
Utvalg: 
Møtested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Deanu gielda - Tana kommune 

Dispensasjonsutvalget 
Møterom 1 Tana rådhus 
14.4.2015 
10:00-12:00 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon 
Håvald Hansen Leder 
Jan Larsen Medlem 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon 
Torill Klogh NES TL 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for 

Merknader 

Møteprotokoll 

Representerer 
FE/OL 
SP 

Representerer 
AP 

Representerer 

Grunnet få saker ble det ikke innkalt vara for nestleder Torill Klogh. 
PS 116-118/2015 behandlet samlet, PS 119-121/2015 behandlet samlet. PS 139/2015 
behandles på møtet i dispensasjonsutvalget i mai. 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Wenche Pettersen Sekretær 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

~vedtattp~ ~~----------



Saksliste til møtet i dispensasjonsutvalget den 14.4.2015: 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-

saks nr saks nr 

PS 109/2015 Godkjenning av in11kalling 

PS 110/2015 Godkje11ni11g av saksliste 

PS 111/2015 Godkje1mi11g av protokoll fra forrige inøte 

PS 112/2015 Holmesund og Gardak bygdelag - Søknad om 2015/780 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
arrangen1ent v/Linkonjavri - Vinter 2015 

PS 113/2015 Tollliny Ravneng Halonen - Søknad om dispensasjon 2015/792 
fra lov 0111 1notorferdsel i forbindelse 1ned omtransport 
av gump i - vinter 2015 

PS 114/2015 Holger Jesse11 - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/630 
motorferdsel i forbindelse n1ed flytti11g av 
ca1npingvog11 - Barmark 2015 

PS 115/2015 Einar Sund - Søknad 01n dispensasjon fra lov on1 X 2015/584 
motorferdsel i forbindelse med bærplukkiI1g - Barmark 
2015 

PS 116/2015 Tor Inge Larsen - Søknad om dispensasjo11 fra lov om 2015/672 
motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 117/2015 Tor l11ge Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/670 
n1oiorferdsel i forbindelse n1ed jal<t, fiske og 
bærplukking- Barmark 2015 

PS 118/2015 Tor I11ge Larsen - Søknad om dispensasjon fra lov on1 2015/671 
i11otorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 119/2015 Torfiru1 A1ntze11 - Søknad om dispensasjon fra lov 01n 2015/668 
motorferdsel i forbindelse n1ed jakt, fiske og 
bærplukking - Barmark 2015 

PS 120/2015 Torfiru1 Ar11tzen - Søknad om dispensasjon fra lov 01n 2015/667 
1notorferdsel i forbindelse 1ned jakt, fiske og 
bærplukking - Bannark 2015 

PS 121/2015 Torfinn Arntzen - SøkI1ad on1 dispensasjo11 fra lov on1 2015/669 
motorferdsel i forbi11delse med jakt, fiske og 
bærplukking- Barmark 2015 

PS 122/2015 Ire11e Pettersen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/758 
motorferdsel i forbii1delse i11ed fiske og bærplukki11g -
Barn1ark 2015 

PS 123/2015 Tor-En1il Scl1ancl1e - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/759 
om motorferdsel i forbindelse med fiske og 
bærplt1kking - Barn1ark 2015 



PS 124/2015 Jol1anne Daniloff - SøkI1ad om dispe11sasjo11 fra lov om 2015/658 
motorferdsel i forbi11delse med tilsyn og vedlikehold av 
gamme, samt jakt og bærplukking - Barmark 2015-
2019 

PS 125/2015 Astrid Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/729 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gainme, 
samt bærplukking - Barmark 2015 

PS 126/2015 Per Richard Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/730 
on1 inotorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
gru11me, saintjakt og fiske- Brun1ark 2015 

PS 127/2015 Marita Nilsen - Søknad om dispensasjon fra lov 01n 2015/731 
n1otorferdsel i forbindelse 1ned tilsyn og vedlikehold av 
gamme, samt fiske og jakt - Barmark 2015 

PS 128/2015 Daniel Hanse11 - Søknad om dispensasjon fra lov om 2015/732 
n1otorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av 
gamme, samt jakt, fiske og bærplukking - Barmark 
2015 

PS 129/2015 Irene Petterse11 - Søknad 001 dispensasjon fra lov om 2015/762 
n1otorferdsel i forbindelse ined tilsyn og vedlikehold av 
gamme - Barmark 2015 

PS 130/2015 Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/763 
om 1notorferdsel i forbindelse 1ned tilsyn og 
vedlikehold av gamme -Barmark 2015 

PS 131/2015 Maitha Solveig Tapio ro.fl. - Søknad om dispensasjon 2015/594 
fra lov om n1otorferdsel i forbindelse med 
vedhogst/vedkjøri11g - Barmark 2015 

PS 132/2015 Jan Johnsen - Søknad on1 dispensasjon fra lov 0111 2015/716 
motorferdsel i forbi11delse med landing med helikopter 
- Barmark 2015 

PS 133/2015 Ann-Cathrin, Mihkkal-Aigin, Ailu og Oskai· Trosten - 2015/807 
Søknad 0111 dispensasjon fra lov 01n motorferdsel i 
forbindelsenled utmarksnæring - Vinter 2015-2019 

PS 134/2015 Ann-Cathrin, Mihkkal-Aigin, Ailu og Oskar Trosten - 2015/806 
Søki1ad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
forbindelse med utlnarksnæring - Barmark 2015-2017 

PS 135/2015 Beinhard I verse11 - Søki1ad om dispe11sasjon fra lov 01n 2015/811 
111otorferdsel i forbindelse ined vedl1ogst/vedkjøring -
Bannark 2015 

PS 136/2015 Ben1hard Iversen - Søknad 01n dispensasjon fi_-a lov om 2015/812 
1notorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og 
bærplukking- Barmark 2015 

PS 137/2015 Deru1u sruneskttvlla v/Oskar Troste11 - Søknad om 2015/813 
dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med 
tmdervisningsformål - Barmark 2015 



PS 138/2015 Janos Trosten - Søknad on1 dispe11sasjon fra lov om 2015/814 
n1otorferdsel i forbindelse 111ed ltt1narksnæring - Vinter 
2015 

PS 139/2015 I-Iøgskolen i Nord-Trøndelag v/Magne Hltsby- Søki1ad 2015/610 
on1 dispensasjon fra lov om n1otorferdsel - landing med 
helikopter i forbindelse med overvåkni11g av fttgl -
Barmark 2015 

PS 140/2015 Referatsaker/Orienterh1ger 

RS 6/2015 Øysten Dervola - Søla1ad 01n dispensasjon fra lov 01n 2015/631 
inotorferdsel - Vinter 2015-2019 

RS 7/2015 Dan I-Ie11rik I-leiberg - Søknad on1 dispe11sasjon fra lov 2015/602 
0111 n1otorferdsel i forbindelse 1ned vedlikel1old av 
gamme - Vinter 2015-2018 

RS 8/2015 Reidar Hemy Rav11a - Søknad om dispensasjon fra lov 2015/616 
01n motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av 
gamn1e - Vinter 2015-2019 

RS 9/2015 At1sgar Aslaksen - Søknad om dispensasjo11 fra lov om 20151706 
1notorferdsel i forbindelse med gar11fiske u11der isen -
vi11teren 2015 

RS 10/2015 Nesseby oppvekstsenter v/Kåre Aasprong - Søknad om 2015/699 
dispensasjo11 fra lov om n1otorferdsel i forbindelse ined 
skoletur - vinter 2015 

RS 1112015 SANKS- Ungdomspsykiatrisk avdeling - Søki1ad om 2015/647 
dispe11sasjon fra lov om n1otorferdsel i forbindelse med 
beha11dlings tur - Vi11ter 2015 

RS 12/2015 Åge Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov 01n X 2015/650 
motorferdsel - Vi11ter 2015-2019 

