Dato: 11.3.2015 

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

Med l1jen11nel i Nasjo11al forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i tttmark og på islagte vassdrag av 
15. 1nai 1988 § 6, gis 11erved tillatelse til å i1ytte motorkjøretøy i utmark for: 

Torbjørn Eriksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2017 Antall tur/retur pr. år: 5 

For1nål: Transport a'' utstyr og bagasje til gan1n1e. 

Kjøretrase: Fra åpenløype 14 Alleknjarg v/Go11galuol1kka etter etablert kjørespor til gamn1e 
v/Njargajåvri, i 11.11.t. }(art. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøl{te formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09t og 
Naturmangfoldslovens§§ 8~12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsutvalgets 
praksis. 

Vedtaket ka11 påklages etter regle11e i forvaltni11gslovens kap. VI til fylk.es1na1men. Klage11 sendes 
via ko1nn1l1nen. Klagefristen er 3 uker fra de11 dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplys11inger 
01n klageadgang eller l1jelp til å sette opp klagen kan fås ved l1enve11delse til komn1unen. 

Denne tillatelsen inå n1edbringes u11der kjøring og kan ikke overdras a11dre. Før turen sta11er skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på baksiden av den11e dispensasjone11. 

Postadresse: 
Rådht1sveien 2·1 
93.15 Tann 
E-post: postinottak·iJtnna.komnumc.no 

13esoksadresse: 
Rådhusveien 2..1 

11·ww. tann.kommu11e.no 

Telefon: 
46 ..ioo 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Agnes og Tor Carlsen 
Skiippagurra 
9845 Tana 

Vår ref.: 20151532·1 Saksprotokoll i Dispensasjonsl1tvalget - I I J.2015 Dato: ! J.3.2015 

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

Med 11jen1111el i Nasjonal forskrift for b11tk av 111otorkjøretøyer i ut111ark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988, er det fattet følge11de vedtak for: 

Agnes, Tor, Siv Anita, Geir og Kit1e Carlsen og Ingvild Pedersen 

Søknaden avvises, da søker11e allerede 11ar gyldig dispensasjo11 n1ed 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 fylkesn1annen. Klagen sendes via 
ko1nn1unen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Nænnere opplysninger 0111 

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

Postadresse: 
Rådhusveien 2-1 
9845 Tann 
E·post: post111oltakftlmm.ko111111unc.110 

Besoksndressc: 
Rådhusveien 24 

\\'WW.lanu.ko111mu11c.no 

Te!efo11: 
·16 400 200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



~»1·1~f:J, 
~.,, 

"811 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

. . 

Peder Pederse11 
Hoffsveien 60D 
0377 Oslo 

Vår ref.: 20! S/5 lO-l 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcnsnsjonsutvnlgct- I J .3.2015 Dato: ll.3.2015 

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

Med hje1n111el i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 
15. n1ai 1988 § 6, gis hen'ed tillatelse til å 11ytte n1otorkjøretøy i ut111ark for: 

Peder Pedersen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 20.3.2015-31.12.2015 Antall tur/retur: 3 

NB! Vi gjør oppn1erkson1på1notorferdselsforb1idet i tidsron1met 5.5-30.6.2015. 

Fo1111ål: Transpo11 av utstyr og bagasje i forbindelse r11ed vedlikehold av ga1nme. 

Kjøretrase: 
1. Veste1iana - Heargejåvri - sørende11 av Nissojåvri - Bakteladdot - til ga111n1e v/Lille 
Uhcajåvri, i 11.h.t. kart. 

Avslag fra Vestertru1a - S11ollajå\'ri - Dab1n11tjåvri - Ha1mujåvri - Geassajåvri via løype 6A -
sørenden av Vadneljåvri - gan11ne v/Lille Uhcajåvri. 

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

Vedtaket kan påklages etter regle11e i forvaltni11gslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klage11 sendes 
''ia kon11nune11. Klagefristen er 3 uker fra de11 dag dette brevet er n1ottatt. Nær1nere opplysninger 
on1 klageadga11g eller 11jelp til å sette opp klagen kan fås ved 11e11ve11delse til ko1nn1u11en. 

