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SAKSLISTE: 
 
Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 
058/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 

UTMARK - ALF KRISTIAN AMUNDSEN 
§6 
 

16/2476  

059/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - BJØRN FLOER 
§6 
 

16/2368  

060/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - GEIR DALVIK 
§6 
 

16/2408  

061/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - JAN O. ERIKSEN 
§6 
 

16/2437  

062/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - JENSEN TOR-JONNY 
§ 6 
 

16/2335  

063/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - ODD-RUNE BERG 
§6 
 

16/2491  

064/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - SKJALG JOHANSEN 
§6 
 

16/2520  

065/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - STEINAR FLOER 
§6 
 

16/2450  

066/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - STIG-OVE FLOER 
§6 
 

16/2369  

067/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - SVEIN K MIKKOLA 
§6 
 

16/2493  

068/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - THOMASSEN MARTIN 
§6 
 

16/2351  

2 
 



069/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK -KJELL OG TRINE SKÅRVIK 
§6 
 

16/2371  

070/16 KLAGE PÅ AVSLAG - DISPENSASJON FOR 
MOTORFERDSEL I UTMARK - ULF BØRRE 
RIST 
§6 
 

16/1793  

071/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - OSKAR M. ABRAHAMSEN 
§6 
 

16/2545  

072/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - GEIR ZAKARIASSEN 
§ 6 
 

16/2130  

073/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK – LEIF-ARNE  ZAKARIASSEN 
§ 6 
 

 §13/FVL
§13.1 

074/16 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK – OSKAR M. ABRAHAMSEN 

 §13/FVL
§13.1 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 058/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ALF KRISTIAN 
AMUNDSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016856 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Alf Kristian Amundsen søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 8. september til 13. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Alf Kristian Amundsen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 9. 
september – 16. september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark
Innsendt 
ReferanseID 

Informasjon

Søker
Velg en

Søker

Transport
Velg en eller flere

Velg en

15.08.2016 10:08:20 
SVK028-1003562 

Privatperson 
Organisasjon 
Lag / forening 

Søker er 

Alf Kristian
Fornavn 

Amundsen
Etternavn 

Østagløttveien 10a
Adresse 

1415 OPPEGÅRD
Postnr/sted 

91743933
Telefon 

91743933
Mobiltelefon 

aka@citomedia.no
E-post 

Transport på barmark 
Transport på vinterføre 
Helikopter/fly 
Motorferdsel på vann 

Søknaden gjelder 

Transport av bagasje og utstyr til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilvei, §5C 
Transport av/for varig funksjonshemmede/bevegelseshemmede, §5B 
Annet transport til nytteformål, §6 
Ervervskjøring (leiekjøring) §5A 
Transport i utmarksnæring for fastboende, §5D 
Landing og start med luftfartøy (kommunal forskrift) 

Formål 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark (v. 4) - SVK028-1003562
Side 1 av 2



Tidsrom / Kjørerute
Ønsket tidsrom

Velg en

Vedlegg
Vedlegg

Erklæring

09.09.2016 - 16.09.2016
Fra/til 

Søker om landingstilatelse for helikopter ved Store Gallok-vann. Det er 
tilrettelagt for landing ved hytta og helikopteret vil ta av fra 
Bugøyfjord.

Beskrivelse av kjørerute: 

  Vedlegg sendes per post

Jeg bekrefter at opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte, og er kjent med lov og forskrifter for 
motorferdsel i utmark. 

  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark (v. 4) - SVK028-1003562
Side 2 av 2
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 059/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - BJØRN FLOER 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016078 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 

Bjørn Floer søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 9. september til 1. november 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
   I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Bjørn Floer, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 9. 
september – 1. november 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 
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SØR-VARANGERKOMMIJNE

SØKNADOM DISPENSASJONFORMOTORFFRDSELI UTMARK
ii‘;/X3c,

Søkers navn:

t (1( (4/ `R-6
Telefonnr. på dagtid:

2S,) cl)

Beskrivelseav k'ørerute

Adresse:

J,.. A if"(
Det søkes om transport med (sett kryss):

inScooter eliko tertfl pAnnet 

skal o så Inn nes å kart :

5(3

7‘‘-

k 4t1-1,,cv.

