Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord plan- og driftsstyre
Otertind 3, Storfjord Rådhus
23.03.2018
09:00 – 14:05

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Maar Stangeland
Leder
Dagfinn Rydningen
Nestleder
Solveig Sommerseth
Medlem
Lene Bakke
Medlem
Kasper Holmen
Medlem
Gaute Østeggen
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem

Representerer
SP
FRP
TPL
TPL
MDG
H
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Øistein Nilsen – Søker permisjon fra kl.13:00, innvilges.

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
Charlotte
Utvalgssekretær
Heimland
May- Tove Lilleng Oppvekstsjef
Marit Figenschau
Landbruks -og utmarksrådgiver
Odd- Arne Jenssen Ingeniør
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 23.03.2018
Kasper Holmen

Solveig Sommerseth

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 21/18

Referatsaker Plan- og driftsstyret 23. mars 2018

2018/81

PS 22/18

Kommunedelplan for oppvekst

2017/283

PS 23/18

Klagebehandling av dispensasjonsvedtak av
09.02.2018 - Avslag - trakking av ski/gå løype

2017/7

PS 24/18

Tillatelse til motorferdsel i utmark - transport av
mediepersonell til Fjellräven polar

2018/32

PS 25/18

Tillatelse til motorferdsel i utmark - frakt av
utstyr

2018/32

PS 26/18

Tillatelse til motorferdsel i utmark - frakt av staur
ifb. skilting av turløype

2018/32

PS 27/18

Hovedplan kommunale veier.

2017/233

PS 28/18

1.gangs behandling av Reguleringsendring
Skibotn Senter - Skibotn omsorgsbolig
19392018001

2017/605

PS 29/18

Mindre endering av reguleringsplan- Oldersletta
boligområde

2017/37

PS 30/18

Forslag fra styret til vedtekts endring Skibotn
samfunnshus

2017/59

PS 31/18

Klage på vedtak i sak 15/18 i plan- og driftsstyre

2017/299

PS 21/18 Referatsaker Plan- og driftsstyret 23. mars 2018
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Delegerte vedtak:
 31/18 – Tillatelse til motorferdsel i utmark, transport av massemedia på
reportasjeoppdrag – Guttorm Rognli.
 32/18 – Avslag på søknad om dispensasjon – Edel Amanda Kvitberg.
Orienteringssaker:
 20/18 – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av næring
samt fradeling til endret bruk, 54/17 Signaldalen.
 Elgfare kommunale veier – skilting.
 Investeringsprosjekter.
 Scooterløyper.
 Oppstart planarbeid.

PS 22/18 Kommunedelplan for oppvekst
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utkastet til planprogram for helhetlig tverrfaglig oppvekstplan sendes ut på høring til berørte
parter.

PS 23/18 Klagebehandling av dispensasjonsvedtak av 09.02.2018 - Avslag trakking av ski/gå løype
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth.
Klagen tas til følge. Vedtak av 09.02.2018 omgjøres.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne aktuell trasé som skiløype.
Rådmannen anmodes om å ta kontakt med Østre Storfjord bygdeutvalg, for å få de til å tråkke
skiløype på vegne av kommunen.
Lovhjemmel: Motorferdselsforskriftens paragraf 3 e.
Rådmannens innstilling ble og forslag fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslag fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klagen tas til følge. Vedtak av 09.02.2018 omgjøres.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne aktuell trasé som skiløype.
Rådmannen anmodes om å ta kontakt med Østre Storfjord bygdeutvalg, for å få de til å tråkke
skiløype på vegne av kommunen.
Lovhjemmel: Motorferdselsforskriftens paragraf 3 e.

PS 24/18 Tillatelse til motorferdsel i utmark - transport av mediepersonell til
Fjellräven polar
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Vedtak:
Dispensasjon gjelder for:
Navn:
Type kjøretøy:
Reg.nr:
Andre sjåfører:
Tidsrom:
(også evt. innen døgnet)

Guttorm Rognli
Snøscooter
BW 7722
CA 2311
FC 9609
Stian Figenschau & Tor Vidar Nystad
Dispensasjonen tillater inntil 5 turer den 11.04.2018
og 1 tur den 15.04.2018. Det tillates bruk av inntil 3
snøscootere med kjelke.