Den11e tillatelsen 1nå 111edbringes under kjøring og kan ikke overdras ai1dre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjone11. 

Postndressc: 
Rådhusvdcn 2-1 
98-15 Tmm 
E-post [J(lStrnottak (/lmm.ko11ununc.no 

L= r:t? 
01ava1~~ 

Dispensasjonstttvalgets leder 

Bcsoksndrcssc: 
Rådhusveien 2-1 

I\ w11 .tuna.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Tclclbks: 
78925309 

Bank: 
4910.!2.71160 
Org.nr.: 
9-13.505.527 



Einar Raska 
ldrettsv. 14B 

Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

9840 Varangerbotn 

Vår ref.: 2015/539-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct- 11.3.2015 Dato: !l.3.2015 

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: 

Einar Raska 

Søknaden avslås. 

Dispenasjonsutvalget henviser til det åpne løypenettet i Tana kommune. 

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.komrnune.no 

åv ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bllllk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Arne Jessen 
Austertana 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonst.1tvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151479~1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct- 11.3.2015 Dato: I 1.3.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 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: Arne Jessen 

Kjøretøy: TRAKTOR/ATV Tidsrom: 01.07-31.10. 2015 

Fonnål 1: 
Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med fiske og bærplukking. 
Antall tur/retur: 4 

Kjøretrase: 
UTEN VEKTBEGRENSINGER 
IZJ 9 RV890 STJERNEV ANN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ 

Fonnål 2: 
Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedhogst/vedkjøring. Teigseddel medbringes. 
Antall tur/retur: Ved behov 

Annen kjøretrase: 
Etter etablert trase, til egen teig i Juladalen, 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 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: postrnottak@tana.kommune.no 

sen 
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 



Saksprotokoll saksnr. 95/2015 i Dispensasjonsutvalget ~ 11.3.2015 

Behandling 

Referatsaker/orienteringer 

RS2/2015 Jan Erling Nilsen- Vedlegg til vedtak i søknad om dispe11sasjon fra lov om 
inotorferdsel- Vinter 2015-2019 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 3/2015 Filli1Il1arksløpet AS - Ny behandling - Endring av Firuunarksløpets trase -
Vinter 2014-2016 

Votering 

Enste1nn1ig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonslttvalget orientert 

RS 4/2015 Finnmarksløpet AS - Endring 2 - Finnrnarksløpets trase - Vinter 2014-2016 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonslttvalget orientert 

RS 5/2015 Andreas Valbekmo - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse n1ed snøskredkurs- Vinter 2015 



Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasj onsutvalget orientert 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Jan Erling Nilsen 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/430..3 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sakspratokoll i Dispi:nsssjonstrtvalget-11.3.2015 Dato: 202.2015 

V ed legg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 
2015-2019 

I tillegg til tidligere vedtak innvilges også følgende: 

Søker kan benytte 1 følgeskuter. 

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 fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
MdhuS\'tiCD 24 
9845 Tana 
E-post: postmottat@tana.kommunc.no 

. '· ... 
Torill Klogb 

Dispensasjonsutvalgets nestleder 

-!~ <t"d-'1...~ 

Besøksndrwe: 
RMhusvcicn 24 

www.ta11a.kommunc.110 

Telefon: 
4li 400 200 
'rclefåks: 
711925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Finnmarksløpet AS v/Jannicke Mannsverk 
Postboks 1248 
9504 Alta 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2013/2798· 1- Sakspmt0koll i Dispenrujonsutvalget- I Jj,2015 Dato: 20.2.2015 

Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel-vinter 
2014-2016 

I tillegg til tidligere vedtak innvilges også følgonde trase: 

Kjøretrase: Se eget vedlegg. 

