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31115 14/420
DISPENSASJON FRITIDSBOLIG BRANNHEIA GNR. 36, BNR. 2

32115 141128
DISPENSASJON GJETERBU STEINAR PEDERSEN

33115 14/448
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRADELING
AV FRITIDSBOLIGPARSELL GNR. 18, BNR. 12

34115 151163
LEIE AV KOMMUNAL TOMT GNR. 41/30 KV ANTO SERVICE AS

35/15 15/203
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - JONNY SANDMO

36/15 15/209
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41115 15/265
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - KENNETH KARLSEN

42/15 15/274
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - SONJA EIDISSEN

43/15 15/293
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HANSEN

44115 15/289 on § 13, fvl § 13
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MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - HELGE OSBAK

46115 15/326
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - RAYMOND SANDMO
KARLSEN
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Møtet åpnet med befaring på Rengård angående sak 31115. Plan- og ressursutvalget møtte
tiltakshaver Ole Johny Rengård og Øyvind Rengård som orienterte om det planlagte tiltaket.
Plan- og ressursutvalget så på tiltakets beliggenhet i forhold til elva spesielt, ettersom
Fylkesmannen i sin uttalelse er kritisk til at tiltaket ligger innenfor 50-metersbeltet til
Beiarelva.
Siden Ole Johny og Øyvind Rengård var tilhørere på møtet ble det besluttet å behandle sak
3 1115 først i møtet.

Utvalget gikk gjennom refererte saker og delegerte vedtak.

28115
GODKJENNING AV PROTOKOLL PLAN-OG RESSURSUTVALGET

Vedtak:

Protokoll fra 25.03.2015 godkjent.

29/15
ANLEGGSPLAN TIL 2. GANGS GODKJENNING

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Framlagte utkast til "Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv for Beiarn kommune
2015-2025" vedtas som kommunedelplan..

Kommunestyret ønsker at det utredes en sti-og løypeplan i tilknytning til kommunedelplanen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Rune Jørgensen

Rådmannens innstiling:
Framlagte utkast til" Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv for Beiarn kommune
2015-2025" vedtas som kommunens forslag til kommunedelplan. Den har vært ute til offentlig
ettersyn i 6 uker, og andre gangs høring jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Anleggsplanen består av mål og strategier i et langtidsperpektiv, og handlingsplanen i et
fireårsperspektiv. Handlingsplanen skal rulleres årlig i hht behandling av økonomiplanen.

30115
HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKRHET 2016 - 2019

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
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Beiarn kommunestyre vedtar ((Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019)). Planens
prioriterte prosjekter søkes inntatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

Følgende legges inn i planen til kommunestyret:

Rekkverk i Moldjordsvingen mellom fylkesvei og gang- og sykkelsti.

Rydding langs vei under generelle tiltak.

Enstemmig vedtatt

Saksordfører: Kjell A. Sandmo
Behandling:

Som innstilt med følgende tilegg som legges inn i planen til kommunestyremøtet:

Rekkverk i Moldjordsvingen mellom fylkesvei og gang- og sykkelsti.

Rydding langs vei under generelle tiltak.

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommunestyre vedtar ((Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019)). Planens
prioriterte prosjekter søkes inntatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

31/15
DISPENSASJON FRITIDSBOLIG BRANNHEIA
GNR. 36, BNR. 2

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Beiarn kommune Ole Johny Rengård
dispensasjon fra kommuneplanens arealdels bestemmelse om LNF-område, for bygging aven
fritidsbolig med 88,4 m2 BY A samt fradeling av tilhørende fritidsparsell, på gnr. 36, bnr. 2.

Det settes som vilkår for dispensasjonen at tiltaket trekkes fra elva og inntil forsenkingen, og
at det ikke iverksettes bebyggelse eller anleggsmessige tiltak nærmere enn 34 meter fra elva.

Vedtaket begrunnes med at hvis tiltaket skal trekkes 50 meter fra elva vil grunnforhold og
landskap kreve større naturinngrep. Vilkårene ivaretar hensynet til elvas randsone med
tilhørende dyre-, fugleliv og allmennetens ferdsel ut fra de stedlige forhold ettersom
bakkekanten utgjør en naturlig randsone mot elva. Det er i tilegg avsatt ca 15 meter oppe på
flaten som buffersone. Utover hensynet til elva er det ikke registrert ulemper ved tiltaket.
Tiltaket vurderes å gi positive ringvirkninger i form av ivaretakeIse av skog og kulturmiljø på
Rengård.

