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PS 11/20 Svar - Utbetalingsanmodning utviklingsstøtte  2019/219 
PS 12/20 Svar - Søknad om kompetansetilskudd  2020/112 
PS 13/20 Høring av endringer i motorferdselloven med 
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Skadefellingslag 
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PS 15/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 1 bnr. 33, 
tomt til eksisterende fritidsbolig og ei boligtomt. 

 2019/443 

PS 16/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 11, 
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PS 17/20 Søknad om tilleggsareal og dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 19, bnr 80 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/130 -3 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 17.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Delegerte saker Formannskap næring januar-mars 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 

Delegerte vedtak 
  
 Seleksjon: Utvalg: 16 - Delegert Formannskap næring, Utvalgssaksår: 2020 Rapport generert: 17.03.2020 

 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 

 FSNÆR 1343/2020 1/20 DS 21.02.2020 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppsett av lavvo og 
badstue på GBnr 6/30 J John Johansen 
 -DEL 
Olderdalen Ski Camp 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av badstu som omsøkt, og en lavvo med utvendig diameter på inntil 
6,0m, og høyde ikke over 4,0m.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.  
I byggesøknader etter pbl 2008, §§ 20-2, 20-4 er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket 
utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. 
 

Vurdering: 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/197 -1 

Arkiv: U40 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 10.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Oppstart av ungdomsfiskeprosjekt i Kåfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune inngår samarbeid med Skjervøy kommune om å opprette et 

ungdomsprosjekt for fiskeri. 
2. Hvis ikke samarbeidet med Skjervøy blir formalisert vil utviklingsavdelingen i Kåfjord 

søke samarbeid med andre kommuner.  
3. Prosjektet søkes finansiert hos Sametinget og andre relevante tilskuddsordninger. 
4. Det settes av kr. 150.000 fra utviklingsfondet ansvar 417 til Kåfjord kommunes del av 

finansieringen. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Formannskapet ønsket i 2019 at det skal opprettes et prosjekt for å få flere fiskere i Kåfjord.  
 
Sametinget har en finansieringsordning for prosjekter for ungdomsfiske. De finansierer inntil 
35% av kostnadene, maksimalt kr. 100 000 hvor to kommuner samarbeider om et prosjekt. 
 
Målgruppen er ungdommer mellom 14 og 25 år som vil delta i ungdomsfiskeprosjektet. 
Kostnader som kan godkjennes er lønn til skipper/ opplæringsansvarlig, båtleie, drivstoff, 
forsikring, mindre investeringer samt planlegging og organisering. Prosjektleder skal være en 
yrkesfisker/fiskeskipper med eget eller innleid fartøy. Han/Hun skal gi opplæring i sikkerhet og 
redskapsbruk og handtering av fangst/råstoff til leveranser på mottaksanlegg. 
 
Skjervøy har kjørt et ungdomsfiskeprosjekt før og har en del erfaringer med å jobbe for 
rekruttering til bransjen. Et samarbeid med Skjervøy om et slik ordning har vært luftet mellom 
maritim næringsutvikler Silja Karlsen i Skjervøy kommune og næringskonsulent Jens Kristian 
Nilsen i Kåfjord. Det er ikke gjort noen formelle avtaler om samarbeid. 
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Det er også mulig å søke sametinget som støtte til et utviklingsprosjekt for fiskeri i Kåfjord, og 
en kan regne det som positivt om en får til samarbeid med andre kommuner om et slikt prosjekt.  

Vurdering: 
For Kåfjord vil et samarbeid med Skjervøy kommune kunne bli fruktbart for begge kommunene. 
Fiskere fra Skjervøy leverer sine fangster i Kåfjord når mottaket på Skjervøy er stengt og 
ungdom fra Kåfjord vil kunne gå på den blå linja på Skjervøy når de søker utdanning innen 
fiskeri. 
 
Andre kommuner kan også være interessante å samarbeide med. Både Lyngen og Storfjord har 
tidligere samarbeidet om føringstilskudd for fisk levert på mottaksstasjonen i Manndalen. De to 
siste årene har ikke dette samarbeidet vært formalisert, men båter fra begge disse kommunene 
leverer i Manndalen ved høve.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/219 -12 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 11.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Svar - Utbetalingsanmodning utviklingsstøtte 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
Vedlegg 
1 Faktura-1 
2 Spørsmål ad anmodning om sluttutbetaling utviklingsstøtte Master Tek Prod 
4 Utbetalingsanmodning-KNK-05-2020 
5 PS 44/19 Svar på - Søknad om etablererstøtte/utviklingsstøtte 
6 Utbetalingsanmodning 
7 Særutskrift - Svar på - Søknad om etablererstøtte/utviklingsstøtte 
8 Soknad-2019-0017 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Støtten utbetales i henhold til vedtak med nedtrekk for eksterne kostnader som støttegrunnlag. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Master Tek Produkter AS anmoder om utbetaling av utviklingstilskudd. Saken blir lagt frem for 
politisk behandling fordi administrasjonen finner det problematisk at søker om tilskudd er 
samme person som faktureres for eksterne kostnader i prosjektet.  
 
Oddgeir Sølvfæstersen har søkt og fått innvilget utviklingstilskudd til Master Tek Produkter AS, 
et selskap han er styreleder av og deleier gjennom moderselskapet i konsernet Master Teknikk 
Gruppen AS og Piggtind AS med 39% av aksjene. 
 
Oddgeir Sølvfæstersen er styreleder av konsernet Masterteknikk Gruppen AS og 100% eier av- 
og styreleder i Piggtind AS. 
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Den eksterne leverandøren til prosjektet er selskapet ITOS AS, hvor Oddgeir Sølvfæstersen er 
daglig leder, styreleder og 100% eier gjennom selskapet Piggtind AS. ITOA AS er et 
datterselskap av Piggtind AS. 
 