Vedtaket kan påklsges 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 klsgen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Pooladresse: 
RMhWIYi'ien24 
9845 Tana 
E-post: pos!mottak@l1U11.konununcJ10 

Torill Klogh 
Dispensasjonsutvalgets nestleder 

I c-v.:.'-1.... ~l. 6-'~-

BesøksadreSSe: 
Rådb~velcn 24 

www.tana.kommune.na-

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78.9253 09 

Bank: 
4910.12.7116U 
Org.nr.; 
943.SOS.527 



Deanu gielda • Tana kommune 
Dispensosjonsutvalget 

Kopi: Finrunarks!øpet AS v/Jannicke Mannsverk 
Postboks 1248 
9504 Alta 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn. Tana 

Vår ref.: 201312798-9 ~tokoU I DJspensasjonsU!valget- l IJ.2015 Dato: 2.3.2015 

Vedlegg 2 til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
vinter 2014-2016 

I tillegg til tidligere vedtak innvilges også følgende trase: 

Kjøretrase: Se eget vedlegg. 

NBI 

Li!majavri og vann i nærheten som .-..ner til denne skal unngås, slik det fremgår av 
vedlagte kart, siden dette er drikkevannskilde i Tana kommune. 

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 l\je!p til å sette opp klagen kan tils ved henvendelse til kommunen. 

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

p~~: 

Rådhusveien 24 
9U~ Tøna 
E·post: postmotlak@tana.kOmmunc.no 

.. '• _.,-.·· ... : ,--

.' .:.....___-
U-iåva!d · · sen 

Dispeosasjonsutvalgets leder 

WWW.lllna.kommune.oo 

Telefon: 
46400200 
Teletliks.: 
7g925309 

"""" 4910.I2.71Hi0 
Org.nr.: 
943.505!i27 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjon.sutvalget 

Andreas Valbekmo 
Seida 
9845 Tana 

Vi\r rof.: 201SIS26-I 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll l Dispensasjon~utvalg11t- l J S.2015 Da10: 23.2015 

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

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

Andreas V albekmo 

Kjøretøy: 4 Snøskutere Tidsrom: 8.3.2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport i forbindelse med Snøskredkurs. 

Kjøretrase: Crossbanen i Luft.jok- Lievlannurki via fjellside til Lievlaa, 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 
Natnrmangfoldslovens §§ 8-12. 

V ed taket kan påklages etter reglene i forval1ningslovens kap. VJ 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 llflderskrift påfures på baksiden av denne dispensasjonen. 

l'ostadtem: 
RildhllsVmcn 24 
9845 Tana 
E-post posmwttalc@taiut.kommunc.110 

,, .. 
" .·. ~·;;·······'··/' ., ......... " ... "· 

.· .... //·~ 
'" .-"~"-,,.- ' --

.·,Håvald< n 
~· 

Dispensasjonsutvalgets leder 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

B""' 
11910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Mihka Holn1 Balto 
Doaresluohkka 27 
9826 Sirma 

Vår ref.: 20151553-1 

Kopi: 
Lensn1annen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcnsasjonsucvnlget - l l J.2015 Dato: I 1.3.2015 

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

Med l~e1nn1el i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å i1ytte 1notorkjøretøy i ut1nark for: 

Mihka Holm Balto 

l(jøretøy: S11øskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 1 

For1nål: Tra11sport av utstyr og bagasje til ga1n1ne. 

Kjøretrase; Fra åpen løype 2A v/Njuorgganjåvri til ga1n1ne v/Miennajåvri, i 11.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjo11sutvalget a11ser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søb:naden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter regle11e i forvaltni11gslovens kap. VI til fylkesman11e11. Klagen se11des 
via kon11nu11e11. Klagefristen er 3 ltker fra den dag dette brevet er inottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgru1g eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henve11delse til kon1n1unen. 

Denne tillatelse111nå n1edbrh1ges ltnder kjørittg og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på baksiden av denne dispensasjo11en. 