RS 13/2015 Seida og Luftjok bygdelag v/Frank Opdahl - Søknad 2015/692 
om dispensasjon fra lov on1 motorferdsel i forbi11delse 
n1ed arrangement på rødekorshytta påske11 2015 -
vinter 2015 

RS 14/2015 Johanne Daniloff - Søknad om dispensasjon fra lov on1 2015/657 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av 
gamme - Vinter 2015 - 2020 

RS 15/2015 Tor Åge Børrese11- Ny behandling - Søknad 0111 2015/412 
dispensasjo11 fra lov on1 motorferdsel i forbindelse med 
tilsy11 og vedlikehold av gam1ne - Vinter 2015 

RS 16/2015 Vero11ica Fjellberg - Søk11ad om dispensasjo11 fra lov 2015/709 
om nlotorferdsel - Ny trase - Vinter 2015-2019 

RS 17/2015 Håkon Eriksen - Søki1ad om dispensasjon fra lov om 2015/710 
motorferdsel - vinter 2015-2017 

RS 18/2015 Arn1 Kristin Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov 0111 2015/659 
motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme -
Vinter 2015-2016 



RS 19/2015 Sander R. Laiti - Søknad om dispe11sasjon fra lov 01n 2015/660 
n1otorferdsel i forbi11delse 1ned tilsyn av gan11ne -
Vinter 2015-2016 

RS 20/2015 Vilho Guttor111 - Søknad 01n dispensasjo11 fra lov on1 X 2015/663 
motorferdsel i forbindelse med omtranspo1t av gumpi -
Vinter 2015 

RS 21/2015 Runar Guttorm - Søkt1ad om dispensasjon fra lov om 2015/674 
motorferdsel i forbindelse 1ned omtra11sport av gumpi -
Vinter 2015 

RS 22/2015 Erik Brenli - Søknad 01n dispensasjo11 fra lov om 2015/525 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme -
vinter 2015 

RS 23/2015 Karl S. Faslund - Søk11ad 01n dispensasjo11 fra lov on1 2015/733 
motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme -
Vinter 2015 

RS 24/2015 Fylkesmannen i Finnmark - Motorferdselsforbud i 2015/714 
Tana kommune - Vesterta11a 

RS 25/2015 Fylkesn1ru.men i Finnn1arl< - Oppheving av midlertidig 2015/714 
i11otorferdselsforbud i Vestertana-området 

RS 26/2015 Fylkesman11en i Finrunark - Klage over avslag på 2015/503 
søla1ad om dispensasjo11 for moto1ferdsel i utmark -
Sverre K. Pederse11 og Kalax flyg AS 



Saksprotokoll saksnr. 109/2015 i Dispensasjonsutvalget. 14.04.2015 

Behandling 

Godkjenning av innkalliI1g 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Iuokalling godkjeuoes 



Saksprotokoll saksnr. 110/2015 i Dispensasjonsutvalget -14.04.2015 

Behandling 

GodkjenniI1g av saksliste 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Saksliste godkjem1es 



Saksprotokoll saksnr. 111/2015 i Dispensasjonsutvalget - 14.04.2015 

Behandling 

GodkjenniI1g av protokoll fra forrige inøte 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Protokoll godkjent på møtet den 11.3.2015 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Holmesund og Gardak bygdelag 
Holmesund 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20J5n80-! Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.20!5 

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: 

Holmesund og Gardak bygdelag v/leder 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.4.2015-30.4.2015 Antall tur/retur: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbi11delse med isfiskekonkurranse på Linkonjåvri. 

Kjøretrase: Fra Holmesund via M<iskevårri/Hål1åskaidi til åpen løype 4 f-Iillagurra,, 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. Leder for bygdelaget må selv sørge for å identifisere de som 
skal transportere utstyr, bagasje i forbindelse med isfiskekonkurransen. 

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.kornmune.no 

~~ ~dH"1"'yn 
DispE:nsasjonsutva.Igets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon; 
46400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

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



' 
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. 

' 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tommy Ravne11g Halonen 
Skiippagurra 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

9845 Tana 

Vår ref.: 2015/792-! Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgct-14.4.2015 Dato; 14.4.2015 

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: 

Tommy Ravneng Halonen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14A2015-4,52015 Antall tur/retur: 2 

NB! Søker kan benytte I følgeskuter, 

Formål: Omtransport av gumpi. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 2A v/Gurteåvri - Njirranjåvri - Latnaluobbal - Latnajåvri -til åpen 
løype 8 Storelva v/Stuorra Iilis, i 11.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. 

Vedtak.et kan påklages etter reglene i forvaltI1ingslovens 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 ooderskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E·post; postmottak@tana.kommunc.110 

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr" 
943.SOS.527 
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I-Iolger Jessen 
Austertana 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/630-1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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, er det fattet følgende vedtak for: 

Holger Jessen 

Søknaden avslås 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det ikke som et formål det kan gis dispensasjon 
til etter§ 6. Vi viser også til det generelle forbudet mot motorferdsel i perioden 5.mai til 
30.juni. 

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.110 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Einar Sund 
Austertana 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151584-1 Saksprotokoll i Dlspensasjonsutvalget-14.4.2015 Dato; 14.42015 

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

Einar Sund 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 01.07.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 3 

Fo1mål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med ut1narksnæring. 

Kjøretrase: Fra Auste1tana kapell~ Madoddar, 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 dol{umentert utmarksinntekt. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap.VI til fylkesmannen. Klagen sendes via 
kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er 1nottatt. Næ1mere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen 1nå 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.kon1mu11e.no 

!fl~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.!2.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 
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Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

. 

Tor Inge Larsen 
Lismaveien 7 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151672-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- !4.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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: Tor Inge Larsen 

Siden søker har 3 søknader til behandling har dispensasjonsutvalget besluttet å behandle disse samlet. 

~øretøy: ATV Tidsrom: L7.-3LJ0. 2015 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
l'8:J 4 HILLAGURRA- DOARDNA- UVJALÅDNJÅ- ÅKKAJA V'RI 
Ø 11 ÅLLEKNJARG - SAVETJÅ VR1 " SAVETV ARR! 

DELT VEKTBEGRENSNING 
Ø 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRI 

UNDER MIENNAV ÅRRI - OVER MIENNAJÅ VRI - GIEDDEOAIVVEJOl·IKA (TIL ÅPEN TRASE 
IC FRA SIRMA) (1500 KG) 

t8:] 2B VED ÅITEJOJ-lKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM) - SKRUV ACOHKKA - GUHKESJÅ VRJ UNDER 
MfENNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE
GIEDDEOAIVVEJOI-IKA - LÅDNAJÅVR1- NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET) 
(JNNTIL 3000 KG) 

Ø 7 VESTER TANA - HEARGECOKKA- GEASSAJÅVRJ (INNTIL 1500 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
fg] IA SIRMA "NJUORGGANJA VRI • ou1ræ1A VRI " LA VNJUSJOHKA 
l'8J IB SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - MIENNAJÅ VR1 
Ø 6 LINKSTASJONENMÅSKEVÅRRI-G!EZZI 
Ø 9 RV890 STJERNEV ANN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
i. Fra åpen løype 1 v/Stuorra Iilis til Cortnahanjåvri. 
2. Fra løype 2B Laksjok til løype lA Sirma (LIA). 

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.b.t. dispensasjonsutvalgets praksis-

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



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. 