4‘-

•••.-

--2

Be runneisefor søknaden:

H :
Gnr.
11En eter
Hytteeier(e)s navn:

Bnr.
lere eiere

Fnr.

J.J.‘
Dersom fiere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier

'elder bare dis ensas.on etter 5 c o 5 - se bakside av s "emafor informas.on :
Barn: Ictefelle/samboer:

Underskrift:

peg samtykker at kommuneoverlegertkan innhente ytterligere medisinske
opplysninger hos utstedende lege eller
fastlege (gjelder for søknad etter § 5 b):

Ja Nei Dato underskrift

Terefon: 78 97 76 DO
e-post: 0 0 er.kom une no

Telefaks 78 97 78 83
www.sor-v an e 0 u
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Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 060/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - GEIR DALVIK 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016976 KART TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK 

2016016451 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Geir Dalvik søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 9. september til 16. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 



ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
 I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Geir Dalvik, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 9. 
september – 16. september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                          

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 



SØR-VARANGER kOMMUNE
Servicekontoret \(.‘

—

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkersnavn: Adresse:pkA,

Gii D‘92._V't
Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemelding på Epostimailadresse:

q't15--E9(-(6

FORMÅL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

I=1 TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

O TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

O ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshernmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

I=1TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.

KJa 0 Nei O LT c,



Beskrivelse av kjørerute:
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Begrunnelse for søknaden:
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Kjøretøy:
Snøscooter 0 Fly Helikopter 0 Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.

En eier 0 Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ e iode:
Fra - til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved"annentransporttil nytteformål"):

( 1.0 1? 1(0

Underskrift:

V

Sted og dato Underskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak ctsor-varan er.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 061/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - JAN O. 
ERIKSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016661 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Jan O. Eriksen søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 9. september til 16. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og kommunal 
forskrift, gis Jan O. Eriksen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 9. 
september – 16. september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I.UTMARK -""

Søkers navn: Adresse:

amOLA, •)) (c-.),r1 g qq/V,t)'«)N'te-£4'

lefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:

7 Q c't3R, D Ja )zfNei

FORMÅL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

fl TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:
o

JL fud1k ap

Begrunnelse for søknaden:

Kjøretøy:
Snøscooter 0 Fly 0 Helikopte Annet (eks. bil, traktor) 


tte:
Gnr. Bnr. Fnr.

En eier Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved -annen transport til nytteformåll:
Q 1/40

Underskrift:

///rk.4 ,12-k41
Sted og dato nderskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak asor-varan er.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 01.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 062/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - JENSEN TOR-
JONNY 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016015783 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Tor-Jonny Jensen søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 1. september til 30. september 2016.   

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Tor-Jonny Jensen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok i tidsrommet 1. – 30. september 
2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



1(11WSØR-VARANGER KOMMtJNE
Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkers navn:

Telefon-/rnobilnummer:

21/q7£./ 


Adresse: j

Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:

J4Ja Nei

FORMÅL fl KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

111 TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

fl TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKR1FTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

111ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMAL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjoringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til folgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med fiere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjoring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiloyper
Kjoring i forbindelse med idrettsarrangement

fl ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig oyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av vcd, transport etter forskriftens §6.

fl TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

XLANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)

Sor-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig soknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, odestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig soknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. For cvt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

ric2,14/7C\ CisC C;‘--
\,)

Begrunnelse for søknaden:

Ff - .11 1/1()
)1'

Kjøretøy:
E Snøscooter D Fly KHelikopter Li Annet (eks. bil, traktor) 


Hytte:
Gnr. / Bnr. / Fnr.
EiEn eier ,,,,...:Flereeiere
Hytteeier(e)s navn:

. k \ c ,/ ,/ v /5 .-, / 6

	

c-2_- L,‘.5 tz,,7(47 .s•-e 41
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis av og slektskap med eier:
Barn (navn): dia./7 („je/24-e---i i
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra - til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved "annen transport ti I nytteformål"):

1.5 


Underskrift:

(l7.14-17is ,Q1 77jL7
Sted og dato Underskrift

For soknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sor-Varanger kommune, servicekontorct, boks 406, 9915 Kirkenes.
Tcicfon: 78 97 74 00 E-post: postmottakjisor-varaner.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 063/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ODD-RUNE 
BERG 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016018091 KLAGE PÅ VEDTAK 
2016017702 MELDING OM VEDTAK -  DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 

UTMARK - ODD-RUNE BERG 
2016016977 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Odd Rune Berg søker om dispensasjon for transport med helikopter til å droppe utstyr til bruk 
under elgjakta 2016. Det søkes om 2 flyvinger i perioden 6. september til 25. september 
2016 til deres jaktfelt i Øvre Munkelv.  

Søker opplyser at det på grunn av særdeles høy vannstand gjør at det ikke kan benyttes båt, 
noe som er vanlig ved normal vannstand i elva. Det skal ikke landes i Øvre Munkelv. 

 
 
Faktiske opplysninger: 



Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 3 i den kommunale forskriften, der Dispensasjonsutvalget 



kan innvilge søknad om start og landing andre steder enn Store Gallok og Garsjøen.  

 

Det er ikke praksis i utvalget å innvilge søknader om bruk av helikopter til transport av utstyr i 
forbindelse med elgjakt (rekreasjonsformål). Å innvilge en slik søknad vil danne presedens 
for andre søkere som vil søke om dispensasjon til samme formål. Tidligere praksis er at 
søknader til nytteformål (transport av materialer til byggeformål) har vært innvilget.  

 

Men i dette tilfellet oppgis det en særlig grunn som dispensasjonsutvalget bør ta hensyn til. 
Den høye vannstanden i Munkelva gjør transport med båt særdeles vanskelig og avstanden 
inn til jaktfeltet er lang. Derfor kan helikopter benyttes, og siden det ikke skal landes ved 
droppstedet vil påvirkningene lokalt bli minimal.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved 
planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for 
etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad 

 
 
Forslag til innstilling: 



 I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Odd Rune Berg, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Øvre Munkelv 2 turer i tidsrommet 6. 
september – 25. september 2016.  

2. Landing kan ikke finne sted i Øvre Munkelv, bare dropp av utstyr til bruk under 
elgjakta 2016.  

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

                                                                                                                            

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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SøR-VARANGERkeMMUNE ^

Servicekontoet

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL

Søkersnavn:Adreisse:
6trc.\ ,, 3,..,,i_t__,,c,,,, 27 UL \_ ,

Ønskes tilbakemelding på -post/mailadresse:

KJa 13 Nei e, 12.C kt 6 (3c:cc_,ejn(iitt.,riL

FORMÅL, 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

LI ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

o TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.

Telefon-/mobilnummer:



Beskrivelse av kjørerute:
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Begrunnelse for søknaden:
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Kjøretøy:
Snøscooter o Fly tt--Helikopter0 Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.

En eier D Flere eiere
Hytteeier(e)snavn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn(navn):
Ektefelle/samboer(navn):

Onskettidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved-annentransporttil nytteformål''):

Underskrift:

 ••4,1‘)7.
Sted og dato

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak ctsor-varan er.kommune.no



Sør-Varanger kommune
Grunnkart Dato: 18.08.2016 A
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 01.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 064/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - SKJALG 
JOHANSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016017185 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Skjalg Johansen søker om dispensasjon for transport med helikopter til egen hytte 1/1/18 
ved Store Gallok.  

Det søkes om flyving i perioden 10. september til 10. oktober i 4 år.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges, men det gis ikke dispensasjon for 4 år. Det må søkes hvert 
år om man ønsker å fly inn samme år.   

 

Kommuneplanens hovedmål: 



Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Skjalg Johansen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til egen hytte 1/1/18 ved Store Gallok i 
tidsrommet 10. september til 10. oktober 2016. .  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 



SøR-VARANGEI~Tyj,
Servicekontoret ;

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL UTMARK
. t(c."

, .

Søkers navn: Adressé:

cc.tcô [-\"('-ketie
ønskes tilbakerne ding på E-ppst/mailadresse:

Ja o Nei
Telefon-/mobilnummer:

Lt,)05- i- 95(i

FORMÅL El KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 ICM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

o ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

D TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende

- befordring av eldre og funksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

Begrunnelse for søknaden:
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Kjøretøy:
G Snøscooter G Fly Helikopter G Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.