Postadresse: 
Rådhusvcle11 24 
98·15 Tana 
E-post: postn1ottak {l't:111a.kommunc.110 

11sen 
Dispensasjo11sutvalgets leder 

Besoksadresse: 
Rddhus1•cicn 2.J. 

w1111.tmm.kom111unc.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
.J.9!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Jon Vegard Holn1 Balto 
Doaresltiol1kka 27 
9826 Sirma 

Vår ref.: 20151554-l 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - J 1.3,2015 Dato: ll.3.20!5 

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

Med 11jen11nel i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i ut111ark og på islagte vassdrag av 
15. 1nai 1988 § 6, gis 11erved tillatelse til å Il)'tte motorkjøretøy i u1J.11ark for: 

Jon Vegard Holm Balto 

JCjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 A11tall tur/retur: 1 

For1nål: Transport av utstyr og bagasje til gain111e. 

Kjøretrase: Fra åpe11 løype 2A v!Njuorgganjåvri til gan11ne v!Mie1majåvri, i h.h.t. kart. 

Begru11nelsc: Dispcnsasjonsutvalget anser det omsøkte for1nålet som et særlig tilfelle det 
lutn gis dispensasjon til. Sølrnaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter regle11e i forvaltningslovens kap. VI til fylkesma1111en. Klage11 sendes 
via kon1n1une11. Klagefristen er 3 uker fi:a de11 dag dette brevet er n1ottatt. Nærn1ere opplysni11ger 
0111 klageadgang eller hjelp til å sette opp klage11 kan fås ved henvendelse til kon1111W1en. 

Denne tillatelse111nå n1edbringes under kjøring og ka11 ikke O\'erdras ru1dre. Før t1u·en starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av de1111e dispensasjone11. 

Postadresse: 
Radhus1·cicn 24 
9845 Tmm 
E-post: llOstmo11~1k <?tmm.konunune.no 

ansen 
Dispe11sasjo11sutvalgets leder 

Besoksadressc: 
Rådht1s1•cien 24 

1111·11'.tnna.k0111mune.110 

Tc!clbn: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.11r.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kon1muue 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Juhån Daniel I-Ioln1 Balto 
Doaresluohkka 27 
9826 Sir111a 

Lensn1annen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/555- I Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutvalgct - 11.3.20!5 Dato: 11.3.2015 

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

Med hjen1111el i N asjo11al forskrift for brulc av n1otorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag a\1 

15. n1ai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å i1ytte n1otorkjøretøy i ut1nark for: 

Juhån Da11iel I-Ioh11 Balto 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 1 

Formål: Transport av utstyr og bagasje til gan1111e. 

Kjøretrase: Fra åpe11 løype 2A v/Nj11orgganjåvri til ga1un1e v/Miennajåvri, i h.11.t. karl. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgct anser det omsøktc formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundsl{riv T~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket ka11 påklages etter reglene i forvaltni11gslove11s kap. VI til fylkesn1ru.1ne11. Klage11 sendes 
via ko1n111une11. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 111ottatt. Nærmere opplysninger 
0111 klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kru.1 fås ved 11envendelse til ko1nn1ut1e11. 

Den11e tillatelsen i11å inedbri11ges t111der kjøring og kan ikke overdras a11dre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og t111derskrift påføres på baksiden av de11ne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Ri\dhus1·cic11 2.i 
9845 Tann 
E-post: postmottak !f"lmm.kommunc.110 

Øv:~--
Dispensasjo11sutva!gets leder 

13csok~mdressc: 
Ri\dhnsl'eien 2.i 

1n1·11·. lu11n.konununc.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr" 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana ko1nmune 
Dispensasjonsutvalget 

Maija l-Ioln1 Balto 
Doaresltiohkka 27 
9826 Sinna 

Vår rei'.: 2015/556-1 

K.opi: 
Lensinannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcnsasjonsut\'alget - l l.3.2015 Dato: l 1.3.20!5 

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

Med hje1nn1el i Nasjo11al forslcrift for bn1k av 111otorkjøretøyer i utinark og på islagte vassdrag av 
15. 1nai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å 11ytte n1otorkjøretøy i utn1arlc for: 

Maija Holn1 Balto 

Kjøretøy: Snøsl<uter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 1 

Forn1ål: Transport av utstyr og bagasje til gatnme. 