Æ' ,,-f-' 
,~};!__-~_"'--....._ 

Vllåvald \'lansen 
Dispe11sasjonsutvalgets leder 

Side 2 av 2 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutva!get 

Torfinn Arntzen 
Lakseveien 12 
9845 Tana 

l(opi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

var ref.: 20151668·1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get - 14.4-2015 Dato: 14.4.2015 

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: Torfinn Arntzen 

Siden søker har 3 søknader til behandling har dispensasjonsutva!get besluttet å behandle disse samlet. 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 1.7.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEI<TBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
['gj 4 HILLAGURJ{A - DOARDNA • UVJALÅDNJÅ - ÅKKAJÅ V'RI 
[8J li ÅLLEKNJARG-SAVETJÅVRl-SAVETVÅRRI 

DELT VEKTBEGRENSNING 
[8J 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS E!END.)- SKRUVACOHKKA- GUHKESJÅVRI 

UNDER MIENNAV ÅRRJ - OVER MIBNNAJÅVRI - GIEDDEOA!VVEJOHKA {TIL ÅPEN TRASE 
iC FRA SIRMA) (1500 KG) 

l8'J 28 VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM) - SKRUVACOHKKA - GUHKESJÅ VRI UNDER 
MIENNAV ÅR.RI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE
GIEDDEOAIVVEJOl-IKA - LÅDNAJÅVRI- NJIRRANJÅ VRI (OIVOS/UTLØPET) 
{INNTIL 3000 KG) 

l8'J 7 VESTERTANA • HEARGECOKKA - GEASSAJÅ VRI (INNTIL 1500 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[8J JA SIRMA· NJUORGGANJÅVRJ - GURTEJÅ VRI - LAVNJUSJOHKA 
l8'J i B SIRMA· NJUORGGANJÅ VRI - MIENNAJÅ VRI 
l8'J 6 LINKSTASJONENMÅSKEVÅRR!-GIEZZI 
[8J 9 RV890 STJERNEV ANN - KOMMUNEGRENSEN MOT VADSØ 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
1. Fra åpen løype I v/Stuorra Iilis til Cortnahanjåvri. 
2. Fra løype 2B Laksjok til løype 1A Sinna (LIA). 

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

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 



V ecltaket 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. 

Side 2 av 2 
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Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Irene Pettersen 
Bakkeveien 6 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151758-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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 1notorkjøretøy i utmark for: Irene Pettersen 

Kjøretøy: ATV/BIL Tidsrom: 01.07.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 3 

Formål: Transpo1t av bagasje og utstyr i forbindelse ined fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
!gj 4 HILLAGURRA - DOARDNA - UVJALÅDNJA • ÅKKAJÅY'RI 

DELT VEKTBEGRENSNING 
ll5i 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTI-US EIEND.)- SKRUVACOHKKA-GU!c!KESJÅVRI 

UNDER MIENNAVÅRRI- OVER MIENNAJÅVRI- GIEDDEOAIVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE 
IC FRA SIIUvlA) (1500 KG) 

IZJ 2B VED ÅITEJOHKA {NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOI-IKJ(A -GUHKESJÅVRI UNDER 
lvITENNA V ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL ELVESAMLØPENE
GIEDDEOAIVVEJOHKA - LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
IZJ JA SIRMA· NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅVRI • LAVNJUSJOHKA 
IZJ 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI • GIEZZI 

Annen kjøretrase: 
I. Fra løype 2B nord for Njirranjåvri, nordvestover til øverste Lavdnjusjåvri, sørvestover til midterste 
Lavdnjusjåvri, til sammenslutningen med løype lA (LlA), i h.h.t. kart. 
2. Fra løype 2B ved NjirranoivoS, sørvestover til denne traseen saminenslutter med løype IA, nordvest for 
Gurtejåvri(DJA5), i h.h.t. kart. 

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

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

Besoksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



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 inå 1nedbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

) 
' ' 

'~ 

,_ ~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Side 2 av 2 
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Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensosjonsutva!get 

Tor-Emil Schanche 
Bakkeveien 6 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vår ref.; 20151759-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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

Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § Sd, gis herved tillatelse til å nytte 1notorkjøretøy i utmark for: Tor-Emil Schanche 

Kjøretøy: ATV/BIL Tidsrom: 01.07.-31. I 0. 2015 Antall tur/retur: 4 

Formål; Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned utmarksnæring/jakt, fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
f8I 4 f-IILLAGURRA - DOARDNA- UVJALÅDNJA - ÅKKAJA V'RI 

DELT VEKTBEGRENSNING 
{81 2B VED ÅJTEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOHKKA- GUI-JK.ESJÅVRI UNDER 

MIENNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPENE
GTEDDEOAJVVEJOJIKA- LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅ VRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
1. Fra løype 28 nord for Njirranjåvri, nordvestover til øverste Lavdnjusjåvri, sørvestover til 1nidterste 
Lavdnjusjåvri, til sammenslutningen med løype lA (L1A). 
2. Fra løype 2B ved NjirranoivoS, sørvestovertil denne traseen sa1nmenslutter med løype lA, nordvest for 
Gurtejitvri (DIAS). 

UTEN VEKTBEGRENSJNGER 
18] IA SIRMA - NJUQRGGANJÅVRI - GURTEJÅVR1 - LAVNJUSJOHKA 
l8J 6 LJNKST ASJONEN MASKEV ÅRRI - GIEZZI 

Annen kjøretrase etter etablert kjørespor i h.h.t. kart: 
3. Fra løype lA nordvest for Gurtejåvri, vestover og deretter nordover til sørøstbredden av Nåm.majåvri. 
4. Fra trasesiutt for åpen løype 2 ved Såttumielevuovdi, nordvestover gjennom Stuorra Måras, forbi Davit 
Guhkesjåvri, og til denne traseen sammenslutter med løype 2B ved Gårpejohka. 
5. Fra trasekryss på løype 6 (ca 450 meter sørøst for Måskeluobbal), nordover til bredden av 
Måskeluobbal. 

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. 

Postadresse: 
Rådbusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postrnottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.7! 160 
Org.nr.. 
943.505.527 



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

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

Side 2 av 2 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Johanne Daniloff 
Luossagåidnu 16 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151658-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget-14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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 1notorkjøretøy i utmark for: Johanne Daniloff 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 1.7.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 4 

For1nål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av ga1nme, sa1ntjakt, fiske 
og bærplukking. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok v/Spierkuvarri etter etablert kjørespor til gamme v/Luohttemuorjåvri, 
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. 

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 ko1nmunen. 

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

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

&d' ~Æ~i--
Dispeilsasjonsutvalgets 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 
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Astrid Nilsen 
Skaidiv, 18 
9845 Tana 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151729-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!~t - 14 .4 20 IS Dato: 14.42015 

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: Astrid Nilsen 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: OL07,-3LIO, 2015 Antall tur/retur: 4 

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

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
[g) 11 ÅLLEKNJARG-SAVETJÅVRJ - SAVETVÅRRJ 

DELT VEKTBEGRENSNING 
[gi 2A VED ÅITEJOT-IKA (NILS OSKAR ANlllIS EIEND.)- SKRUVACOI1KKA- GUI·IKESJÅ YRT 

UNDER MI ENN AV ÅRRT - OVER MIENNAJÅ VRI - GJEDDEOAIVVEJOiiKA (TIL APEN TRASE 
1 C FRA SIRMA) (I 500 KG) 

i'2J 2B VED ÅITEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUV ACOJIKKA - GUHKESJÅVRI UNDER 
MIENNA V ÅRRJ - VEST LANGSMED LAKSJOHKA - TIL EL VESAMLØPE-NE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA - LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅVRI (OIVOS/UTLØPET) 
(INNTIL 3000 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
l'8J IA SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA 
l'8J 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZI 

Annen kjøretrase: Fra løype IA v/Devkehanjohka etter etablert kjørespor til gamme ved Bitosjåvri -
videre til Vintarjåvri - Guollejåvri - og til Gievdneskåljåvri, 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 f'as ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må nledbringes 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: postrnottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71!60 
Org.nr .. 
943.505.527 
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Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Per Richard Hansen 
Skaidiv. 18 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vår ref.: 20151729-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalgel- 14.4.2015 Dato: 14.4.20!5 