En eier G Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønskettidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved-annentransporttilnytteformål-):

c.)
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Underskrift:

KxWit. 2Z11 S
Sted og dato Undersknft

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak cvsor-varan er.kommune.no



Sør-Varanger kommune
Grunnkart Dato: 22.08.2016 Å

Kartopplysninger som kreves ved omsetning av
eiendommer, skal bestilles skriftlig hos
kommunen. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.

© Norkart AS



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 065/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - STEINAR 
FLOER 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016678 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Steinar Floer søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 8. september til 1. november 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Steinar Floer, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 8. 
september – 1. november 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

‘c3(SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
1

TMARK

Søkers navn: Adresse:
e.../

---) -k..i,-,, ,--- ---(--(0 -e-v-- c'tci ( s—K  r L-E>,--,._s
Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemeldihg på E-post/mailadresse:

("; ( 61 .- .7 31c'
Xla Ei Nei

FORMAL I=1KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og bam.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

/ >,LANDING OG START MED LUFTFARTØY
'(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

L cj

Begrunnelse for søknaden:

Kjøretøy:
D Snøscooter 0 Fly -elikopter D Annet (eks. bil, traktor) 


II tte:
Gnr. Bnr. Fnr.
fl En eier 0 Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved "annen transport til nytteformål"):

c

ej13.-

Underskrift:

Sted og dato

Før søknaden behandles må

Underskrift

Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak sor-varan er.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
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Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
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www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 066/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - STIG-OVE 
FLOER 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016077 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Stig-Ove Floer søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 9. september til 20. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
   I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Stig-Ove Floer, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 9. 
september – 20. september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



SØR-VARANGERKOMMI.St

=

SØKNADOM DISPENSASJONFORMOTORFERDSELI UTMARK

Søkers navn: Adresse:

—

Telefonnr. på dagtid:

gt() 77ars-
Det søkes om transport med (sett kryss):

riScooter ter/f1 DAnnet 


Beskrivelseav k'ørerute skal o så innte nes å kart :

‘'( 4 (LP

c1/4— 16

Be runnelsefor søknaden:

H :
Gnr. Bnr. ' Fnr. 1
0 En eier Flere eiere

1Hytteeier(e)s navn:
i 5,1-e,_,---,..f- (. ,(N — d,Pc__ '•--cci--(—/I—

Dersom fiere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier
'elder bare dis nsas-on etter 5 c o 6 - se bakside av s "emafor informas'on :

Barn: Ektefelle/samboer:

Underskrift:
Jeg samtykker i at kommuneoverlegen
kan innhente ytterligere medisinske
opplysninger hos utstedende lege eller
fåstlege (gjelder for søknad etter § 5 b):

Ja Nei

g-(4
D to underskrift

Telefon: 78 97 76 00 Telefaks 78 97 78 83
e-post: 0 0 r.kom u e.no www.sor-v e '0 LI



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 067/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - SVEIN K 
MIKKOLA 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016973 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Svein K. Mikkola søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 8. september til 20. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
 I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Svein K. Mikkola, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 8. 
september – 20. september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                         

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

‘t 1a‘4613 -
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkers navn:

4,1 Ati7~,

Telefon-/mobilnummer:

q L/C

Adresse: o /mict-y1,11p-

gq
Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:

Ja cit.Nei

FORMÅL D KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

111 TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det leaes stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

1=1TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

12(LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:
_

151»7 2-7/ 3C6

Begrunnelse for søknaden:

Kjøretøy:
Snøscooter o Fly rit.Helikopter 0 Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.
o En eier D Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn o slektskap med eier:
Barn (navn): 'rc; ct.„4 t
Ektefelle/samboer(navn):

Ønskettidsrom/ eriode:
Frk— ntall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved"annentransporttilnytteforrnål"):

/t

Underskrift:

/19L

Sted og dato

/

Underskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak wsor-varan er.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 068/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - THOMASSEN 
MARTIN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016012 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Martin Thommassen søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 3. – 15. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
    I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Martin Thomassen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 3. - 15. 
september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området ved vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