 
Rådmannen har bedt om en kommentar til dette og Sølvfæstersen svarer med en e-post: 
 
Beskrivelsen av eierforhold og roller til Oddgeir Sølvfæstersen (undertegnende) i hhv. Master 
Teknikk Gruppen og Master Tek Produkter, samt selskapene Piggting og Itos er korrekt i brevet. 
Jeg he styreleder i Master Teknikk Gruppen og Master Tek Produkter, men har ikke noe 
arbeidsforhold eller mitt daglige arbeid i disse selskapene, men utøver kun rollen som styreleder 
i selskapene. Det daglige arbeidet i selskapene utføres av ansatte som mottar lønn. Mitt 
arbeidsforhold er i Itos, hvor jeg er konsulent og selger ulike tjenester innenfor 
bedriftsrådgivning, forretningsutvikling etc. I fasen med å etablere/utvikle Master Tek Produkter 
og i satsningen på det nye tjenesteområdet har selskapet ansatt en selger, som har hatt behov 
for bistand til å utvikle strategi og ferdigheter innenfor markedsarbeid/presentasjonsteknikk 
etc., ref vår søknad. Det ble vurdert at Itos innehadde den nødvendige kompetansen til dette, og 
med min kjennskap til bedriften og den ansatte var dette den mest effektive måten å utnytte 
prosjektets ressurser på. Bistanden jeg har utført er derfor etter vårt syn ikke å regne som 
internt arbeid, men kjøp av en ekstern tjeneste på lik linje med en hvilken som helst annen 
leverandør. Vi har imidlertid forståelse for at dette forholdet ønskes oppklart, men vil legge til 
at det i andre prosjekt med offentlig finansiering ikke pleier å være problematisk at 
eiere/initiativtakere også selv fakturerer timer til et prosjekt i de tilfellene hvor de driver en 
virksomhet hvor dette er naturlig, derfor har vi ikke gjort et poeng av dette i søknaden. Det var 
heller ikke stilt krav til at rammen for bistanden skulle dokumenteres med tilbud/vurdering av 
levandør.  

Vurdering: 
Forklaringen som er gitt på spørsmål fra saksbehandler til selskapet kan ikke sies å oppklare 
saken. Søker, styreleder, eier av selskapet som søkes støttet - og utøver, eier og styreleder av 
selskapet er samme person.   
 
Rådmannens oppfatning er at siden den som søker støtte er samme person som den som utfører 
det «eksterne» oppdraget kan ikke utgiften regnes som ekstern og støtteberettiget. 
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Itos AS
Lakselvbuktvegen 201, 9042 LAKSVATN, Norge

Foretaksregisteret: NO 917 497 427 MVA

Master Tek Produkter AS

Anton Antonsens veg 14

9146 OLDERDALEN FAKTURA
Fakturanr.: 1

Fakturadato: 2020-01-15

Kundenr.: 10004

 

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2020-02-14

Kontonummer: 8601.67.72366

Ordrenummer: 3 Ordredato: 2020-01-15
Vår kontakt: Mecono Gruppen AS Leveransedato: 2020-03-02
Leveransested: Anton Antonsens veg 14

9146 OLDERDALEN, 
Norge

Bistand til arbeid med markedsplan og kursing i markedsarbeid og presentasjonsteknikk.

Beskrivelse Antall
Enh.pris

(eks. mva)
Beløp

(eks. mva)
Mva 

(25%)
Beløp

(inkl. mva)

Fatprisoppdrag 1 40 000,00 40 000,00 10 000,00 50 000,00

Betales til bankkonto 8601.67.72366 NOK  50 000,00
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 

Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 

    

E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  

postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
«REF» 2019/219-10 Fond 04.03.2020 

 

Spørsmål i forbindelse med - Anmodning om sluttutbetaling utviklingsstøtte 
Master Tek Prod 

Før vi kan foreta en utbetaling til dette prosjektet ser vi oss nødt til å undersøke et forhold ved 
dette.  
Oddgeir Sølvfæstersen søker om tilskudd til Master Tek Produkter AS, et selskap han er 
styreleder av og deleier gjennom moderselskapet i konsernet Master Teknikk Gruppen AS og 
Piggtind AS med 39% av aksjene.  
Oddgeir Sølvfæstersen er styreleder av konsernet Masterteknikk Gruppen AS og 100% eier av- 
og styreleder i Piggtind AS. 
Den eksterne leverandøren til prosjektet er selskapet ITOS AS, hvor Oddgeir Sølvfæstersen er 
daglig leder, styreleder og 100% eier gjennom selskapet Piggtind AS. ITOA AS er et 
datterselskap av Piggtind AS. 
Kan dere gjøre rede for dette slik at vi ikke gjør noe galt om vi betaler ut støtte til prosjektet? 
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 Side 2 av 2

 
Her er oppsettet som danner bakgrunnen til utbetaling i prosjektet.  
  

Bedriftsutvikling Omsøkt Innvilget  Regnskap Til utbetaling 

1) Ekstern bistand 50 000  10 000                      -                           -    

2) Egne timer 61% av timene i 
prosjektet 

75 000  15 000  80 063  15 000  
      
 

Kompetansetilskudd 
    

3) Ekstern bistand 30 000  5 000  30 000  5 000 

4) Egne timer 39% av totalen i 
prosjektet 

50 000  10 000  26 000  5 200  

5) 
   

Sum 25 200  

 
Kommentarer: 

1) Det er ikke benyttet ekstern bistand til denne delen av prosjektet.  
2) Her utbetales full pott til egne timer. 
3) Det er søkt om støtte til ekstern bistand. Den skulle gå til 

a. Kompetanseheving om brannsikring i byggeprosjekter, sikker utførelse og 
produktvalg. 

b. Kompetanseheving i presentasjonsteknikk, kursgjennomføring og markedsarbeid. 
 

Vi kan ikke finne at det er kjøpt ekstern bistand til punkt a), et punkt som vi vurderer som 
svært viktig i dette tiltaket.  

4) Det er ikke brukt egne timer til den delen som har med brannsikring og sikker utførelse, 
derfor nedtrekk på utbetalingen. 

5) Moms på eksterne tjenester støttes ikke. Den får dere igjen av staten. 