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: Per Richard Hansen 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 01.07.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme, samt jakt og fiske. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, lKKE OVER 750 l(G 
[8] 1 l ÅLLEKNJARG- SAVETJÅVRI- SAVETVÅRRI 

DELT VEKTBEGRENSNING 
l8'J 2A VED ÅITEJOHKA (NILS OSKAR ANTHIS EIEND.)- SKRUVACOl-IKKA- GUHKESJA VRI 

UNDER MIENNA VÅRRI - OVER MIENNAJÅ VRI - GIEDDEOAJVVEJOHKA (TIL ÅPEN TRASE 
IC FRA SIRMA) (1500 KG) 

[8'! 2B VED ÅlTEJOHKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUV ACOHKK.A - GUHKESJÅ VRI UNDER 
MIENNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOJ-fKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOA!VVEJOHKA- LÅDNAJÅVRJ - NJIRRANJÅVR! (OIVOS/UTLØPET) 
(fNNTIL 3000 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[8'! JA SIRMA- NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅ VRI - LAVNJUSJOHKA 
[8'! 18 SIRMA- NJUORGGANJÅVRI - MlENNAJÅ VRI 

Annen kjøretrase: Fra løype JA v/Devkehanjohka etter etablert kjørespor til gamme ved Bitosjåvri
videre til Vintarjåvri - Guollejåvri - og til Gievdneskåljåvri, 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. 

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 ko1nmunen. 

Denne tillatelsen 1nå medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Radhusveien 3 
9845 Tana 
E·post: postrnottak@1ana.komn1u11e.no 

Æ~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 
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Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Marita Nilsen 
Lismaveien 18. 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151731-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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: Marita Nilsen 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 01.07.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 4 

Fonnål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned vedlikehold av gamme, samt jakt og fiske. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
!8J li ÅLLEKNJARG- SAVETJÅVRI- SAVETVÅRRI 

DELT VEKTBEGRENSNING 
!8J 2B VED ÅITEJOI·IKA (NILS 0. ANTIS EIENDOM) - SKRUVACOHKKA - GUHKESJÅ VRI UNDER 

M!ENNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOl-IKA - TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAIVVEJOHKA- LÅDNAJÅVR! - NJJRRANJÅVRI (OIVOSIUTLØPET) 
(JNNTIL 3000 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
{8J JA SIRMA- NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA 
fgj 18 SIRMA- NJUORGGANJÅVRI- MJENNAJÅVRI 
{8J 6 LINKSTASJONEN MÅSKEVÅRRI - GIEZZI 

Annen kjøretrase: Fra løype 1A v/Devkehanjohka etter etablert kjørespor til gam1ne ved Bitosjit.vri -
videre til Vintarjåvri - Guollejit.vri - og til Gievdneskåljåvri, 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. 

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 f'as ved henvendelse ti! 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 

~~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

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 

Daniel Hansen 
Skaidiveien 18. 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151732-J Saksprotokoll i Dispensasjonsutval get - 14 .4.20 I 5 Dato: 14.4.2015 

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

Med hjemtnel i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § 6, gis herved ti!Iatelse til å nytte 1notorkjøretøy i utmark for: Daniel Hansen 

Kjøretøy: ATV/MOPED Tidsrom: 01.07.-31.10. 2015 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse 1ned tilsyn og vedlikehold av gainme, samt jakt, fiske 
og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
[gl_ 11 ÅLLEKNJARG - SAVETJÅVRI - SA YETV ÅRR! 

DELT VEKTBEGRENSNING 
l8'J 2B VED ÅITEJOHKA (NrLS 0. ANTIS EIENDOM)- SKRUVACOJ-IKKA- GUHKESJÅVRJ UNDER 

MIENNAV ÅRRI - VEST LANGSMED LAKSJOHKA ~TIL EL VESAMLØPENE -
GIEDDEOAJVVEJOHKA- LÅDNAJÅVRI - NJIRRANJÅ VRI (OJVOS/UTLØPET) 
(INNTJL 3000 KG) 

UTEN VEI(TBEGRENSlNGER 
181 JA SIRMA- NJUORGGANJÅVRI - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA 
181 18 SiruvtA- NJUORGGANJÅVRI - MIENNAJÅVRI 
181 6 LINKSTASJONEN MASKE V ÅRRI - GIEZZI 

Annen lqøretrase: Fra løype JA v/Devkehanjohka etter etablert kjørespor ti! gamme ved Bitosjåvri ~ 
videre til Vintarjåvri - Guollejåvri - og til Gievdneskåljåvri, 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 3 
9845 Tana 
E-post: postmo!tak@tana.kommu11e.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.7!160 
Org.nr.: 
943505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Irene Pettersen 
Bakkev. 6 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151762-I Saksprotokol! i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Irene Pettersen 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 1.7.2015-3!.lO. 2017 Antall tur/retur pr. år: 4 

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

Kjøretrase: Fra åpen løype 2 ved Saddo1niellevuovdi nord for JeakkåSjåvri, til Ragnhild Larsens gamme, 
etter etablert kjørespor, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: 
Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det kan gis 
dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundslrriv T-6/09, og Naturmangfoldslovens§§ 
8~12. Søker har tilsyns og vedlikeholdskontrakt med gammeeier. 

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.kommunc.no 

~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www.tanakommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



~ y 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Tor-Emil Schanche 
Bakkev. 6 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

var ref.: 20151763-I Saksprotokoll i Dispensasjonst1lvalget - 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av tnotorkjøretøyer i ut1nark og på islagte vassdrag av 15. mai 
1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: Tor-Emil Schanche 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 1.7.2015-31.10. 2017 Antall tur/retur pr. år: 4 

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

Kjøretrase: Fra åpen løype 2 ved Saddomiellevuovdi nord for JeakkåSjåvri, til Ragnhild Larsens gamme, 
etter etablert kjørespor, i h.h.t. kart. 

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

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 kom1nunen. 

Denne tillatelsen 1nå medbringes under lgøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

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

Besøksadresse: 
Rådhusveien 3 

www .tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Teletliks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Martha Solveig Tapio 
Luftjokda!en 437 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/594-2 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget - 14.4.20!5 Dato: !4.4.2015 

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, er det fattet følgende vedtak for: 

Martha Solveig Tapio 

Søknaden kan ikke behandles da det ikke foreligger karUvedseddel 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 kart/vedseddel med inntegnet 
}{jørerute. 

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: postmouak@tana.kommune.no 

Besøks.adresse: 
Rådhusveien 24 

www.Cana.kom1nune.no 

Te!efbn; 
46 400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Jan Johnsen 
Sulunsgt. 20B 
0362 Oslo 

Vår ref.: 20151716-1 

Deanu;gielda - Tana kommune 
----

Dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Dispensasjons.utvalget - 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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, er det fattet følgende vedtak for: 

Jan Johnsen 

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 ko1nmunen. 

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

Æ--z 
~~Eiv:i~:: 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusvelen 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

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



' 

' 
Deann gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

' 

' 

Oskar Trosten 
Arbanatjohka 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/807-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.20!5 

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

Ann-Catluin, Mihkkal-Åigin, Åilu og Oskar Trosten 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 14.4.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

Fonnål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksnæring. 