1
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

kt;1,-5.1
Søkers navn: Adresse:

?7-/il ////6)7,7,Is'5EA) /('/•c,4 diy ctqc/Ii/(44~
Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemelding på -post/mailadresse:

%'Cir/3‘‘2, Ja n Nei

FORMAL o KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

El ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

12-LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelseavkjørerute:

Begrunnelsefor søknaden:

L

Kjøretøy:
Snøscooter o Fly Helikopter 0 Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.
Li En eier 0 Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønskettidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved -annen transport til nytteformål"):

Underskrift:

/ ((
/1/1

Sted og dato Underskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak sor-varan er.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 02.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 069/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK -KJELL OG 
TRINE SKÅRVIK 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016016075 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kjell og Trine Skårvik søker om dispensasjon for transport med helikopter til Store Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 9. september til 16. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 

om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 



tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
 I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Kjell og Trine Skårvik, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 9. 
september – 16. september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 



iF

SØR-VARANGER KOMMUNE, -
Servicekontoret

W/2 --
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I IiTMARK

Søkers nav

2,/

Telefon-/mobilnummer:

H

Adresse: ,

qqco
111 0 )/Q

fi(2,3frrTc-
g-1 E

Ønskestilbakemeldingpå E-post/mailadresse:
CRJa oNei qu2 .no

FORMAL D KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

El TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

o TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

111ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

o ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

O TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

fli\)1) fl\I AV

0\ffiJK

Begrunnelse for søknaden:

Kjøretøy:

EiSnøscooter D Fly XHelikopter Ei Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.
D En eier D Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):

\ C'"? ( I(navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra ti : Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved "annen transport til nytteformål"):

Underskrift:

0j13
Sted og dato nderskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak sor-varan er.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 01.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 070/16 
 

06.09.2016 

 
KLAGE PÅ AVSLAG - DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I 
UTMARK - ULF BØRRE RIST 
 
Vedlagte dokumenter: 
KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK MED HELIKOPTER- ULF BØRRE 
RIST 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - GBN 1/1/15 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016014527 KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
2016012673 MELDING OM VEDTAK I DISPENSASJONSUTVALGET 07.06.16 - 

DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK MED HELIKOPTER- 
ULF BØRRE RIST 

2016011376 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - GBN 
1/1/15 

 
 
 
Kort sammendrag: 
På vegne av Ulf Børre Rist klager Kjartan Rist på avslag på søknad om å få lande ved egen 
hytte GBFNR 1/1/15 ved Krokvann i Gallokområdet, sak 0050/16, 7. juni 2016, i 
Dispensasjonsutvalget. Det ble gitt dispensasjon til landing ved Store Gallok, noe som er i 
tråd med kommunal forskrift.   

 
 
Faktiske opplysninger: 



I klagen ble følgende argumentasjon lagt fram:  

 Viser til avgjørelse per 07.06.2016, med brev datert 14.06.2016 angående melding om 
dispensasjon for motorferdsel i utmark med helikopter – Ulf Børre Rist.  
Jeg setter pris på dispensasjon som er innvilget angående landing ved Store Gallok, men vil 
gjerne påpeke noen faktorer som skulle føre til innvilgelse av original søknad – nemlig 
landingstillatelse ved Krokvatn.  
1) Som Sør Varanger Kommune skriver: ‘Da det ikke er registrert naturtyper eller truede arter 
som vil ta direkte skade av en landing i området’, burde landing ved Krokvatn ikke resultere i 
noen skade;  
2) Hytten på Krokvatn er eid av Bjørn Eirik Rist og Ulf Børre Rist, begge har hatt signifikante 
helse-problemer de siste årene som har ført til nedsatt mobilitet. Helseattest kan skaffes på 
oppfordring ;  
 
3) I tillegg skal det bringes utstyr for vedlikeholdelse av hytte grunnet hardt klima. Dette er 
utstyr som lånes for en kortere periode og skal brukes for reparasjon / vedlikehold.  
 