Har dere kommentarer til dette før vi betaler ut? 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Jens Kristian Nilsen 
Næringskonsulent / Ealáhuskonsuleanta 
Tlf.:  777 19258/463 15000 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

11



 

 Side 3 av 3

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/219-10 
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Fra: Oddgeir Sølvfæstersen (oddgeir@masterteknikk.no)
Sendt: 05.03.2020 22:11:23
Til: Jens Kristian Nilsen
Kopi: 

Emne: Re: Ang. anmodning om utbetaling av tilskudd
Vedlegg: 

Hei.

Viser til brev datert 4.3.2020 vedr. Master Tek Produkter sin utbetalingsanmodning på innvilget støtte til
bedriftsutvikling.

Beskrivelsen av eierforhold og roller til Oddgeir Sølvfæstersen (undertegnende) i hhv. Master Teknikk Gruppen og
Master Tek Produkter, samt selskapene Piggting og Itos er korrekt i brevet. Jeg he styreleder i Master Teknikk
Gruppen og Master Tek Produkter, men har ikke noe arbeidsforhold eller mitt daglige arbeid i disse selskapene, men
utøver kun rollen som styreleder i selskapene. Det daglige arbeidet i selskapene utføres av ansatte som mottar lønn.
Mitt arbeidsforhold er i Itos, hvor jeg er konsulent og selger ulike tjenester innenfor bedriftsrådgivning,
forretningsutvikling etc. I fasen med å etablere/utvikle Master Tek Produkter og i satsningen på det nye
tjenesteområdet har selskapet ansatt en selger, som har hatt behov for bistand til å utvikle strategi og ferdigheter
innenfor markedsarbeid/presentasjonsteknikk etc., ref vår søknad. Det ble vurdert at Itos innehadde den nødvendige
kompetansen til dette, og med min kjennskap til bedriften og den ansatte var dette den mest effektive måten å utnytte
prosjektets ressurser på. Bistanden jeg har utført er derfor etter vårt syn ikke å regne som internt arbeid, men kjøp av
en ekstern tjeneste på lik linje med en hvilken som helst annen leverandør. Vi har imidlertid forståelse for at dette
forholdet ønskes oppklart, men vil legge til at det i andre prosjekt med offentlig finansiering ikke pleier å være
problematisk at eiere/initiativtakere også selv fakturerer timer til et prosjekt i de tilfellene hvor de driver en virksomhet
hvor dette er naturlig, derfor har vi ikke gjort et poeng av dette i søknaden. Det var heller ikke stilt krav til at rammen
for bistanden skulle dokumenteres med tilbud/vurdering av levandør.

Til de konkrete punktene har vi følgende kommentar:

1. Se første avsnitt over, vi mener det er brukt kr 40 000 i ekstern bistand, ref. faktura fra Itos.
2. Ok.
3. Vedr. pkt. a) så ble det i behandlingen av søknaden påpekt at dette var en kompetanse det var forutsatt at

Master Teknikk Gruppen/Master Tek Produkter innehadde fra før, da vi driver med bygg og anlegg. Dette er
vi i utgangspunktet uenig i, da brannsikring etc. er en spesial-kompetanse. Men siden vi ikke fikk støtte til dette,
så ble det tatt ut av prosjektet (vi har brukt penger på det vi fikk de innvilget til). I en startfase, til vi har
opparbeidet denne kompetanse selv, så må vi leie inn personer som innehar denne kompetansen i forbindelse
med kursene. Støtten vi fikk innvilget var til den delen som omhandler markedsarbeid/-plan og
kompetanseheving i dette, samt presentasjonsteknikk etc. Det er det vi har brukt både interne timer og ekstern
bistand til i prosjektet. Størrelsen på det innvilgende søknadsbeløpet er lavere enn det vi søkte om, så noen
aktiver fra søknaden er bortfalt, og vi mener da å ha brukt midlene i tråd med det vi fikk innvilget. Vi er derfor
uenig i at beløpet skal reduseres. 

4. Se pkt.3 ovenfor, det er ikke innvilget beløp til dette. 
5. Dette er vi klar over, og det er ikke søkt om refusjon om dette. Vi søker om å få dekket 40 000 kr i ekstern

bistand ref. faktura som er på 50 000 kr, vi har da fratrukket mva.

Konklusjonen er at vi har tilpasset bruken av midlene i tråd med det vedtaket som ble gjort av Kåfjord kommune,
ikke slik søknaden opprinnelig var. Vi hadde håpet å få innvilget hele søknadsbeløpet, men da vi ikke fikk dette, så
har vi gjennomført og rapportert prosjektet i tråd med de føringene som ble gitt oss. Håper dette var oppklarende, og
at utbetalingen kan skje i tråd med vår utbetalingsanmodning.
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Med hilsen

Oddgeir Sølvfæstersen
Master Teknikk Gruppen

Tlf. 92635665

tir. 3. mar. 2020 kl. 11:02 skrev Jens Kristian Nilsen <jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>:

Hei!

 

Dere må gå inn på regionalforvaltning.no for å legge inn en anmodning om utbetaling av støtten. Ta kontakt om det
oppstår utfordringer.

 

 

Med vennlig hilsen / Dearvvuoðaiguin / Best regards

Jens Kristian Nilsen

Næringskonsulent / Ealáhuskonsuleanta / Business consultant

Telefon 77 71 92 58,  Mobil 463 15000

 

www.kafjord.kommune.no
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Anmodning om utbetaling

Sted og dato: Olderdalen, 3.3.2020

Saksbehandler Jens Kristian Nilsen

Søker (vår ref.) Master Tek Produkter

Søknadsinformasjon

Søknadsnr 2019-0017 Tilsagnsnr KNK-05/2020

Arkivsak 2019/219 Gyldig til 28.02.2020

Prosjektnavn Utviklingsstøtte - Master Tek Produkter

Anmodning om Sluttutbetaling

Utbetales nå 40 000 Rest til utbetaling 40 000

Tidligere 
utbetalt

0 Tilskuddsbeløp 40 000

Beskrivelse Prosjekt avsluttet, utgifter dokumentert

Delutbetaling 0 Sluttutbetaling 40 000

Sum kostnader Godkjent: 205 000, Akkumulert: 171 250, Rest: 33 750

Navn Master Tek Produkter

Kontonummer 15060429534

Innsendt 03.03.2020

Statusrapportering for Sluttutbetaling

Aktiviteter som ble planlagt er gjennomført. Master Tek Produkter har utviklet et kurstilbud, laget et 

markedsføringskonsept og har startet markedsføringenen av kursene. Det er planlagt at de første 

kursene avholdes våren 2020. På grunn av lavere støtte en planlagt har prosjektet blitt gjennomført 

med noe mindre ekstern bistand enn planlagt. Alle aktiviteter er gjennomført, men med noe mer 

egentrening i presentasjonsteknikk/markedsføringsarbeid.