Kjøretrase: Holn1esund-Hånask<iidi - Gårenvfilri - Lågesduottar, 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 dokumentert utmarksinntekt. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltJ.1ingslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. NælUlere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved 11envendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rådhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postn1ottak@tana.kommune.no 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.7! 160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: Oskar Trosten 
Arbanatjohka 
9845 Tana 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151806-1 Saksprotokoll i Disponsasjonsotva!gel- 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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

Med hjem1nel i Nasjonal forskrift for bruk av 1notorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mat 
1988 § 5d, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Ann-Cathrin, Mihkkal-Åigin, Åilu og Oskar Trosten 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 1.7.2015-31.10. 2017 Antall tur/retur pr. år: 8 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med utmarksnæring/jakt, fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
!8J 4 HILLAGURRA - DOARDNA- UVJALÅDNJÅ-ÅKKAJÅ V'RI 
!8J 11 ÅLLEKNJARG - SAVETJÅ VRI - SAVETV ÅRRJ 

DELT VEKTBEGRENSNING 
[8J 7 VESTERT ANA - 1-iEARGECOKKA- GEASSAJÅ VRI (lNNTJL ! 500 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[8J JA SIRMA - NJUORGGANJÅ VRI - GURTEJÅVRI - LAVNJUSJOHKA 
t8J 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZJ 

Annen kjøretrase i h.h.t. kart: 
l. Fra løype 6 v/Giezzi etter etablert kjørespor til gamme v/Uvjalådnjå og til løype 4 Hillagurra. 
2. Fra E6 v/Holmesund- Lismajåvri -Måskevårri Orra. 

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 dokumentert utmarksinntekt. 

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

Denne tillatelsen 1nå medbringes under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal dato, 
kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rådtiusveien 24 
9&45 Tana 
E-post: postmottak@tana.komn1une.no 

sen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

wwv·:.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
49!0.12.71160 
Org.nr .. 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Bernl1ard Iversen 
Lismav. 6 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151811-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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: 

Bernhard Iversen 

Kjøretøy: A TV Tidsrom: 01.07-31.10. 2015 Antall tur/retm: 6 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse med vedhogst/vedkjøring. Teigseddel medbringes. 

Kjøretrase: Fra egen bolig i Tanabru til teig sør-vest for lysløypa, i h.h.t. kart/vedseddel. 

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 1nottatt. Nænnere opplysninger om 
klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Denne tillatelsen må medbringes under lrjøring og kan ikke overdras andre. Førturen starter skal dato, 
lrjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
Rfulhusveien 24 
9845 Tana 
E-post: postmo1tak@tanakomn1une.no 

~~ 
Dispe'fisasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefun: 
46 400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



~ -. "1•'.-, -

,,.,,,,,"'' Deanu gielda - Tana kommune,,,._ -- --
Dispensasjonsutvalget 

~ ~"' 

Bernhard Iversen 
Lismav. 6 
9845 Tana 

- - -."-~--

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151812-J SaksprotokoH i Dispensasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 14.4.2015 

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: Bernhard Iversen 

Kjøretøy: ATV Tidsrom: 01.07.-3 LI0. 2015 Antall tur/retur: 4 

Formål: Transport av bagasje og utstyr i forbindelse medjakt, fiske og bærplukking. 

Kjøretrase: 

VEKTBEGRENSNING, IKKE OVER 750 KG 
[gl 11 ÅLLEKNJARG - SAVETJÅVRI - SAVETV ÅRRI 

Annen kjøretrase i h.h.t. kart: Vuohpejohka etter etablert kjørespor til Nurki og videre til Laktå. 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
IZJ JA SIRMA - NJUORGGANJÅVRl - GURTEJÅVRJ - LA VNJUSJOHKA 
IZJ 6 LJNKST ASJONEN MÅSKEV ÅRRJ - G!EZZl 

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 kom1nune11. 

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

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

en 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kornmunc.no 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

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



' 
. 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

. . 

Deanu Sfuneskuvla 
Per Fokstadgeaidnu 60 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151813-1 Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get - 14 .4.20 I 5 Dato: 14.4.2015 

Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 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 ut1nark for: 

Deanu Såmeskuvla v/rektor 

Kjøretøy: ATV Tidsroin: 20.8.2015-31.10. 2019 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

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

Kjøretrase: 

DELT VEKTBEGRENSNING 
!8J 7 VE STERT ANA - HEARGECOKKA.- GEASSAJÅ VRI (INNTIL 1500 KG) 

UTEN VEKTBEGRENSINGER 
[81 6 LINKSTASJONEN MÅSKEV ÅRRI - GIEZZI 

Annen kjøretrase ru/vektbegrensning 750 kg: Fra Deanu s<imeskuvla etter etablert kjørespor til Maskev.irri 
og Hånaskåidi, 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. Rektor må selv sørge for å identifisere personene som skal kjøre i forbindelse med 
undervisningsformålet. 

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 

?-" 

"~ ansen 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommu11e.110 

Telefon: 
46 400 200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



JånoS Trosten 
Nesseby 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 

9840 Varangerbotn 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 2015/814-1 Saksprotokoll i Dlspcnsasjonsutvalget-14.42015 Dato: 14.4.2015 

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 motorlrjøretøy i utmark for: 

JånoS Trosten 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 18.4.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 1 

Formål: Transport i forbindelse med henting av leir. 

Kjøretrase: Fra E6 v/Borsejohl(a - Stuorrajåvr:i - Gulggotlåddo, 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 kollllnunen. 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 kommllllen. 

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: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr .. 
943.505.527 



Saksprotokoll saksnr. 14012015 i Dispcnsasjonsutvalget -14.04.2015 

Behandling 

Referatsaker/orienteringer 

RS 612015 Øysten Dervola - Søknad 01n dispensasjon fra lov 01n motorferdsel - Vinter 
2015-2019 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hanse11 og nestleder Torill Klogh på hastemøte i DSU den 
25.32015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 712015 Dan Henrik I-leiberg - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 
2015-2018 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på hastemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemn1ig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 8/2015 Reidar 1-Ienry Ravna - Søla1ad 01n dispensasjon fra lov 01n motorferdsel - Vi11ter 
2015-2019 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på 11astemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 



RS 9/2015 Ansgar Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 
2015 

Merknad: Bel1andlet av leder llåvald Hansen og nestleder Torill Klogh på hastemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjo11sutvalget orientert 

RS 10/2015 Nesseby oppvekstse11ter v/Kåre Lervåg Aaspro11g-Søknad om dispensasjon fra 
lov om motorferdsel - Vinter 2015 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på haste1nøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 11/2015 SANKS - Ungdomspsykiatrisk avd. - Søknad om dispensasjon fra lov om 
rnotorferdsel - Vinter 2015 

Merk11ad: Behai1dlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på l1astemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 12/2015 Åge Anthi - SøkJ1ad om dispensasjo11 fra lov om n1otorferdsel - Vinter 
2015-2019 

Merla1ad: Behai1dlet av leder Håvald Hansen og 11estleder Torill Klogh på hastemøte i DSU de11 
25.3.2015. 



Votering 

Enstemn1ig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 13/2015 Seida og Luftjok bygdelag v/Frank Opdahl- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Vinter 2015-2019 

Merknad: Behæ.1dlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på l1astemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Ensten1mig vedtatt 

Vedtak 

Dispe11sasjonsutvalget orie11tert 

RS 1412015 Jol1a11ne Daniloff - Søknad om dispensasjon fra lov 0111 motorferdsel - Vinter 
2015-2020 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogl1 på hastemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemn1ig vedtatt 

Vedtak 

Dispe11sasjonsutvalget orientert 

RS 15/2015 Tor Åge Børresen- Ny behandling- Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel - Vinter 2015 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på hastemøte i DSU de11 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 



Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orie11tert 

RS 16/2015 Veronica Fjellberg - Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om 
rnotorferdsel - Vinter 2014-2016 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hanse11 og nestleder Torill Klogh på hastemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispe11sasjo11sutvalget orientert 

RS 17/2015 Håkon Eriksen-Søknad om dispe11sasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 
2015 

Merknad: Bel1andlet av leder Håvald Hansen og i1estleder Torill Klogh på hastemøte i DSU de11 
25.3.2015. 