Kjøretrase: Fra åpen lø)'pe 2A v/Njuorggattjåvri til gai11111e ,,/Mien11ajåvri, i h.11.t. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget anscl' det omsøktc fol'målet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søllnaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket l<at1 Jlåklages etter regle11e i forvaltningslovens kap. VI til fylkes1nanne11. Klagen sendes 
via komn1unen. Klagefristen er 3 tiker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplys11inger 
on1 klageadga11g eller 11jelp til å sette opp klagen ka11 fås ved henve11delse til ko1n111une11. 

Den11e tillatelse11 n1å 111edbringes under kjøriI1g og ka11 ikke overdras a11dre. Før tt1ren starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på bakside11 av de11ne dispe11sasjo11e11. 

~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Postadresse: Bcsoksadresse: 
Rådhusveien 24 Rtldhusl'cicn 24 
9845 Tana 
E-post: post111ot1ak·!J_1mm.kom1nt111e.no 11·11·11·.1a11n.ko111111t111~.110 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 .53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr .. 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

l(ristin I-Ioln1 Balto 
Doaresluohkka 27 
9826 Sirma 

Vår ref.: 20! 5/557-1 

Kopi: 
Lensn1anne11 i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensnsjonsutvalgct- J 1.3.2015 Dato: 1 l.3.2015 

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

Med l1jen1mel i Nasjo11al forskrift for bruk av 111otorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. 1nai 1988 § 6, gis 11erved tillatelse til å 11ytte 111otorkjøretøy i ut1nark for: 

Kristin Hol111 Balto 

Kjøretøy: S110sktiter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 1 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje til gan1111e. 

Kjøretrase: Fra åpe11 løype 2A v/Njuorgganjåvri til gan1111e v/Miennajåvri, i 11.11.t. kart. 

Begrunnelse: Dispe11sasjonsutvalget 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 fylkesma1men. Klagen sendes 
''ia ko1111nunen. Klagefriste11 er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nær1nere opplysninger 
01n k1ageadgru1g eller hjelp til å sette opp klagen km1 fås ved l1envendelse til korn1nunen. 

Denne tillatelsen 111å 111edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før ture11 starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på bakside11 av denne dispensasjo11en. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: pos!lnoltak:iflana.kommunc.1io 

ansen 
Dispensasjo11sutvalgets leder 

Bcsoksadrcssc: 
Rildhus\'cicn 24 

1111·11 .tana.ko1111nunc.n Cl 

Telefon: 
46400 200 
Tclcfoks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71 !60 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvolget 

Else-Marie Sein1 
Seidaveien 11 
9845 Tana 

Y:'ir ref.: 201 S/552-! 

Kopi: 
Lensn1annen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispc11sasjonsulva!ge1 - I ! .3.2015 Dato: ll.3.2015 

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

Med hje11unel i Nasjonal forskrift for bruka\' 1notorkjøretøyer i ut1nark og på islagte vassdrag av 
15. 1nai 1988 § Se, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i t1t1nark for: 

Else-Marie Sei111 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 10 

Forn1ål: Trru1sport av utstyr og bagasje til J1ytte. 

Kjøretrase: Fra RV 98 til ege11l1ytte,i11.11.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte for1nålct som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundslcriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket ka111)åklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkes111ru111e11. Klage11 sendes 
via kon11nunen. Klagefristen er 3 11ker fra de11 dag dette brevet er n1ottatt. Nærmere opplys11inger 
01n klageadgang eller hjelp til å sette opp klage11 km1 fås ved henve11delse til ko1n1nu11e11. 

Denne tillatelse11 nlå n1edbriI1ges u11der kjøri11g og kan ikke overdras andre. Før ture11 starter skal 
dato, kjører11te og u11derslcrift påføres på bakside11 av den11e dispe11sasjo11en. 