Prosjektet er gjennomført som planlagt, men på grunn av lavere offentlig støtte er kjøp av ekstern 

bistand blitt lavere enn planlagt, men andelen interne timer brukt er den samme som planlagt, så 

egenandelen er blitt noe høyere. 
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Kostnadsrapportering

Tittel Ny kostnad Godkjent Akkumulert Rest

01.Prosjektkostnader 205 000 171 250 33 750

02. 0 0 0

03. 0 0 0

SUM KOSTNADER 205 000 171 250 33 750
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Hei, og takk for bekreftelsen. 

Jeg beklager at dere ikke har fått brev om dette vedtaket. Jeg ser at svaret er sendt til den postadressen som var
oppgitt i søknaden. Jeg burde selvfølgelig sendt den til den adressen som er registrert på organisasjonsnummeret til
bedriften eller på e-post. Jeg håper dette ikke medførte  for store problemer for dere.

Mvh Jens Kristian Nilsen, Kafjord kommune
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Master Tek Produkter 
Anton Antonsens veg 14 
9146 Olderdalen 
 
 
Kåfjord kommune 
Boks 74 
9147 Olderdalen 
 

Olderdalen 26.2.2020 
 
 
Utbetalingsanmodning – innvilget søknad om etablererstøtte/utviklingsstøtte 
 
Viser til vedtak av 26.8.2020 og sender med dette inn dokumentasjon av kostnadene.  
I tråd med vedtaket ber vi om at det utbetales tilskudd for bedriftsutvikling på kr 25 000 og 
tilskudd til kompetanseheving på kr 15 000. Konto nr.: 15060429534. 
 
Kostandene til ekstern bistand er dokumentert med faktura, til sammen 40 000 kr.  
Kostandene til interne timer er dokumentert med timelister. 262,5 timer x 500 kr = 131 250 
kr. 
 
Som følge av at tilskuddet ble noe lavere enn det vi søke om, har egenandelen i prosjektet 
blitt høyere.  
 
 
Med hilsen 
 
Oddgeir Sølvfæstersen 
styreleder 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Oddgeir Sølvfæstersen 
 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/219-5 Fond 16.09.2019 

 

Særutskrift - Svar på - Søknad om etablererstøtte/utviklingsstøtte 

 
Vedlagt følger vedtak i sak 44/19 som ble behandlet i Formannskap næring 26.08.19. 
 
 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  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. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Ann Karin Pedersen 
Sekretær 
Tlf.: 777 19206  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/219-5 
 
 
 
Intern kopi: 
Jens Kristian Nilsen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/219 -4 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 26.06.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/19 Formannskap -  Næringssaker 26.08.2019 

 

Svar på - Søknad om etablererstøtte/utviklingsstøtte 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Soknad-2019-0017 

 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 26.08.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein Leiros stiller spørsmål om sin inhabilitet. Erklæres inhabil ev et enstemmig 
formannskap.  
Nytt pkt (: Det anmodes at restfinansiering søkes fra Sametinget. 
Rådmannens innstilling med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd for bedriftsutvikling på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 62.500 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 25.000 kroner. 
2. Søknaden innvilges med et tilskudd til kompetanseheving på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 40.000 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 15.000 kroner. 
3. Utgiftene må dokumenteres. Det skal føres detaljerte1 timelister for interne timer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Detaljerte timelister skal inneholde aktivitet, utførende, dato, varighet og sted. 
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4. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 
bagatellmessig støtte. 

5. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår 
i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter 
dagens dato.  

6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en slik 
bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

7. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd for bedriftsutvikling på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 62.500 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 25.000 kroner. 
2. Søknaden innvilges med et tilskudd til kompetanseheving på inntil 20 % av kostnadene, med 

NOK 40.000 som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 15.000 kroner. 
3. Utgiftene må dokumenteres. Det skal føres detaljerte2 timelister for interne timer. 
4. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 

bagatellmessig støtte. 
5. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår 

i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter 
dagens dato.  

6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en slik 
bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

7. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Detaljerte timelister skal inneholde aktivitet, utførende, dato, varighet og sted. 
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Saksopplysninger 
Master Tek Produkter (MTP) er en del av Master Teknikk Gruppen. Master Teknikk Gruppen 
har siden oppstart i 2013 utviklet seg til å bli en virksomhet med hovedfokus på bygg og anlegg 
gjennom selskapene Master Teknikk Bygg og Master Teknikk Anlegg. MTP er et selskap som 
driver med import og salg rettet mot bygg- og anleggsnæringen, bl.a. fettpresser, smøremidler og 
kjemikalier. Master Teknikk Gruppen er lokalisert i Olderdalen og sysselsetter omlag 10 
personer.  
 
MTP skal starte et prosjekt for å tilby tjenester og produkter innenfor brannsikring til bygg- og 
anleggsbransjen. Det stilles stadig strengere krav til brannsikring i utførelse av alle typer 
entrepriser i byggeprosjekter, det være seg tømring, rørarbeid eller elektriske arbeider. MTP 
ønsker å starte med å arrangere kurs og tilby produkter innenfor området.  
 