Votering 

Enstenllllig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjo11s11tvalget orientert 

RS 18/2015 Ann kristin Laiti - Søknad 01n dispensasjon fra lov om motorferdsel -
Vinter 2015-2016 

Merknad: Beha11dlet av leder Håvald Hanse11 og nestleder Torill Klogh på hasten1øte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 



RS 19/2015 Sander R. Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om 1notorferdsel -
Vinter 2015-2016 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og 11estleder Torill Klogh på l1astemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 20/2015 Vilho Gutton11- Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2015 

Merk11ad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogl1 på hastemøte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjo11sutvalget orientert 

RS 21/2015 Runar Guttorm- Søknad om dispensasjon fi·a lov om motorferdsel - Vinter 2015 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på hasten1øte i DSU den 
25.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispe11sasjo11sutvalget orie11tert 

RS 22/2015 Erik Brenli- Søknad om dispensasjon fra lov om moto1ferdsel- Vinter 2015 

Merla1ad: Bel1andlet av leder I-Iåvald Hansen og nestleder Torill Klogh på hastemøte i DSU den 
31.3.2015. 



Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 

RS 23/2015 Karl S. Poslund - Søknad 01n dispe11sasjon fra lov om motorferdsel- Vinter 2015 

Merknad: Behandlet av leder Håvald Hansen og nestleder Torill Klogh på haste1nøte i DSU de11 
31.3.2015. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orie11tert 

RS 24/2015 Fylkesn1ru111e11 i Fit1nmark-Motorferdselsforbud i Tana kornm1me- Vestertana 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispe11sasjonsutvalget orie11tert 

RS 25/2015 Fylkesmannen i Firu1mark - Oppheving av midlertidig motorferdselsforbud i 
Vestertana-området 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 



RS 26/2015 Fylkesmannen i Fi1U1n1ark-Klage over avslag på søk11ad om dispensasjon for 
motorferdsel i ut1nark - Sverre K. Pedersen og Kalax flyg AS 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Dispensasjonsutvalget orientert 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonst1tvalget 

_0J'.:Sten..D.e.nrola __ , _____ . __ ·-·-- ~---·K=o~i:~· ------ __ _ 
Skaidiv. 16 Lensmannen i Tana 
9845 Tana Statens Naturoppsyn, Tana 

Vår ref.: 20151631-1 Saksprotokoll i Oispensnsjons11tvalget-14.4.201S Dato: 2S.320JS 

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

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

Øysten Dervola 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

NB! Søker kan benytte 1 følgeskuter. 

Fo1mål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
1. Fra åpen løype 5 Masjok-Bierfaijiivrrit- GiilåSlåddot- Båbpårjåvri - Uhcajåvri -
Våtneljåvri -åpen løype 6A. 
2. Fra åpen løype 4 Hillagurra v/Linkon - .Ållkajåvri. 
3. Fra åpen løype 2A Sinna v/Bajmus - Låtnaluobbalat. 

Avslag: Fra åpen løype 6A Bona.kas - over Baveea Geassåjåvri -til åpen løype 5 Masjok og fra 
åpen løype 5 Masjok -DuolbaluObbalat 

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 dokumentasjau, 

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 kommlUlen. 

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. 

Posladrnssc: 
Rådl1usvcict1 .24 
984ST11na 
E·post; posm10ttak@tm~.komtnurn:J10 

Besøkmdfessu: 
RådhuSV<:ien 24 

www .urna.kommune.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92 53 09 

B1t11k: 
4910.1.2.71160 
Org..nr.: 
943.505.:527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dtspensasjonsutvalget 

Dan Henrik Heiberg 
Rcifriiesuiid 
9845 Tana 

V!r1cf.: 2015/602·1 

Kopi: 
·Lensmannen iiana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i DiSJl<:1lsajcnsutva!gct- !4.4.2015 Dato; 25.3.2015 

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

Med hjetnmel i Nasjonal forskrift for bruk av motmtjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nylte motorlrjøretøy i uhnark for: 

Dan Henrik Heiberg 

Kjøretøy: Snøskt1ter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2018 Antall tur/retur pr. år: 3 

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

Kjøretrase: Fra Holmesund over Lismajå.vri - Måsl~evårri M gamme v/ Urraålas1 i h.h.t. kart. 

Begrunne1se: Dispensasjonsutvalget anser det om.søkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6/09, og 
Natnrmangfoldslovcns §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmanne1L Klagen sendes 
vja kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Næ1mere 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, ]rjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Pns1adre.ssc: 
Rådhusveien 3 
9845 rana 
E-post po$llll0ttak@talla.kommune.oo 

U-· Dispensasjonsutvalgets leder 

Besakudasse: 
Rådhusveien 3 

www.tana.korn1uW1eJ10 

Telefon: 
78 9153 00 
Telefaks: 
7892531!9 

Bank: 
4911J,l2.71160 
Org.nr.: 
943.505..527 



Deanu gielda - Tana kommune 
D ispensasjonsutvalget 

Roidar Heru:yRavna 
Rustefjelbma 
9845 Tana 

Våt ref.: 2015/616-1 

.J:S:opi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Seksprotokoll i Dispensasjonsutva!gct-14.4.2015 Deto:25.3.20J5 

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

Med hjemmel i Nasjonal forsk.rift 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: 

Reidar Henry Ravna 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.32015-4.5.2019 Antall tmfretur pr. år: l 

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

Kjøretrase: 
Fra Smalfjord - Suolojåvri- Sieppadat- Cierreljåvri -Dabmutjåvri - til Jonny Olsens gamme 
sør for Ørretvann. i h.h.t. katt 

Avslag fra gamme til Hannuvann da isfiske ikke er et fonnål det kan gis dispensasjon til etter § 6. 

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

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fyikesmannen. 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 llllder lrjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden a.v denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
.RMhusveien 24 
9845 iaJla 
E-post: postmottAk@lana.kommune.no 

Besaksadresl;e: 
Rådhusveien 24 

WIVW .tana kommune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78925309 

Bank: 
4910.l2.7l 160 
01g.nr.: 
943 . .505.527 



' 
Deanu gielda • Tana kommune 
Dispensasjonsutvqlget 

iuisgar-Aslaksen • 
Alleknjarg 
9845 Tana 

var ref.: 20!5/706-1 

Kopi:. .... 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Di~JtSWljonsul'/alget-14.42015 Dille: 2S.3.~IJ15 

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

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

Ansgar Aslaksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3 .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. katt: 
I. Fra åpen løype 14 Alleknjarg v/Skfilvejåvri- Korgåsen-Bånnåjavri (306). 
2. Fra åpen løype 2A Sirma - Gurtejåvri - Njirranjåvri (284), 

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

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

Denne tillatelsen må medbringe13 under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen s~er skal 
dato. kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postl!dressi:: 
Rådhusve!C!I 24 
9845 Tana 
E·port postmot1ak@til!la.kommU11e.no 

Besaksadresse: 
Rådhusveien 24 

\VWw.tana.kommune.no 

Tek:fon: 
46400200 
Telefaks: 
78 92:53 09 

Bank: 
49"10.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Nesseby .opp_v~stsenter 
v/KiJre Lervåg Aasprong 
9840 Varangerbotn 

Kopi: 
Leiisinannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

var ref.: 20151699-1 Saksprotokoll i Dispenruj<msutvalget- 14.4.2015 Data:25.3.2015 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorltjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mal 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte m-0torltjøretøy i utmark for: 

Nesseby oppvekstsenter vi.Kåre Lervåg Aasprong 

Kjøretøy; 3 stk. snøskutere Tidsrom: 8.4.2015-10.4.2015 Antall tur/retur: 15 

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

Kjøretrase i h.h.t. kart: 
Fra kommunegrensa Nesseby til Røde.korshytta v/Botnvann. 

NB! For kjøring fra parkeringsplass på Seida:ijellet til kommunegrensa Tana må det søkes om 
dispensasjon fra Nesseby kommune. 