Det er et generelt motorferdselforbud fom. 05.05
tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften.
Vedlegg som skal følge kjøretøyet:
 Kjørebok
 Original dispensajon
 Grunneiers tillatelse
 Kart med kjøretrasé
Vilkår for kjøringen:
 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i
henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr.
Naturmangfoldlovens § 6 om generell aktsomhet.
 Den/de dispensasjonen gjelder er selv ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers
tillatelse der det skal kjøres.
Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom
dersom dispensasjon innvilges.
 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås.
Vilkår for at tillatelse skal kunne gis:
 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum
Formålet med kjøringen:
Transport av fotografer og filmfolk som produserer den offentlige filmen fra
hundekjørerløpet «Fjellräven polar». Transporten utenfor scooterløypa vil gå fra Gappo og
frem til svenskegrensen.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag, § 12
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift.
Dette.
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det
være utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre.
Beskrivelse av kjøretrasé:

Vurdering
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: Det er ikke registrert noen sårbare arter eller naturtyper langs
traseen.
§ 9 – Føre-var-prinsippet: Det skal kjøres på snødekt mark i samme område som scooterløypene
til kommunen går. Ellers er området godt brukt av turgåere og skigåere.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: På bakgrunn av de opplysningenes som
foreligger mener vi at denne dispensasjonen kan gis.
Rådmannens innstilling
Dispensasjonen gis med de vilkår som foreligger.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kommer frem.

PS 25/18 Tillatelse til motorferdsel i utmark - frakt av utstyr
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dispensasjon gjelder for:
Navn:
Type kjøretøy:
Reg.nr:
Andre sjåfører:
Tidsrom:
(også evt. innen døgnet)

Storfjord naturbarnehage AS
Snøscooter
ZW 3245
Robert Fagerli
Dispensasjonen tillater opp til 5 turer den
11.04.2018. Dispensasjonen gjelder for 1 scooter
med kjelke.
Det er et generelt motorferdselforbud fom. 05.05
tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften.

Vedlegg som skal følge kjøretøyet:
 Kjørebok
 Original dispensajon
 Grunneiers tillatelse
 Kart med kjøretrasé
Vilkår for kjøringen:
 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i
henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr.
Naturmangfoldlovens § 6 om generell aktsomhet.
 Den/de dispensasjonen gjelder er selv ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers
tillatelse der det skal kjøres.
Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom
dersom dispensasjon innvilges.
 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås.
Vilkår for at tillatelse skal kunne gis:
 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum
Formålet med kjøringen:
Storfjord naturbarnehage har årlig isfisketur til helligskogvannet. Det skal fraktes lavvo og
noe utstyr fra Helligskogen leir og ut på Helligskogvannet.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag, § 12
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift.
Dette.
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det
være utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre.
Beskrivelse av kjøretrasé:

Rød linje viser kjøretrasè

Vurdering
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: Det er ikke registrert noen arter, naturtyper eller andre forhold i
omsøkt område eller i nærheten. (artsdatabanken og naturbasen til MD)
§ 9 – Føre-var-prinsippet: Helligskogvannet ligger rett ved Helligskogen leir der det har vært
ulike aktiviteter inntil nylig da mottaket ble lagt ned. Vannet ligger også nært E8 og det antas
at den lille kjøringen som skal foregå ikke vil ha noen større negative konsekvenser.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Det skal kun kjøres et par turer for frakt av
lavvo og annet utstyr ned på vannet. Dispensasjonen vil i særlig liten grad ha noen større
belastning enn allerede eksisterende trafikk forbi stedet.

Rådmannens innstilling
Dispensasjon gis med de vilkår som fremgår av saken.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kommer frem.

PS 26/18 Tillatelse til motorferdsel i utmark - frakt av staur ifb. skilting av
turløype
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret.
Etter ønske fra søker endres dispensasjons perioden (tidsrom) fra 07.04.2018- 02.0.2018.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Endringsforslaget fra Plan- og driftsetaten ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dispensasjon gjelder for:
Navn:
Type kjøretøy:
Reg.nr:
Sjåfører:
Tidsrom:
(også evt. innen døgnet)

Troms turlag
Snøscooter
FK 6229
FC 3115
Torgeir Skogheim
Håvard Bakkehaug
Dispensasjonen gjelder for 1 tur i perioden
07.04.2018 – 02.05.2018.
Dispensasjonen gjelder for 2 scootere med kjelke.
Det er et generelt motorferdselforbud fom. 05.05
tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften.