Søknad om utviklingstilskudd 
 
I søknaden skriver de at hensikten med å gjennomføre forprosjektet er å etablere et godt grunnlag 
for bedriften. De opplever det som nødvendig å leie inn bistand for å få tilstrekkelig kompetanse 
og gjennomføringskraft i forprosjektfasen, samt tilføre bedriften kompetanse på områder hvor 
den ikke har kompetanse i dag. MTP søker om utviklingstilskudd som skal brukes til følgende 
formål:  
 Utarbeide markedsstrategi og markedspakke: lage strategi for markedsføring og bistand til å 

utarbeide markedspakke som kan brukes til salg og markedsføring av tjenestene. Leveransen 
er en markedsstrategi og en produktpakke som kan brukes i markedsføring. Det søkes ikke 
om støtte til å dekke produksjonskostnadene knyttet til materiell.  

 Utvikle konsept for gjennomføring av kurs. Det lages et konsept for gjennomføring av kurs, 
inkludert innhold i kursene.  

 
Kostnader utvikling  
Interne timer: 150 timer x 500 kr =. 75 000 
Ekstern bistand: 50 timer x 1000 kr =  50 000 
Finansiering utvikling  
Egeninnsats 75 000 
Næringsfond 50 000 

 
Til sammen utgjør dette 40% av de totale kostnadene til aktiviteten, og maksimalt av hva 
næringsfondets retningslinjer tillater 
 
Søknad om kompetansetilskudd 
 
MTP søker kompetansetilskudd som skal brukes til følgende formål: 
 Kompetanseheving om brannsikring i byggeprosjekter, sikker utførelse og produktvalg. 
 Kompetanseheving i presentasjonsteknikk, kursgjennomføring og markedsarbeid. 
 
Kostnader kompetanse  
Interne timer 100 timer x 500 kr =  50 000 
Ekstern bistand: 30 timer x 1000 kr =  30 000 
Finansiering  
Egeninnsats 50 000 
Næringsfond 30 000 
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Det søkes om 30 000 kr i støtte som utgjør 38% av kostandene til denne aktiviteten, og 
maksimalt av hva næringsfondets retningslinjer tillater.  

Vurdering 
Det er svært gladelig at MTP vil etablere seg innen nye felt. Dette er slike arbeidsplasser som 
Kåfjord har behov for og ønsker. Konsernet vil ha muligheten til å styrke sin markedsposisjon 
med å komme inn på disse nye feltene.  
 
Finansiering av de to prosjektene er svak. Det er lagt inn svært høy andel egeninnsats, hvor alt 
alle øvrige kostnader er søkt finansiert gjennom tilskudd. 
 
Finansiering av markedsstrategi bør være godt innenfor det som kan finansieres av 
næringsfondet, mens kostnader til å utvikle kurskonsept må regnes som driftskostnader som må 
påregnes å løpe i normal produksjon.   
 
For søknaden om kompetansetilskudd må en regne kompetanseheving innen brannsikring som 
normal drift i et firma som Masterteknikk, noe som en må forvente at firmaet har på plass i 
utgangspunktet. En kan ikke forvente at et firma stiller på bar bakke innen brannsikring og HMS 
når en etablerer et foretak for undervisning i dette.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond
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Prosjektnavn
Utviklingsstøtte - Master Tek Produkter

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Master Tek Produkter

Kontaktperson:
Oddgeir Sølvfæstersen

Adresse:
-

Postnr.:
9146

Poststed:
OLDERDALEN

Mobil:
92635665

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
oddgeir@masterteknikk.no

Bankkonto:
15060429534

Organisasjonsnummer: 
920685870

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Master Tek Produkter er en del av Master Teknikk Gruppen. Master Teknikk Gruppen har siden oppstart i 2013 
utviklet seg til å bli en mellomstor virksomhet, med hovedfokus på bygg og anlegg gjennom selskapene Master 

Teknikk Bygg og Master Teknikk Anlegg. Master Tek Produkter er et selskap som driver med import og salg 
rettet mot bygg- og anleggsnæringen, bl.a. fettpresser, smøremidler og kjemikalier. Master Teknikk Gruppen er 

lokalisert i Olderdalen og sysselsetter omlag 10 personer. Vi har nå startet et prosjekt for å utvikle Master Tek 

Produkter ved å ansette en person som bl.a. skal jobbe med salg/markedsføring.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Master Tek Produkter skal starte et prosjekt for å tilby tjenester og produkter innenfor brannsikring til bygg- og 

anleggsbransjen. Det stilles stadig strengere krav til brannsikring i utførelse av alle typer entrepriser i 

byggeprosjekter, det være seg tømring, rørarbeid eller elektriske arbeider. Vi opplever at kompetansen på dette 

området er varierende i bransjen, og ønsker å starte med å arrangere kurs og tilby produkter innenfor området.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Eiere (direkte eller indirekte) er Terje Bakkehaug, Bjørn-Even Salamonsen, Mikael Salamonsen og Oddgeir 

Sølvfæstersen.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   205 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 205 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   80 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   125 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 205 000

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Fra høsten 2019 skal vi ha 1 person som skal jobbe fulltid med salg og markedsføring, i tillegg til en 

deltidsstilling innenfor kontor/administrasjon. Virksomheten har ambisjon om å sysselsette 2-3 personer på 

fulltid i løpet av 2 år. Det er definert en oppstartsfase på 2 måneder, hvor markedsstrategi, markedspakke og 

konsept for gjennomføring av kurs skal etableres. I løpet av en periode på seks måneder fra oppstart av 

forprosjektet regner vi med at virksomheten skal være lønnsom. Forprosjektet har en varighet på 2 måneder med 

oppstart 1.september. 

Hensikten med å gjennomføre forprosjektet er å etablere et godt grunnlag for bedriften. Det er

nødvendig å leie inn bistand for å få tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringskraft i 

forprosjektfasen, samt tilføre bedriften kompetanse på områder hvor den ikke har kompetanse

i dag.
Vi søker om utviklingstilskudd som skal brukes til følgende formål:

•    Utarbeide markedsstrategi og markedspakke: lage strategi for markedsføring og bistand til 

å utarbeide markedspakke som kan brukes til salg og markedsføring av tjenestene. 

Leveransen er en markedsstrategi og en produktpakke som kan brukes i markedsføring. Det 

søkes ikke om støtte til å dekke produksjonskostnadene knyttet til materiell. 