Det gis samtykke til fradeling av inntil 1 dekar etter jordlovens § 12.

Enstemmig vedtatt.
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Behandling:
Utvalget diskuterte plassering i forhold til elva. Tiltaket er tenkt plassert på et høydedrag
mellom en forsenking i terrenget og dagens elveløp. Siden denne forsenkingen kan samle
vann under snøsmelting, vil det være vanskelig å trekke tiltaket 50 meter fra elva uten
omfattende terrenginngrep gjennom oppfylling. Det ble sett på muligheten for å trekke tiltaket
20-30-meter sørvest på høydedraget hvor flaten var bredere Dette for å få en bredere buffer
mot elvebakken, som ble beregnet som elvas naturlige randsone. Planutvalget uttrykte at det
hadde vært ønskelig å trekke tiltaket lengre unna elva, men konkluderte med at man uansett
ikke vile kunne opprettholde 50-metersbeltet uten omfattende terrenginngrep. Det ble

fremhevet at tiltaket var positivt og at en ved å trekke tiltaket mot kanten til forsenkingen
vile opprettholde en buffersone mot elvas naturlige randsone og slippe unna med mindre
terrenginngrep.

Rådmannens innstiling:
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Beiarn kommune ikke dispensasjon fra
kommuneplanens arealdels bestemmelse om LNF -område, for fradeling av fritidsparsell og
bygging av fritidsbolig på gnr. 36, bnr. 2.

Vedtaket begrunnes med at kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd
(((... J bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8
når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasj onssøknaden.))

32115
DISPENSASJON GJETERBU - STEINAR PEDERSEN

Vedtak:

I henholdt til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges Steinar Pedersen dispensasjon fra
kommuneplanen arealdels forbud mot bygging og deling i LNF -område for bygging av inntil
30 m2 gjeterbu samt fradeling av inntil 100 m2 fra gnr. 15, bnr. 24, i området ved
Sauholmvatn.

Det settes som vilkår for dispensasjonen at det fradelte arealet tilegges bnr. 11, samt at Salten
jordskifterett avklarer nøyaktig plassering med Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Videre settes det som vilkår at gjeterbua ikke benyttes utover beitesesongen, og ikke i
kalvingsperioden til reinen.

Enstemmig vedtatt.

33/15
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
FRADELING AV FRITIDSBOLIGPARSELL GNR. 18, BNR. 12

Vedtak:
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Plan- og ressursutvalget i Beiar kommune innvilger Merete Hemminghytt Fagermo
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av inntil 120 m2 fritidsbolig og
fradeling av inntil 0,7 dekar fritidsparsell på gnr. 18, bnr. 12, som omsøkt.

Vedtaket begrunnes med at tiltaket i sum vurderes som mer positivt enn negativt. Beiarn
kommune begrunner sin vurdering med at det er en fortetting som skal ligge ca 8- 10 meter fra
eksisterende hytte, 40 meter fra kommunal vei, samt at tiltaket vil gi økt aktivitet i bygda og
inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt.

Beiarn kommune kan ikke se at hensynet til LNFR blir vesentlig tilsidesatt selv om Saltfjellet
reinbeitedistrikt har uttalt seg kritisk til tiltaket. Beiarn kommune ser reinbeitedistriktets poeng
om beitero og er generelt negativ til hulltaking i uberørt utmark, men kan ikke se at
reinbeitedistriktets uttalelse treffer i denne saken, ut fra tiltakets tiltenkte plassering med
beliggenhet 8- 10 meter fra eksisterende hytte og 40 meter fra kommunal vei. Ut fra dette
vurderes hensynet til LNFR-formålet i denne saken å være lite skadelidende.

Enstemmig vedtatt.

34115
LEIE AV KOMMUNAL TOMT GNR. 41/30 - KV ANTO SERVICE AS

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Forutsatt at Kvanto Service AS driver Beiarn Turistsenter, gnr. 41, bnr. 32, imøtekommer
Beiarn kommune Kvanto Service sin søknad om disponering av 3,2 dekar av parsell på gnr.
41, bnr. 30, som er omregulert fra forretningikontor til campingplass gjennom mindre endring
av reguleringsplan 08.06.2010.