Postadresse: 
Rl\dhusvcicn 24 
98·!5 Tmm 
E-post: postrnoltak'fftm1n.konun1111c.110 

Besoksndrcsse: 
Riiilhusl'ei~n 24 

11·11·1l'.tana.komnn1nc. no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
7S 92 53 09 

Bank: 
49!0.!2.71160 
Org.nr.; 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

K11ut Inge Hildonen 
Sirdagoppe 
9840 Varangerbot11 

Vårret'.: 2015/590-l 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn. Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonst1tvalget - 11.3.201.5 Dato: J l.3.2015 

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

Med hje111n1el i Nasjo11al forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i lttmark og på islagte vassdrag av 
15. inai 1988 § 6. gis 11erved tillatelse til ånytte inotorkjøretøy i ut111ark for: 

Ki1ut l11ge Hildo11en 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 5 

NB! I tidsron1111et 5.1nai til 30.juni må det søkes særskilt fra Fylkes111rn.me11 i Fi11nn1ark. 

Fo1n1ål: Transport av utstyr og bagasje til gamn1e. 

l(jøretrase: fra åpe11lø)'pe 5 Masjok til gamn1e v/Nj1tcajåvri/Svaneva11n, i 11.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget a11ser 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 ka11 påklages etter reglene i forvalt11h1gslove11s kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via ko111111u11e11. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nær111ere opplysninger 
01n klageadgang eller 11jelp til å sette opp klagen kan fås ved l1envendelse til ko11u11une11. 

De11ne tillatelse11må111edbringes ln1der l\jøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på bakside11 av denne dispe11sasjo11e11. 

Postadresse: 
Rlidhusveien 2.i 
98;15 Tmm 
E-post: postmollnk ?Tlrum.ko1n1nu11e.no 

Bes(lksudrcssc: 
Rådllusvcicn 24 

11·11·11. tnnn.kommunc.110 

Tekfo11: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

!31111k: 
.j9J0.12.71160 
Org.11r.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ingvald Laiti 
Savkadas1nadii 12 
9735 Karasjok 

Vår ret'.: 20!5/59 l- l 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjousutvalget- ! 1.3.2015 Dato: ll.3.2015 

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

Med hjen1mel i Nas.ional forskrift for bruk av 111otorkjøretøyer i ut111ark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §§ 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

I11gvald Laiti 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: I l.3.2015-4.5.2015 A11tall t11r/retur: 5 

Forn1ål: Transport av utstyr og bagasje i forbi11delse n1ed tilsyn av gan1n1e. 

Kjøretrase: Fra åper1 løype 1 Levajok v/Ullotjåvri til 1(01111nm1egre11sa Karasjok, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalgct anser det 0111søkte formålet som et særlig tilfelle det 
ka11 gis dispensasjon til. Sølinaden er vurdert etter Rundskriv T ~6/09, og 
Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

Vedtaket l<an påklages etter reglene i forvaltni11gslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klagen se11des 
via kommune11. Klagefi:isten er 3 liker fra de11 dag dette brevet er n1ottatt. Nærn1ere opplysninger 
0111 klageadgang eller hjelp til å sette opp klage11 km1 fås ved he11vendelse til ko111n1UI1en. 

Denne tillatelsen i11å 111edbriI1ges ltnder kjøring og km1 ikke overdras a11dre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på baksiden av den11e dispe11sasjo11en. 

Postadresse: 
Rl1dhusveicn 24 
9845 Tana 
E-post: pos111101tak>i/'tana.kon1ml111c.no 

'7'.r---<-"'-4'2~ 
1sen 

Dispe11sasjonsutvalgets leder 

Besoksadrcssc: 
Rildlu1sveien 24 

\\"\\"\\' .lnna.kon1111l1nc.110 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.11r.: 
943.505.527 



Hans Laiti 
Port 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 

9735 Karasjok 

Lensinannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår rct'.. 2015/592-l Saksprotokoll i Dispensasjonsutvnlget - ! 1.3.20! S Dato: I 1.3.201.5 

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

Med hjen1111el i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 §§ 6. gis l1erved tillatelse til å nytte 111otorkjøretøy i utn1ark for: 

t-Ians Laiti 

Kjøretøy: S110skt1ter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 A11tall tur/retur: 5 

Forn1ål: Trru1sport av utstyr og bagasje i forbindelse i11ed tilsy11 av gan1n1e. 