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

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

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

Postadresse: 
Rådho~veien 3 
9845 Tnrts 
E-pP.St: pos1mnttak@tllna.kommune.nt1 

Dispensasjons 

BesBksadresse: 
R:idhusvolen 3 

www.tnnakommwie.no 

Telefon; 
464(}() 200 
Telefuks: 
78925309 

Billlk: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deann gielda - Tana kommune 
D ispensasj onsutvalget 

:((qpi: SANKE- Ungdomspsykiatriskavd. 
Postboks 4 
9730 Karasjok 

Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

V!r ref.: 201 S/647-i Saksprotokoll i Dispcnsasjonsu1valget- 14.4.2015 Dato: 25.3,2015 

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

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

SANKS- UngdorrIBpsykiatrisk avd. 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 1.4.2015-1.5.2015 Antall tur/retur: v/behov 

NB! Det kan benyttes inntil 4 snøskutere. 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med behandlingsturfor barn og unge v/psyk. 
avd. 

Kjøretrase: Fra E6 v/Levvajok bru - Geaidnojohka - til konununegrensa Lebesby, i h.h. t. kart. 

NB! For kjøring videre til Geaidnojcivri må det søkes 01u tillatelse fra Lebesby kommlUle. 

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 f°as ved henvendelse til kommllllen. 

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

Pomidrosre: 
RAdhusve!en 24 
9845Tana 
E-post: p!llltmottak@tana.kornmuni:.no 

en 
Disp nsasjonsutvalgets leder 

Besøksad~se: 
Md~usveien 24 

www.tana.kommune.no 

Telefon: 
46400 ioo 
Telefuks: 
78925309 

Bank: 
49!0.12.71!60 
Org.nr.: 
943.505.527 



ÅgeAnthi 
Laksjok 
9845 Tana 

Vår rer.: 2!1151650-l 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutval9et 

Kopio 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotoko!l i Dispensruj-Onsulva!get- l4.4.201S Dato: 25.3.20JS 

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

Med l\jemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
I 5. mai 1988 § 5b, gis herved ti!latelse til å nytte motOtkjøretøy i utmark for. 

ÅgeAnthi 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

Kjøretrase: Fra Laksjokmunningen - Løype 2B Laksjok - åpen løype 3A, i h.b.t. lcart. 

Begru11neJse: Dispensasjonsutv.alget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdertetter 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 
01n klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fas 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 . 

PostadrCSlle: 
Rådhusveien 24 
9845 Tant! 
E-post: postmottak@lana.kommune.no 

.. 
' 

n-
Dispensasjonsutvalgets leder 

Beseksadresse: 
RåcU1usveien 24 

www 1arnl.kommwie.no 

Telefon: 
46400200 
Telefaks: 
7!1925309 

Bank: 
4910.12.71150 
Org.nr.: 
943505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Seida og Luftjok bygdelag 
v/Frank Opdahl 

Kopi_: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 9845 Tana 

Vi!r re[: 20!5/69Z·I SalrsprotokoH i Dispensasjo.nsutvalge-, -14.42015 Dato: 2S.3,2015 

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 ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Seida og Luftjok bygdelag v/leder 

Kjøretøy: Siwskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: v/behov 

Fonnå!: Transport av utstyr og bagasje, samt personell til Rødekorshytta på Seidafjellet. 

Kjøretrase: Fra Seida, opp Mokkveidalen langs.løypetraseen, til Rødekorshytta ved Botnvann, i 
h.h.t. kart. 

Vilkår: Det ska! på. jngen måier lQøres på etablert skispor. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Lederen for Seida og Luftjof{ bygdelag må selv sørge for å 
identifisex-e personen som skal frakte utstyr/bagasje, samt personell til Rødekorshytta. 
Søknaden er vurdert etter Rundskriv T-6109, og Naturmangfoldslovens§§ 8-12. 

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

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

Postadresse:: 
RådlJU5W:!C113 
9845 iima 
E·posi:: postmOt!ilk@tnnoJ;:omrnunc:.110 

~ ..:.. "--..., 
ald en 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
RådhuSvcien 3 

www.tMakomniune.no 

Telefon: 
46 400200 
Telefaks: 
78915309 

B!l11k: 
49\0.12,7! 160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
DispenSaSjonsutva!get 

Johanne Daniloff 
Luossageilldnu 16 
9845 Tana 

VW ref.: 2015/657-l 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dlspcnsasjonsulvalget-14.42015 Dato: 25.3.2015 

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

Med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorl;jøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai 1988 § 6, gis herved tillatelse til å nytte mot01kjøretøy i utmark for: 

Johanne Daniloff 

R;jøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2019 Antall tur/retur pr. år: 5 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse n1ed tilsyn og vedlikehold av gamme. 

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok til gamme v/Luottemorj.i:vrit, i h.h.t. kart 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsakte 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 liker 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 baksid.en av denne dispensasjonen. 

Poaiadressc: 
Rådhusveien 24 
9845 Tillla 
E-post: p<'.lStnlottak@tanakommune.no 

æ, æ 
(kv~e~ 

Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcseksadrc:ssc: 
Rådhusveien 24 

www.tanaktm1mune.no 

Telefon: 
46400200 
Tclefuks: 
TS 92 53 09 

Bank: 
4910.12.71160 
Org.nr,: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Tor A.ge Børresen 
Toihop 
9845 Tana 

Vår ref.: 2015/412·5 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjo11sutva]gcL- l4.4.201S Dato; 25.3.2015 

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 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorkjøretøy i utmark for: 

Tor Åge Børresen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 25 

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

Kjøretrase: Fra åpen løype 5 Masjok v/Sommervann til Storbakk.gamma v/Sommervannskulpen, 
i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig Ulf elle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden ei· vurdert etter Rundskriv T ..6/09, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. Antall turer er redusert i h.h.t. dispensasjonsu.tvalgets 
praksis. Søker bar lev~rt nødvendig dokumentasjon, dispensasjonsutvalget innvilger derfor 
søknad datert 12.2.2015. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesn1annen. Klagen sendes 
via konmiunen. 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. 

Demte tillatelsen må medbringes under ltjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter sl<al 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensaajonen. 

Postadresse: 
RAdhusveicn 24 
9&45 T:uia 
E·pnst pnstmotlol:@tanakommune.no 

Btsøksadresse: 
Rådhusvcletl 24 

www.tM11.kom1t111llc.no 

Telefon: 
46400200 
Tdefaks: 
78 92 53 09 

Ban!c; 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dtspensasjonsutvalgizt 

Veronica Fjellberg 
Andersby 
9800 Vadsø 

Våt ret:: 20141138-3 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

SaJ..oprotokoll i Dispensasjonsutva!gel-18.2.2015 Da!o: 182,2015 

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

I tillegg til tidligere vedtak innvilges også følgende kjøretrase: 

Fra Mesta i Skippagurra til hytte v/Ruossoaivi, i h.h.t. kart. 

NBf Dersom kjøring skal foregå over privat grunn, må det innhentes tillatelse fra grunneier. 

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

Denne tillatelsen n1å medbrin,ges under kjøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og 1.U1derskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postad~se-. 
Rådhusveie~ 24 
9845 Tllllft 
E-pcst postmouak@tana.kommune.no 

Besaksadresre: 
Rådhusveien 24 

www.t:ma.kommune.no 

Telefon: 
45400200 
Telefaks: 
7892 SJ 09 

Bank: 
49Hi.!2,71160 
Org.nr.: 
943.505.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasj<1nsuivalget 

Håkon Eriksen 
Pohnak 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

VU ref.: ZOJ5/710-l Sak.sprotok:o!l i Dispem)ISjonsutvalg-et- 14.4.2015 Dato: 253.2015 

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: 

Håkon Eriksen 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.20!5 Antall tur/retw·: I 

Vi viser til at antall turer til denne gamme er brukt opp, derfor gis det kun dispensasjon for I år. 

Fonnål: Transport av utstyr, bagasje og brensel til gairune. 

Kjøretrase: Fra Palmakvann- gamme v/Leaibejohkk, i h.h.t. kart. 