•    Utvikle konsept for gjennomføring av kurs. Det lages et konsept for gjennomføring av 

kurs, inkludert innhold i kursene. 
•    Kostnader 

o    Interne timer: 150 timer x 500 kr = 75 000 kr.
o    Ekstern bistand: 50 timer x 1000 kr = 50 000 kr
o    Til sammen utgjør dette 40% av de totale kostnadene til aktiviteten.

Vi søker kompetansetilskudd som skal brukes til følgende formål:

•    Kompetanseheving om brannsikring i byggeprosjekter, sikker utførelse og produktvalg. 

•    Kompetanseheving i presentasjonsteknikk, kursgjennomomføring og marekdsarbeid.  

•    Kostnader: 

o    Interne timer 100 timer x 500 kr = 50 000 kr. 
o    Ekstern bistand: 30 timer x 1000 kr = 30 000 kr 
o    Det søkes om 30 000 kr i støtte som utgjør 38% av kostandene til denne aktiviteten. 

Master Tek Produkter vil selv stå for lønnskostnader til 1 fulltidsansatt som skal jobbe med 

salg/markedsføring, samt øvrige prosjektkostnader. I perioden på 2 måneder som forprosjektet

er definert til å vare er dette beløpet på 150 000 kr (500 kr per time). Interne timer er fordelt 

på de spesifikke aktivitetene som denne personen skal jobbe med.

Geografi
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1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/112 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 05.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Svar - Søknad om kompetansetilskudd 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
Vedlegg 
1 Invitasjon Slow Business Mastermind 2020 
2 Soknad-2020-0001 
3 Prosjektverkstedet-Beskrivelse av utviklingen 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges frem uten innstilling.  
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Tania Lopez og hennes selskap Prosjektverkstedet søker om kr. 30.000 fra næringsfondet til 
deltakelse i et nettbasert kompetansehevingsprogram kalt Slow Business Mastermind som 
avsluttes med et fysisk møte i Vågå. Hun skriver: 
 
Målsetting for deltagelse på Mastermind er å øke antall oppdrag og inntekt til bedriften. 
Med veiledning de neste tre månedene ønsker jeg å profesjonalisere driften ved å utarbeide 
maler for tilbud, ha veiledende priser, timeregistrering og et system for framdrift og 
informasjonsflyt mellom Prosjektverkstedet og oppdragsgiver, samt en mal for tidsbruk og 
synliggjøring av prosjektene i sosiale medier. 
 
Søkeren gjør prosjektbaserte oppdrag innen kulturformidling. Tilbyr produksjon og 
prosjektledelse i alle prosjektets faser. Formidler gjennom tekst, bilder og film. Per i dag 
arbeider Prosjektverkstedet med produksjon og formidling av kulturarvsprosjekter hvor 
formidlingsdelen foregår gjennom tekstproduksjon for nett og fysiske skilt, dokumentarfilm om 
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lokale historier fra andre verdenskrig, teaterverksted for barn/ungdom og kulturkafé/seminar 
åpen for publikum. 
 
Prosjektverkstedet har vært i drift i litt over et år. I denne perioden har overskuddet av driften 
blitt brukt til å investere i nødvendig utstyr. Prosjektverkstedet omsatte i sitt første leveår 
for ca. 310 000,-. Forventet inntekt i 2020 er 500 000,- 
 
 

Kostnadsplan 
Tittel SUM 
01.Prosjektkostnader 30 000 
02.Reise, kost og losji 10 000 
03.Eget arbeid 10 400 
Sum kostnad 50 400 

 
Finansieringsplan 
Tittel SUM 
01.Tilskudd fra næringsfondet 30 000 
02.Lån i bank 0 
03.Egenkapital 10 000 
04.Eget arbeid 10 400 
05.Andre finansieringskilder 0 

 
 
 

Vurdering: 
Det er prisverdig at en ønsker å utvikle sin virksomhet. Kompetansehevningsplanen er ambisiøs 
og deltakelsen er muligens litt prematur tatt i betraktning bedriftens korte levetid.  
 
Det er et kostbart opplegg søkeren har meld seg på her. Det virker tydelig at deltakelsen ikke har 
vært avhengig av støtte fra næringsfondet. Deltakelsen på kursopplegget virker dårlig planlagt i 
og med at søknaden kom inn få dager før påmeldingsfristen gikk ut.  
 
Tilgangen på midler fra næringsfondet er redusert kraftig de siste par årene, og full utbetaling 
vanskeliggjøres til alle søkerne.  
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Gjennom Slow Business Mastermind vil du få muligheten til å profesjonalisere

bedriften slik at du kan nå målene dine, systematisere og skalere samtidig

som du sover godt om natta. Få kvalifisert veiledning, smarte folk å sparre

med og en gruppe som hjelper hverandre å nå våre mål.

 

Slow Business Mastermind 2020

DU trenger ikke
starte bedrift

alene, selv om du
er alene om å

starte

Fjellflyt vil sette sammen en mastermind-gruppe bestående

av gründere som har en ambisiøs Plan A og kan dra nytte

av å jobbe side om side gjennom 3 intensive måneder.

"Endelig funnet nisje/fokus jeg tror jeg kan leve med over

lengre tid, og ting begynner å ramle på plass. Plan A og

Mastermind har hjulpet veldig! 

- Benedicte Raae, POW!
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Hvilken type problemstillinger jobber vi med?

 
 
Tidsrom:
03.02.20 - 10.05.20
 
Påmeldingsfrist: 15.01.20

Innholdsproduksjon (med konkrete ideer, overskrifter, tema,

kalenderplan) 

Salgsarbeid (inkludert priser/pakker/kampanjer) 

Lønnsomhet (prissetting, redusere kostnader, skalere opp, øke

inntektene, selge mer - alt som faller inn under å å øke lønna og

bunnlinja samtidig)

Bærekraft (også balansen mellom jobb/fritid) 

Team (rekruttering, innleid eller ansatt hjelp og teamarbeid)

Systemer (eks. maler for hvordan du tar i mot en ny kunde) 

Markedsføring (PR, foredrag, relasjonsbygging).