Kjøretrase: Fra åpe11 løype 1 Levajok: v/Ullotjåvri til kon1rnunegrensa Karasjok, i h.11.t. kart. 

Begrunnelse: Dispcnsasjonsutvalget 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 lcan pålelages etter reglene i forvaltni11gslovens kap. VI til fylkes111anne11. Klage11 sendes 
via kom1nunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er i11ottatt. Nærmere opplys11i11ger 
0111 klageadgru1g eller l1jelp til å sette opp klagen kan fås ved he11ve11delse til ko1n111unen. 

De11ne tillatelse11111å n1edbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på baksiden av denne dispensasjo11e11. 

Postadresse: 
Rådh!!Sl'cicn 24 
9845 Tana 
E-post: posl111ottak 1ltm1n.konunt111e.no 

a en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

l3esoksadrcsse: 
Rådhusveien 24 

w11·11 .lana.komnumc,no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

John Laiti 
Deant1geaid11u 31 
9735 Karasjok 

Vår rei'.: 2015/593-1 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensrnjonsutvalgct - ! 1.3.20!.5 Dato: 11.3.2015 

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

Med hjen1n1el i Nasjo11al forsk.rift for bruk av 111otorkjøretøyer i t1tn1ark og på islagte vassdrag av 
15. 1nai 1988 §§ 6, gis herved tillatelse til å i1ytte n1otorkjøretøy i utn1ark for: 

Jol1n Laiti 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 A11tall tur/retur: 5 

Fo1111ål: Transport av 11tstyr og bagasje i forbindelse tned tilsyn av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpe11 løype I Levajok v/Ullotjå.vri til ko1111nu11egrensa Karasjok, i 11.h.t. ka1i. 

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

Vedtaket kan påklages etter regle11e i forvalti1i11gslovens kap. VI til fylkesn1ruu1en. Klage11 sendes 
via kom1nune11. Klagefristen er 3 tiker fra den dag dette brevet er mottatt. Nær1nere opplysnh1ger 
01n klageadgang eller lljelp til å sette opp klagen kan fås ved l1e11vendelse til kom1nunen. 

Denne tillatelse11 n1å inedbringes tn1der }(jøri11g og kru1 ikke overdras andre. Før ture11 starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på bakside11 av den11e dispensasjo11e11. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
98-15 Tana 
E-post: po>t1110Uak·IJ lnna.ko111nrn11c.no 

en 
Dispensasjo11sutvalgets leder 

Besoksadressc: 
Rådlu1svekn 2-1 

11 w11·.tana.kommunc.no 

Telctbn: 
46 ·100 200 
Teleli1ks: 
78925309 

Bm1k: 
4910.!2.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Arve Wickstrø111 og Grete Foslund Dahl 
Aldrik Seppelæsgl. 21 
9800 Vadsø 

Lensntannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/541-1 Saksprotokoll i Dispcnsasjonsutl'alget - l l .3.2015 Dato: 11.3.2015 

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

Med hje1nmel i Nasjo11al forskrift for bruk av 111otorkjøretøyer i ut111ark og på islagte vassdrag av 
15. n1ai 1988 § 5c, gis 11erved tillatelse til å nytte n1otorkjøretøy i utn1arl( for: 

Arve Wickstrø1n og Grete Fosltu1d Dal1l 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 8 

For1nål: Transport av utstyr og bagasje til ege11 l1ytte. 

Kjøretrase: Fra parkeringsplass v/Seidafjellet l1yttefelt til egen hytte, i h.h.t. kart. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltni11gslove11s kap. VI til fylkesn1annen. Klagen sendes 
via ko1n1nt1ne11. Klagefriste11 er 3 ulcer fra de11 dag dette brevet er n1ottatt. Nærmere opplysninger 
on1 klageadga11g eller l1jelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kon1n1une11. 