Vedlegg som skal følge kjøretøyet:
 Original dispensajon
 Kart med kjøretrasé




Kjørebok
Grunneiers tillatelse

Vilkår for kjøringen:
 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i
henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr.
Naturmangfoldlovens § 6 om generell aktsomhet.
 Den/de dispensasjonen gjelder er selv ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers
tillatelse der det skal kjøres.
Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom
dersom dispensasjon innvilges.
 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås.
Vilkår for at tillatelse skal kunne gis:
 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum
Formålet med kjøringen:
Snøscootertransport av staur tiltenkt skilting i Storfjord kommune.
Troms turlag fikk støtte til skiltprosjektet i regi av Troms fylkeskommune og
gjensidigestiftelsen i 2016 og 2017. Det er dette prosjektet som skal ferdigstilles.
Gjennomføring av prosjektet betyr at turgåere som beveger seg gjennom Nord-Troms
stedvis får informasjon omr etningen og avstanden til sitt neste turmål, hvilket
forhåpentligvis bidrar til tryggere og mer opplyst ferdsel i fjellet.
Vi håper på tillatelse til å få benytte skuter til transport av staurene. Det er svært tungt å
bære 240 cm lange staurer langt opp i fjellet, og det vil ta lang tid å få alle staurer til
planlagt oppsettsted om de må bæres ut på ryggen. Vi som bærer står i tillegg i fare for å
pådra oss slitasje- og belastningsskader i knær og rygg.
Oppsett av skiltene vil foregå til fots til sommeren 2018.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag, § 12
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift.
Dette.
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det
være utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre.
Beskrivelse av kjøretrasé:

Lilla linje beskriver kjøretrasè.
Vurdering
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: Det er registrert lirype, fjellrype og lappmeis langs
kjøretraseèn.(naturbase.no).
det er registrert flere observasjoner av gaupe og jerv, lirype og noen sommerarter
(artsdatabanken)
§ 9 – Føre-var-prinsippet: Dispensasjonens omfang ansees ikke å være til noen større skade
da turlaget søker om kjøring på snødekt mark og ikke ATV-kjøring på sommerstid.
Vårfredningsprinsippet gjelder fra 5.mai. Området er ikke klassifisert som sårbart eller av

annen art som kan skade naturen
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning:
Det er ikke mange søknader om dispensasjon i dette området årlig, og det dreier seg om
kjøring på snødekt mark. Det er ikke mange fritidsboliger i området, derfor er ikke dette
vedtaket med på å skape forventninger om at andre skal gis samme dispensasjon. Dermed
øker ikke den samlede belastningen for området.

Rådmannens innstilling
Dispensasjon gis med de vilkår som nevnt i saksbehandlingen.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kommer frem.

PS 27/18 Hovedplan kommunale veier.
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedplan for kommunale veier 2018-2029 legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte
parter til høring. Høringen omfatter og arbeidsgruppas forslag til reviderte fartsgrenser på
kommunale veier og en del private veier. Høringsinnspill om fartsgrenser vil bli bearbeidet som
egen sak i samarbeide med Statens vegvesen og Politiet.

PS 28/18 1.gangs behandling av Reguleringsendring Skibotn Senter - Skibotn
omsorgsbolig 19392018001
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Reguleringsendring Skibotn Senter – Skibotn omsorgsbolig 19392018001 legges ut til 1.gangs
høring og offentlig ettersyn. Planen består av følgende dokumenter:
1. Planbeskrivelse 27.02.18
2. Plankart 27.02.18
3. Reguleringsbestemmelser 27.02.18

PS 29/18 Mindre endering av reguleringsplan- Oldersletta boligområde
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Endringen gjennomføres som en mindre endring av reguleringsplan for Oldersletta boligområde.

PS 30/18 Forslag fra styret til vedtekts endring Skibotn samfunnshus
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Overskriften endres til kun å gjelde Skibotn Samfunnshus
2. §4 « I tillegg kan andre lag og foreninger i Skibotn la seg representere med inntil to
representanter hver» Denne setningen strykes
3. §5 Det tilføyes følgende:
- styret er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av styret er tilstede på møtet.
4. §8 Ending av vedtekter. Tilføyelse til eksisterende setning.
- Endrede vedtekter skal politisk godkjennes før de trer i kraft.
5. Vedtekter for Skibotn Samfunnshus vedtas med de endringer som her er foreslått.

PS 31/18 Klage på vedtak i sak 15/18 i plan- og driftsstyre
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth og Gaute Østeggen.
Klagen tas til følge. Tillegg til vilkår i vedtak av 09.02.2018:
Da det vil være en ulempe for reindriften dersom det bygges større hytte enn den eksisterende,
settes det som vilkår at den gjenoppbygde hytta ikke kan overstige dagens bruksareal.
Rådmannens innstilling og forslag fra Solveig Sommerseth og Gaute Østeggen ble tatt til
votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemme.
Vedtak:
Klagen på vedtaket i sak 15/18 i plan- og driftsstyre fra Helligskogen reinbeitedistrikt tas ikke til
følge.