Produktutvikling (produkter, tjenester)

Posisjonering (ta din plass i markedet som ekspert)

Konseptutvikling (ny bedrift eller nytt marked)

Kom i mål med dine  FOKUS-prosjekter og få hjelp til å ta

tak i dine individuelle behov for bedriftsutvikling. 
 

Det kan være: 
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Tidsplan for Slow Business Adventure

Det er ikke obligatorisk oppmøte, men dette er så moro at du vil ikke gå glipp av noe!

 

Offisiell oppstart: Mandag 3. februar. Facebook-gruppa åpnes og vi er i gang!

 

Mastermind-samlinger på Zoom annenhver torsdag:

6. februar  kl.12-13 

20 feb kl.12-13

5.mars kl.12-13

19. mars kl.12-13

2.april kl.12-13

16. april kl.12-13

 

Spørsmål-og-svar (60 min) med Torill

13. februar kl. 12-13

12. mars kl. 12-13

23. april kl. 12-13

 

Workcation i Vågå på BETA coworking space 7-8 mai. 

 

Torill er tilgjengelig for 1-1 rådgivning torsdager fra kl. 10:45 -11.30 og fredager fra kl.10-12:00 i

perioden 6/2 t.o.m 24/4. 

Dine individuelle timer (2x45 min) må benyttes innen 24.april 2020, og du må selv booke timene her:

calendly.com/fjellflyt/slowbusinessmastermind 
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Opptakssamtale (før oppstart). Avklaring av utfordringer og

aktuelle prosjekter.

Mastermind-samling på nett annenhver torsdag 

2 timer individuell rådgivning med Torill (45 min x 2) 

Workation i Vågå på BETA Coworking space

Spørsmål&svar med Torill (60 min x 3)

3 FOKUS-planleggere 

Egen Slow Business Mastermind Facebook-gruppe der du kan dele

#småsuksesser underveis, få tips om dingser&apper, stille

spørsmål, hjelpe hverandre med å dele nyheter og få hjelp til å

finne andre ressurser du måtte trenge for å komme videre.   

Slow Business Mastermind inkluderer: 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold 

 
 
Spørsmål?
 
Kontakt Torill 
 
direktenummer 48 22 15 15
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Bruker du mye tid på å lage innhold (blogg, nyhetsbrev, sosiale medier), og ønsker å

tjene mer penger på den innsatsen? 

Har du nådd et inntekts-tak du ikke ser hvordan du skal komme forbi?

Er kundetilstrømningen stor, men innsiden av bedriften trenger litt kjærlighet?

Har du behov for bedre rutiner og systemer på administrasjon, distribusjon eller

levering?

Ønsker du å bli kjent for din ekspertise og ta en posisjon i folks bevissthet? 

Og sist, men ikke minst: Har du en idé til et nytt kurs, en bok, en tjeneste eller et

produkt - eller en hel bedrift, som du vil realisere?

En mastermind-gruppe gir deg uovertruffen støtte, holder deg ansvarlig og er et

arnested for å utvikle ideer lynraskt. Det er som intravenøs inspirasjon og alle bidrar med

sin kunnskap, oppmuntring og nettverk. Alt dette gjør at du kan utvide bedriften din og få

salgskampanjer, systemer og nye produkter på markedet mye raskere enn du klarer

alene.  

 

En mastermind er tingen om du allerede kan mye av det du trenger for å utvikle bedriften

videre, men du vet du kommer dit du vil mye raskere om du har utfordringer som dette:

 

Når trenger du en mastermind?
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Praktisk informasjon

Hva vi krever av deg: At du setter av tid til 2 FOKUS-økter i

uken til eget arbeid og deltar aktivt i mastermindmøtene.

 

 

Bindende påmelding innen 15.januar 2020. 

Ved påmelding betaler man et depositum på kr 1000. Mastermind-

avgiften blir delt i 3 avdrag som betales 1.februar, 1. mars og 1. april.

 

 

 

 

 

 

 

Workcation i Vågå

Fjellflyt fasiliterer en mastermind-samling på BETA coworking space

sine lokaler fra kl. 12:00 - 16:00 den 7.mai og kl. 09:00 - 14:00 den

8.mai. Fjellflyt vil hjelpe til med å finne overnatting i et kjempetrivelig

(og rimelig) pensjonat med plass til hele gruppa. Vi reserverer bord på

den lokale restauranten Annen etasje for felles Små suksessers fest-

middag om kvelden den 7.mai. 

NB! Reise, kost og losji dekkes av den enkelte deltaker. Det oppfordres

til samkjøring eller buss/tog. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Kompetansetilskudd

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Prosjekverkstedet

Kontaktperson:
Tania Lopez

Adresse:
Sandmelen

Postnr.:
9144

Poststed:
SAMUELSBERG

Mobil:
91882353

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
tania@prosjektverkstedet.no

Bankkonto:
98022637150

Organisasjonsnummer: 
921266030

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Enkeltpersonforetak

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Prosjektbaserte oppdrag innen kulturformidling. Tilbyr produksjon og prosjektledelse i alle prosjektets faser. 
Formidler gjennom tekst, bilder og film. Per i dag arbeider Prosjektverkstedet med produksjon og formidling av 
kulturarvsprosjekter hvor formidlingsdelen foregår gjennom tekstproduksjon for nett og fysiske skilt, 

dokumentarfilm om lokale historier fra andre verdenskrig, teaterverksted for barn/ungdom og kulturkafé/seminar

åpen for publikum.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Enkeltpersonforetak

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   30 000
02.Reise, kost og losji   10 000
03.Eget arbeid   10 400

Sum kostnad 50 400

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   30 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   10 000
04.Eget arbeid   10 400
05.Andre finansieringskilder    0

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

Sum finansiering 50 400

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja
Etableringsstipend

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Det søkes om støtte til kompetanseheving ved å delta på Mastermind gruppe. Mastermind gruppa foregår over 

nett annenhver torsdag med et fysisk møte i Vågå i mai. I tillegg er det tre sesjoner med spørsmål og svar, og 2 

timer individuell veiledning og et individuelt oppstartsmøte. Se vedlagt invitasjon.