Rådmannens vurdering:  

Det er i innkomne klage ikke lagt fram argumenter som tilsier at det skal gis landingstillatelse 
ved hytta. Det er gitt landingstillatelse til landing ved Store Gallok ca 1,5 km fra Krokvann. 
Dette er i tråd med kommunal forskrift som bare gir tillatelse til landing ved Store Gallok og 
Garsjøen. Det er ikke tillatt å lande andre steder uten dispensasjon fra forskriften, og det er 
ikke tradisjon i Dispensasjonsutvalget for å gi dispensasjon til rekreasjonsformål ellers i 
kommunen.  
Utstyr for vedlikehold av hytta kan bringes opp med snøscooter på vinterføre eller bæres 1,5 
km fra Store Gallok og fram til Krokvannet. Dispensasjon innvilges til det.  Å innvilge en slik 
søknad med rekreasjonsformål vil også danne presedens for mange andre gamme- og 
hytteeiere i kommunen, siden det da kan forventes svært mange søknader om bruk av 
helikopter til gammer og hytter. Det er i overkant av 2000 gammer og hytter i kommunen.  

 
 
Forslag til innstilling: 
       Dispensasjonsutvalget opprettholder sitt vedtak fra sak 0050/00 datert 7. juni 2016, og 
saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for videre klagebehandling.  

Begrunnelse:  

Det er i klagen ikke kommet fram argumenter som gjør at Dispensasjonsutvalget vil omgjøre 
sitt vedtak.                                                                                                                    

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 03.06.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 050/16 
 

07.06.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK MED 
HELIKOPTER- ULF BØRRE RIST 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - GBN 1/1/15 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016011376 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - GBN 
1/1/15 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Ulf Børre Rist søker om dispensasjon for transport med helikopter til hytte 1/1/15 ved 
Krokvann i Gallok.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden september 2016.   

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.  

Derved kan søknaden innvilges til Store Gallok. Søknaden om landing ved hytta ved 
Krokvannet avslås da dette er i strid med kommunal forskrift.   

 

Kommuneplanens hovedmål: 



Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Ulf Børre Rist, dispensasjon for transport med helikopter. 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet september 
2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

Søknaden om landing ved hytta ved Krokvannet avslås da denne er i strid med kommunal 
forskrift  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

.                                                                                                                         

 
 
Behandling07.06.2016 Dispensasjonsutvalget 
Saksordfører:  
 



Enstemmig vedtatt 

 
Dispensasjonsutvalget sitt vedtak i sak 050/16: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Ulf Børre Rist, dispensasjon for transport med helikopter. 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet september 
2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det 
må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok. 

Søknaden om landing ved hytta ved Krokvannet avslås da denne er i strid med kommunal 
forskrift  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

.                                                                                                                         

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
(z=

Søkers navn:
-

r rc, 17`

Telefon-/mobilnummer:

(-(7.f>"-'7/3 22

Adresse:

// %1
43(->c

ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
D Ja jzfNei

FORMÅL fl KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅNESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som fanfilie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

fransport av ved og spestelt tunge gjenstander til hytte som ligger nundre enn 2,5 km fra vel
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

Begrunnelse for søknaden:

(

Kjøretøy:
ii Snøscooter fl Fly Helikopter D Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr. /

En eier Flere eiere
Hytteeier(e)s navn:, ----)--)

/7/: 2/ i—s 5,..-LTI...e.Å.J, 1,--/LL (,:f.,L'A (/„ "'
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved "annen transport til nytteformål"):

;"-C-

Underskrift:

7
I f--LL I

Sted og dato Unders`krift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak ctsor-varan er.kommune.no



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 05.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 071/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - OSKAR M. 
ABRAHAMSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016017428 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Oskar M. Abrahamsen søker om dispensasjon for transport med helikopter til sin hytte 1/1/26 
ved Gamle fjellstuvann i Gallokområdet.  

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 7. september til 11. september 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok. Derved kan søknaden innvilges til Store 
Gallok.  

Søknad om landing ved Gamle fjellstuevann avslås, da dette er i strid med kommunal 
forskrift. Oppdraget kan utføres på vinterstid med snøscooter. 