Søknaden innvilges ved at det opprettes en leieavtale på arealet fra kommunens vedtaksdato til
30.09.2015. Arealet kan tas i bruk fra det tidspunkt en leiesum tilsvarende 1/25-del av
salgsprisen, fastsatt i kommunestyrets sak 13115 vedtatt 06.05.2015, kroner 3200,-, er betalt.
Det settes som vilkår at Kvanto Service AS innen 01.10.2015 enten har kjøpt arealet etter
Kommunestyrets vedtak i sak 13/15, eller ryddet arealet. Ved kjøp av arealet innen utløpet av
2015 vil leiesummen fratrekkes kjøpssummen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ole Håkon Hemminghytt.

35/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - JONNY SANDMO

Vedtak:
Jonny Sandmo gis dispensasjon til transport med ATV av byggemateriell i henhold til
godkjent byggesøknad tilOddbjørg Sandmo sin hytte gnr 3 bnr 19 på Sandmoen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
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. Dispensasjonen gjelder til og med 2017.

. Dispensasjonen gjelder fem (5) årlige turer.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Dispensasjon, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase skal medbringes og forevises

ved kontroll.
. Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

36/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - TOVE HANSEN

Vedtak:
Tove Hansen gis dispensasjon for bruk av ATV til egentransport til hytte ved Langvatn i tre
(3) år fram til og med år 2017, jf § 6 i Forskrift om motorferdsel i utmark etc.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder for kjøring på opparbeidet skogsvei og kjørespor.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Original dispensasjon, grunneiertilatelser, kart med inntegnet hyttelkjøretrase og kjørebok

skal medbringes og fremvises ved kontrolL.
. Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel med
A TVetter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for
alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

37115
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - GUNNAR SKOGLUND

Vedtak:
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Gunnar Skoglund gis dispensasjon for bruk av firhjulrtrekker bil i forbindelse med transport av
baggasje og materialer til egen hytte.

Trase: Fra parkering Skoglund langs traktorlskogsvei til egen hytte.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder til og med 31.12.2017.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Kjøring skal skje hensynfullt overfor annen virksomhet og miljø.

. Dispensasjon, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase skal følge kjøretøy og

fremvises ved kontrolL.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

38115
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - MARI TIDEMANN OG MICHAEL
HOLMSTRØM

Vedtak:
Mari Tidemann og Michael Holmstrøm gis dispensasjon for bruk av bil/ATV til fem (5) årlige
turer samlet til transport av utstyr og materiell til øvre parkeringsplass (østre) ved Stivatnan.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder for i alt inntil fem (5) årlige turer i 2015 - 2017.
. Kjøring under opphold på hyta skal ikke forekomme.

. Det skal føres kjørebok med angitt dato før hver tur tar tiL.

. Dispensasjon, kjørebok, grunneiertillatelse og kart med inntegnet trase skal medbringes og

fremvises ved kontroll.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

39115
MOTORFERDSEL I UTMARK- BARMARK - BARBRO BERNTSEN
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Vedtak:
Merethe Selfors gis dispensasjon til transport med A TV av diverse materiell i forbindelse med
restaureringlreperasjoner på hytte på kobbåvatnet på vegne av sin søster Barbro Berntsen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder til og med 2015.

. Dispensasjonen gjelder fire (4) turer.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tillatt.

. Kjøring skal utelukkende foregå på opparbeidet traktorvei.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Det skal føres kjørebok for hver tur med dato og signatur.

. Dispensasjon, grunneiertilatelse, kjørebok og kart med inntegnet trase skal medbringes og

forevises ved kontrolL.
. Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

40/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - THOR STORNES

Vedtak:
Thor Stornes gis dispensasjon til fem (5) årlige turer med ATV i forbindelse med transport av
vedltømmer i forbindelse med hogst og tynning på egen eiendom gnr 17 bnr 5.

Trase: Etter skogsvei fra Haugbakk.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder til og med 31.12.2017.

. Dispensasjonen gjelder fem (5) årlige turer

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Kjøring skal skje hensynfullt overfor annen virksomhet og miljø.

. Dispensasjon, grunneiertillatelse og kart med inntegnet trase skal følge kjøretøy og

fremvises ved kontroll.
. Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
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vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Det skal føres kjørebok for hver tur med dato og signatur.

Enstemmig vedtatt.