Denne tillatelsen 111å i11edbringes w1der kjøring og kan ikke o\1erdras ru1dre. Før ture11 starter skal 
dato, kjørerute og u11derskrift påføres på baksiden av den11e dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rddlrnsl'cicn 24 
98·f5 Tmm 
E-post: postmottak (!tmrn.konununc.no 

~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besoksadrc;;se: 
Rådhusveie11 24 

11·11·w.ta11a.kon1n1u1te.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.7!160 
Org.1tr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Helge San1uelsen 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 20151599-1 

Kopi: 
Lens1nannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- I 1.3.2015 Dato: 11.3.2015 

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

Med llje1n1nel i Nasjo11al forskrift for bruk av r11otorkjøretøyer i uttnark og på islagte vassdrag av 
15. n1ai 1988 § 5c, gis herved tillatelse til å nytte n1otorkjøretøy i ut1nark for: 

I-felge San1uelsen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 3 

Forn1ål: Transport a·v lttstyr og bagasje til ege11 l1ytte \'/Vuoppejohka. 

Kjøretrase: Fra parkeringsplass etter etable1t kjøretrase til egen hytte, i h.h.t. kart. 

Avslag til Bajit Vuoppejitvri, da det il{l{e kan gis dispensasjon til transport av utstyr i 
forbindelse med isfiske j.fr. rundskriv 
T-1/96. 

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

Vedtaket ka11 påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klagen sendes 
via ko1111nunen. Klagefriste11 er 3 uker fra den dag dette brevet er n1ottatt. Nær1nere opplys11it1ger 
on1 klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved he11vendelse til kon1mm1e11. 

Den11e tillatelse11n1å111edbri11ges under kjøring og kan ikke overdras a11dre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av den11e dis1)e11sasjo11en. 

Postndressc: 
Rådlrnsveien 3 
9845 Tmw 
E·post: post111ottnk _<Jtann.komn1une.no 

Ø-~~~ 
jHåvaI~~ 

Dispe11sasjonsutvalgets leder 

Bcsoksadrcssc: 
Rådhusveien 3 

www.tnnn.kmnmune.no 

Teletb11: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.11r.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Sigrun San1l1elsen 
Vestre Seida 
9845 Tana 

Vår ref.: 20! 5/600-1 

Kopi: 
Lensn1annen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvulget- I 1.3.2015 Dato: l l.3.2015 

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

Med hjenm1el i Nasjonal forskrift for bruk av n1otorkjøretøyer i utn1ark og på islagte vassdrag av 
15. 111ai 1988 § 5c, gis 11erved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i ut1nark for: 

Sigrun San111elsen 

Kjøretøy: S11øskuter Tidsrom: 11.3.2015-4.5.2015 A11tall tur/retur: 3 

Forn1ål: Trru1sport av utstyr og bagasje til ege11 hytte vNuoppejohka. 

Kjøretrase: Fra parkeringsplass etter etablert kjøretrase til egen hytte, i h.h.t. kart. 

Avslag til Bajit Vuoppcjåvri, da det ikke kan gis dispensasjon til transport 3\' utstyr i 
forbindelse med isfiske j.fr. rundskriv 
T-1/96. 

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

Vedtaket kru1 påklages etter reglene i forvaltni11gslove11s kap. V1 til fylkes111a1111en. Klagen se11des 
via ko1mnu11en. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er inottatt. Nærtnere opplysni11ger 
0111 klageadgang eller hjelp til å sette OJJP klagen kan fås \'ed henvendelse til kon1m11ne11. 

De1u1e tillatelse11 1nå n1edbringes under kjøring og ka11 ikke overdras andre. Før ture11 starter skal 
dato, kjøre1i.1te og underskrift påføres på baksiden av denne dispe11sasjonen. 

Posendresse: 
Rådhusveien 3 
9845 Tmm 
E-post: postmottak/il lmm.konimtmc.no 

~~ 
Dispensasjo11sutvalgets leder 

Bcsoksndrcsse: 
Rådhusl'cicn 3 

11·ww.tmm.ko111111um:,n0 

Telefon: 
46 400 200 
Tclcfoks: 
7B 92 53 09 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 