  



Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad 

 
 
Forslag til innstilling: 
   I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Oskar M. Abrahamsen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Store Gallok 2 turer i tidsrommet 7. 
september til 11. september 2016.  

2. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området ved Store Gallok, men det må 
ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten.  

 

I medhold av samme lov og forskrift gis avslag på søknad om landing ved hytte 1/1/26 ved 
Gamle fjellstuevann.  

 

Begrunnelse:  

 Søknad om landing ved hytte 1/1/26 ved Gamle fjellstuevann avslås i medhold av samme 



lov og forskrift.   

 

Begrunnelse:  

Søknaden kommer ikke inn under den kommunale forskriftens punkt 2, der det kan gis 
tillatelse til landing og start ved Garsjøen og Store Gallok. Søknaden er også vurdert etter 
punkt 3, der Dispensasjonsutvalget kan gi tillatelse til landing og start også andre steder og 
til andre formål enn rekreasjon. 

Rådmannen finner at å innvilge en søknad om transport til egen hytte vil skape presedens, 
og etter det vil kommunen måtte forvente mange flere søknader av samme karakter. Det er 
rundt 2000 gammer/hytter i kommunen.  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



• SØR-VARANGERKOMMUNE
Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkers navn: Adresse:

(4/fei
Telefonnr. mellom 07:30 og 15:30:

FORMIL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjontil hytteeier,og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer,barn og
foreldre.Dispensasjonetterdenne§ gis ikketil hyttemed flereeiere. Det utstedeskunen dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det Ideves erklæringfra lege på særskilt skjema, som skal dokumentereat funksjonshemningener varig.
Personersom p.g.a. aldereller midlertidigsykdomerbevegelseshemmet,går ikke innunderdennebestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges storvektpå formåletmed kjøringen.Dispensasjonkanbl.a. innvilgestil følgende nytteformål:

Transportav ved og spesielt tungegjenstandertil hyttesom liggermindreenn2,5 km fravei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transportenforetas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjonpå at søkerenhartilgangtil hyttamåftamlegges
Transporttil hytte med flere eiere og uregistrertgamme. Gammerhar ikke sammejuridiske stilling som
hytter,og slik dispensasjonkaninnvilgesforenkeltturer
Kjøring kortere strekningtil løype for personersom er midlertidig funksjonshemmeteller bevegelses-
hemmetp.g.a. alder
Kjøringfor andreenn idrettslagog turistbedrifterforprepareringav skiløyper
Kjøringi forbindelsemed idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
Gjelderfastboendesom i ervervsmessigøyemed vil påtaseg transportmellom bilvei og hytte, tilsynmed privat
hytte etter eierens oppdrag, transportfor massemediapå reportasjeoppdrag,transportav funksjonshemmede,
transportav ved, transportetterforskriftens§6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
Som utmarksnæringregnes ren næringsmessigvirksomhetfor salg og videreforedling.Dette må dokumenteres
ved framleggelseav næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
I Sør-Varangerkommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyreteller annet
folkevalgtorgan som kommunestyretbestemmer,kan etterskriftligsøknadgi tillatelse til landingog startmed
luftfartøyi StoreGallokog Garsjøentil
• nødvendigtransporti forbindelsemedjakt, fangst,fiske og bærsanking

nødvendigtransporttil privatehytter,ødestuerog lignende
befordringav eldreog funksjonshemmede

I unntakstilfellerkan samme organetterskriftligsøknadgi tillatelse til landing og startogså andrestederog til
andreformål.Før evt. tillatelsegis, skaltransportbehovetvurderesmotmulige skaderog ulemper.

Søknadensendes Sør-Varangerkommune,servicekontoret,boks406, 9915 Kirkenes.
Telefon:78 97 76 00 Telefax 78 97 76 83 e-post: ostmonaka or-varatwer.kommune.no



• Beskrivelse av k'ørerute:

Fra: Bugøyfjordtil Gamlefjellstuvannet,

tur-og retur den 7.o9. retur 11.o9.2016.

runnelseforsøknaden:

Søker dispensasjonpå gr.av skade i hytta 1-1- 26.

Jeg låntehytta til KIM SUNDFÆRm/samb. den 11 aug. til 14 august.