41/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - KENNETH KARLSEN

Vedtak:
Kenneth Karlsen og Rikke Brakka Karlsen gis dispensasjon for bruk av A TV til transport av
bagasje og utstyr fra Sørvik til egen hytte på Sandmoen, samt transport av ved fra egen skog til
eget bruk.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gis for inntil 5 årlige turer fram til 31.12.2017.
. Det skal føres kjørebok før den enkelte tur tar tiL.
. Trase: Etter veg fra Sørvik til hytte på Sandmoen.

. All kjøring skal foregå etter opparbeidet vei.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet og fremvises ved kontroll.

Det skal føres kjørebok for hver tur med dato og signatur.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark etc. §§ 6 og 7.

Enstemmig vedtatt.

42115
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - SONJA EIDISSEN

Vedtak:
Sonja Eidissen gis dispensasjon for bruk av bil til egentransport etter traktorveg fram til
parkeringsplass ved Stivatnan i forbindelse med opphold på egen hytte.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gis fram til 31. 12.201 7.
. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Trase: Etter traktorveg fra p-plass ved Jordbrua til p-plass ved Stivatnan.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Mislighold av dispensasjon ogleller vilkår i den samt endrede forutsetningeri regelverket

kan føre til inndragning.
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Denne dispensasjon, samt grunneiers tillatelse skal følge kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark etc. §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

43/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - VIGDIS MARIANNE HANSEN

Vedtak:
Steinar Jentoft og Roger Andre Hansen gis dispensasjon til transport med ATV av skogsvirke i
sammenheng med ryddig og vedlikehold i skog på gnr 27 bnr 1, 3, 5 og 7 som eies av Vigdis
Mariane Hansen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder til og med 2017.

. Dispensasjonen gjelder fem (5) turer.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Kjøring skal utelukkende foregå på omsøkt opparbeidet traktorvei.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Det skal føres kjørebok for hver tur med dato og signatur.

. Dispensasjon, grunneiertilatelse, kjørebok og kart med inntegnet trase skal medbringes og

forevises ved kontroll.
. Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

44115
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - LILLIAN TRONES OSBAK

Vedtak:
Lilian Trones Osbakk gis dispensasjon til egentransport og transport av materiell og utstyr
med A TVItraktor etter eksisterende skogsveitrase fra Troåbakk og fram til hytte, jf § 6 i
forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. Det foreligger kopi av parkeringskort og
grunneiertilatelse.
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Dispensasjonen gjelder i tre år 2015 - 2017.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Det er ikke tillatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 06.00.

· Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.
· Original dispensasjon, grunneiertillatelser og kart med inntegnet trase skal medbringes og

forevises ved kontroll.
· Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Enstemmig vedtatt.

45115
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - HELGE OSBAK

Vedtak:

Helge Osbak gis dispensasjon til fem (5) årlige turer til transport av materiell og utstyr med
A TVItraktor etter eksisterende skogsveitrase fra Troåbakk og fram til hytte, jf § 6 i forskrift for
motorkjøretøyer i utmark etc.

Dispensasjonen gjelder i tre år 2015 - 2017.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 06.00.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

· Original dispensasjon, grunneiertillatelser og kart med inntegnet trase skal medbringes og
forevises ved kontroll.

. Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i
regelverket kan føre til inndragning.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

46115
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - RAYMOND SANDMO KARLSEN

Vedtak:
Raymond Sandmo Karlsen, gis dispensasjon for bruk av ATV til transport av bagasje og utstyr
fra Sørvik til egen hytte på Sandmoen, samt transport av ved fra egen skog til eget bruk.
Familie medlemmer (Nina Karlsen, Silje Raymondsdatter og Anja Karlsen) kan også være
fører av kjøretøyet, men tilatelsen gjelder 5 årlige turer samlet.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
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. Dispensasjonen gis for inntil 5 årlige turer fram til 31.12.2017.

. Det skal føres kjørebok før hver tur tar tiL. Kjørebok følger med som vedlegg

. Trase: Etter veg fra Sørvik til hytte på Sandmoen.

. All kjøring skal foregå etter opparbeidet vei.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

Denne dispensasjon, samt grunneiers tillatelse og kjørebok skal følge kjøretøyet og fremvises
ved kontroll.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark etc. §§ 6 og 7.

Enstemmig vedtatt.
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