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

Vedtak.et kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via konnnunen. Klagefristen er 3 ukerfra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til i. sette opp klagen kan ras ved henvendelse til kommunen. 

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

l'ostadr~e: 
Rådhusveien 24 
9&45 Tnna 
E-post; postmott~k@tana.kwnmune.no 

sen 
Dis' sasjonsutvalgets leder 

Besøksadl'CSlle: 
Rddl1usveten 24 

\YWW.ta.i.U:Dtl\mune.110 

Telefon; 
4U400200 
teclefuks~ 
78 9253 09 

Bank: 
4910.12.7!160 
Org.nr.: 
943.5-05.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Ann KristinLaiti 
Deanugeaidnu 5923 
9735 Karasjok 

var rer.: 2015/659-l 

Kopi; 
Lensmannen i Tana 
Sta,tens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dl~pcnsasjonsutvalget- 14.4.2015 Dato: 25320!5 

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

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

Arm Kristin Laiti 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2016 Antall tur/retur pr. år: 5 

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

I(jøretrase: Fra åpen løype 1 Levajok v/Ullotjilvri til kommunegrensa Karasjok, i h.h.t. kart. 

BegruuneJse; Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Søknaden e.r vurdert etter Rundskriv T-6/{)9, og 
Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI til fylkesmannen. Klagen sendes 
via kommunen. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nænnere opplysninger 
om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fils ved henvendelse ti1 kommunen. 

Denne tillatelsen må medb1inges 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 Te.na 
E-post pPSl!DO!lllk@tana.kommune.no 

åval sen 
DispeosasjonsutvaI.:,uets leder 

Besøksadresse: 
Rådbus\'ciMi 24 

www.tana.komrnune.no 

Te!efllll: 
46400200 
Telefllks: 
78 92 53 09 

""'" 4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.SllS.527 



Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Sander R. Laiti 
Deanugeaidnu 5923 
9735 Karasjok 

Vår ref.: 20151660·! 

{(opi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispensasjonsutva!get- 14.4,2015 Dato: 25.3.iOl:S 

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

Med hjemmel i Nasjonal fornkrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 
15. mai !988 §§ 6, gis herved tillatelse til å nytte motorkjøretøy i utmark for: 

Sander R. Laiti 

K,jøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3,2015-4.5.20!6 Antall tur/retur pr. år: 5 

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

Kjøretrase: Fra åpen løype 1 Levajok v/illfotjåvri til lc:ommunegrensa Karasjok, i h.h.t. kæ.t. 

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-U. 

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 l\jelp til å sette opp klagen kan f°as ved henvendelse ti! kormnunen. 

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

Postadresse: 
Rådhusvei~n 24 
984$ Tuna 
E-past postrnotfllk@t2uakornmunc.no 

Besøksur:lrcssc; 
Rådh11svi.:ien 24 

www.llll!a.kommune.no 

Telefon: 
46400 200 
Telefaks: 
78925309 

s..ic 
491'1.12.71160 
Or'gJir.: 
941505.527 



' 
Deanu gielda - Taua kommune 
Dispensasjo11sutvalget 

Vilho Guttorm 
Skippagurra 
9845 Tana 

Våt ref.: 20151663·1 

Kopi: 
Lensma1men i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Sabprotokoll i Dispensamomutvalg~t- !4.42015 Dato.: 25,32015 

V ed tak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2015 

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

Vilho Guttonn 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 2 

NBI Søker kan benytte l følgeskuter. 

Formål: Omtransport av gtm1pi. 

Kjøretrase: Fra løype 2A v/Gwi:ejåvri over NjiJTanjilvri) Ladnajåvri til Storelvløypa v/Stuorra 
lilis, i h.h.t. kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalget anser det omsøkte formålet som et særlig tilfelle det 
kan gis dispensasjon til. Sølmaden er vurdert etter Rundskri'v 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 Jgøring og kan ikke overdras andre. Før turen starter skal 
dato, kjørerute og underskrift påføres på baksiden av denne dispensasjonen. 

Postadresse: 
FU.dhusveidn 24 
9845Tana 
E-post: postmottllk@tanakommun~no 

~ Dispensasjons~algets leder 

Besøksndresse: 
Rådhusveleo 24 

www.iana.kommunc.no 

Tek:fon: 
46400200 
Telefaks: 
78925309 

B1111k: 
4910.l2.71Ui0 
Org.nr.: 
943,SDS.527 



' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Runar Guttorm 
\V\~v-, 15" 
9845 Tana 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispunsajonsutvalget-14.4201:5 Dato; 25.3.2015 

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 § 6, gis herved tillatelse til ånytte motorltjøretøy i utmark for: 

Runar Guttorm 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 25.3.2015-4.5.2015 Antall tur/retur: 2 

NB! Søker kan benytte I følgeskuter. 

Formå(: Omtransport av gumpi. 

Kjøretrase: Fra løype 2A v/Gurtejåvri over Njirranj0.vri, Ladnajåvri til Storelvløypa v/Stuorra 
lilis, i h.b.t. kart. 

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

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

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

Postadresse: 
Rå[fhurweien24 
984ST3l'lil. 
E·post: postmottak@truui.kommunc.no 

ot7~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Besøksadresse: 
Rådhusveien 24 

www.tana.kommune.oo 

Telefon: 
46 400200 
Tc!efal:s: 
78 9153 09 

l3ank: 
4910.12.71160 
Org.nr.: 
943.50.5.527 



ErikBrenli 
Vestertaua 
9845 Tana 

Vl'lr ref.: 2015/525-1 

Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Disi:ensazjonsotvalget-14.4.20JS Dllto: 31.3.2015 

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

Erik Brenli 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 31.3.2015-31.12.2015 Antall tur/retur: 7 

NBI Vi gjør oppmerksom på motorferdselsforbudet i tidsrommet 5.mai til 30.juni. 

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

Kjøretrase: Vestertana - Snoallajåvri - Dabmutjåvri - Hannajåvri - Geassajåvri - sørenden av 
Vatneljåvri - gammen vllille Uhcajåvri, i h.h.t. karl 

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

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. 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. 

POllladres!lf':: 
RAdhu~veien 24 
9!!45 Tana 
e-post: po.stmottak@tlll1a.kommunc.no 

-." .. "•' • ,, I,_, ' '-·~·.-"..-~ . ··~·"'"' .... ": 

.. ··~ 
Dispensasjonsutvalgets leder 

Bcsekse\lresse: 
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' 
Deanu gielda - Tana kommune 
Dispensasjonsutvalget 

Karl S. Foslund 
Vestertana 
9845 Tana 

VW- ref.; 20151733-1 

Kopi: 
Lensmannen i Tana 
Statens Naturoppsyn, Tana 

Saksprotokoll i Dispcnsusjæisutvlllget- !4.4.2015 in.ro: 31.3.2015 

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 § Sb, gis herved tillatelse til å nytte motoikjøretøy i utmark for: 

Karl S. Foslund 

Kjøretøy: Snøskuter Tidsrom: 31.3.2015-31.12.2015 Antall tur/retur: 2 

NBI Vi gjør opprnerkso1n på motorferdselsforbudet i tidsrommet 5.mai til 30.juni. 

Søker kan benytte 1 følgeskuter. 

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

Kjøretrase: V estertana - Snoallajåvri - Dabmutjåvri - Hannajåvrj - Geassajåvri - sørenden av 
Vatneljåvii- gammen v/liUe Uhcajlivri, i Ji.h.t kart. 

Begrunnelse: Dispensasjonsutvalge_t anser det omsølrte formålet sont 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 klageadgm1g eller hjelp til å sette opp klagen kan f:ls ved henvendelse til kommunen. 

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

Postadresse: 
Rddhusve.icn 24 
9S45 TMa 
E-post: postnmttak@tnn11.kornmunc.no 

•-~···.-.. "c.·· 
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