Da fikk jeg beskjedat hytta var full av maur (både soverommetog

11,
oppholdsr.)

Dette kan jeg ikke vente til scooterføre»lers blir hytta ødelagt.

Jeg må ta med agregat/ støvsuger/maurveskemed.

Kjøretøy:
1:1Snøscooter 0 Fly L Helikopter 0 Annet(eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. i Bnr. i Fnr.

n eier . 0 Flereeiere
Hytteeier(e)snavn:

Oskar M.Abrahamsen.

Dersomflere skal benyttedispensasjonen,oppgis navnog slektskapmed eier:
Barn(navn):
Ektefelle/samboer navn :

11, Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra Antallår/sesonger: 4-ukersperiode(ved "annentransporttil nytteformål"):

snarest.

Underskrift:

9930 Neidenden 21.o8.2o16.

Stedo dato

z7rsen 0. M.
F

F:x 7 -

f
Unders ift

FarSøknaden.-liehtindleS-nik.5:1,--._ ,,, .
'Ri.14iii...:iiiinkti:g'if.årht!Idtil'fåraiålettffiedkinringenay sses.pkfnrshienav.Skjenia

artsingtlestOkk.-1-;30.000ine,.c.j.nSketicjayetraseVedleges.::-–
.geerkliaring,Ved-søknadr.eiter:§5bj.EVedleåes'.-:_,-—

ierinispgaVe>/ci,..4,,kri.ga-tti-,sj--.D.ydre-ggs,,,.
Dåktimantas-onåath ..« neresVedSøknadetter 6

;t'l 210



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 01.09.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 072/16 
 

06.09.2016 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - GEIR 
ZAKARIASSEN 
 
Vedlagte dokumenter: 
1søknad om disp fra motorferdselsloven2016-signed.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016014576 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSLOVEN 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Geir Zakariassen søker om dispensasjon for transport med helikopter til egen hytte ved 
Hjellevann i Gallokområdet.   

Det søkes om 2 flyvinger i perioden 30. september til 5. oktober 2016.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal 

vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk 

mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon 



om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som 

tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av 

en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området viktige områder for det 

biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. 

 

I medhold av §5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 

skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret 21.03.91 gjelde : 

1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 

2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende: 

- Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

- Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende. 

- Befordring av eldre og funksjonshemmede. 

I Store Gallok og Garsjøen. 

3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start 

også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet 

vurderes mot mulige skader og ulemper. 

4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 

1986 oppheves. 

 

Søknaden kommer under punkt 2 i den kommunale forskriften, der det kan gis tillatelse til 

landing og start ved Garsjøen og Store Gallok.   

Derved kan søknaden innvilges til Garsjøen.  

Søknad om landing ved Hjellevann avslås da den er i strid med den lokale forskriften.  

 



Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Ingen merknad 

Infrastruktur: 
Ingen merknad 

Barn og ungdom: 
Ingen merknad 

Kompetansebygging: 
Ingen merknad  

Økonomi: 
Ingen merknad 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknad  

 
 
Forslag til innstilling: 
  I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og 
kommunal forskrift, gis Geir Zakariassen, dispensasjon for transport med helikopter. 

 

1. Dispensasjon innvilges for innflyging til Garsjøen 2 turer i tidsrommet 30. september 
til 5. oktober 2016.  

2. Landing ved Garsjøen kan finne sted i området rundt vannet, men det må ikke 
landes mer enn 300 meter fra vannkanten. 

 

Søknad om landing ved hytte 1/1/14 ved Hjellevann avslås i medhold av samme lov og 
forskrift.   

 

Begrunnelse:  

Søknaden kommer ikke inn under den kommunale forskriftens punkt 2, der det kan gis 



tillatelse til landing og start ved Garsjøen og Store Gallok. Søknaden er også vurdert etter 
punkt 3, der Dispensasjonsutvalget kan gi tillatelse til landing og start også andre steder og 
til andre formål enn rekreasjon. 

Rådmannen finner at å innvilge en søknad om transport til egen hytte for rekreasjon, vil 
skape presedens, og etter det vil kommunen måtte forvente mange flere søknader av 
samme karakter. Det er rundt 2000 gammer/hytter i kommunen.  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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