Ved å delta ønsker jeg å arbeide med kompetanseheving og utvikling av bedriftens 

lønnsomhet. Jeg har tidligere deltatt på Fjellflyts dagsprogram Plan A som jeg var veldig 

fornøyd med.

Geografi
1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Invitasjon Slow Business Mastermind 2020.pdf   124 283 30.01.2020
Prosjektverkstedet-Beskrivelse av utviklingen.pdf   42 223 11.02.2020
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Prosjektverkstedet – en beskrivelse av bedriftens utvikling 
 
Prosjektverkstedet har vært i drift i litt over et år. I denne perioden har overskuddet av driften 
blitt brukt til å investere i nødvendig utstyr slik som en Macbook Pro med kapasitet til 
redigeringsprogram for bilder og film, fotolinser til stillbilder, et profesjonelt filmkamera med 
lydutstyr og en printer for storformat (plakater). Prosjektverkstedet omsatte i sitt første leveår 
for ca. 310 000,-. Forventet inntekt i 2020 er 500 000,- 
 
 
Noen av oppdragene Prosjektverkstedet har jobbet med har vært: 
Arkeologisk befaring, research og intervjuer i forbindelse med produksjon av kulturhistoriske 
tekster om Årøya og Bonkholmen i Lyngen. Tekstene og bildene er lagt ut på Senter for 
Nordlige folk sin hjemmeside Nordligefolk.no. 
 
Ledelse av antikvarisk restaureringsarbeid av naustrekken på Løkvollstranda, og sjå i privat 
eie. Arbeidet har bestått av søknadsskriving, utarbeidelse av tilstandsanalyseskjema, ledelse 
av restaureringsarbeidet og rapportskriving. 
 
PR og markedsføring for lokal aktør innenfor turismemarkedet. Synliggjøring og 
markedsføring i sosiale medier, tekst, bilder og layout av nettside, utforming av plakat, tekst 
og bilder i Visit Lyngenfjord sitt booking system. 
 
 
Noen nåværende oppdrag: 
Befaring og tilrettelegging av kultursti på Årøya i Lyngen. Research, og intervju av tidsvitner. 
Utarbeidelse av skilttekster, logo, layout, foto og redigering av bilder. Arrangere åpning av 
kultursti og tilhørende seminar om samisk bjørnekult, samisk levesett på kysten, okkupasjon, 
evakuering og kald krig. (Samarbeidspartnere Nord-Troms museum, Ishavskysten friluftsråd, 
Tromsø museum, Riksantikvaren, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget.) 
 
Produksjon av kulturhistorisk prosjekt med samisk som formidlingsspråk. Budsjettføring, finne 
samarbeidspartnere, arrangere teaterverksted for barn og ungdom (skuespill for film) med 
krigshistorier om russiske krigsfanger som tema. (Samarbeidspartnere HATS og Tvibit). 
Arrangere lokalhistorisk formidlingskveld. Videreføring av prosjektet. 
 
Prosjektledelse kulturhistoriske skilt på Løkvollen. Research, tekstutforming, foto og layout. 
Arrangere åpningsseremoni. (Samarbeidspartnere Nord-Troms museum, Sametinget). 
 
 
Hvorfor søknad om deltagelse på Mastermind 
Målsetting for deltagelse på Mastermind er å øke antall oppdrag og inntekt til bedriften. 
Med veiledning de neste tre månedene ønsker jeg å profesjonalisere driften ved å utarbeide 
maler for tilbud, ha veiledende priser, timeregistrering og et system for framdrift og 
informasjonsflyt mellom Prosjektverkstedet og oppdragsgiver, samt en mal for tidsbruk og 
synliggjøring av prosjektene i sosiale medier. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/51 -48 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 05.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Høring av endringer i motorferdselloven med forskrift 

Henvisning til lovverk:  
Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og 
forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
(forskriften).  
 
Vedlegg 
2 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag 
3 Høringsnotat om forslag til endringer i motorferdselloven (L)(749629) 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Høringen og uttalelsen fra Kåfjord kommune tas til etterretning.  
 
 
 

Saksopplysninger: 
Les vedlagt følgeskriv og høringsnotat fra klima- og miljødirektoratet. 
 
Høringsfristen gikk ut den 04.03.2020. Kåfjord kommune, søkte klima- og miljødepartementet 
og fikk innvilget utsatt frist til 20.03.2020.  
Saken skulle vært behandlet i Utvalg for miljø, drift og utvikling, men siden det er ikke møte før 
den 16.04.2020, behandles saken i Formannskapet og refereres i driftsutvalget.   
 
 
Departementets forslag: 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å 
kunne tillate bruk av alle typer beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre 
beltekjøretøy som bestemmelsen åpner for i dag. 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 
endres slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 
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 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 
motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av typer motorfartøy og – 
kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 
kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 
snøscooterløyper til en nasjonal database. 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første 
ledd bokstav c presiseres. 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a 
annet ledd. 

 

Vurdering: 
 
 
Uttalelse fra Kåfjord kommune 
 
Forskriftens § 2 tredje ledd 
Kåfjord kommune vurderer at kommunen sidestilles med Fylkesmannen i lov-/forskriftsteksten. I 
stedet for at Fylkesmannen skal delegere dette til kommunen. 
 
Motorferdselloven § 4a  
Kåfjord kommune vurderer at det ikke er noen saklige gode argumenter for å utelukke snøskuter og 
ATV med belter fra forsøket. En snøskuter vil rekke flere turer enn tråkkemaskin, men her er det 
muligheter for å regulere dette i den lokale forskriften gjennom begrensningen i antall turer og 
fartsbegrensning. Beltevogner og tråkkemaskiner kan til gjengjeld trekke flere personer samtidig, så det er 
vanskelig – uten et forsøk, å si at det ene er bedre enn det andre. Ved å tillate snøskuter og ATV med 
belter i forsøket får man muligheten til å evaluere dette. Det er også muligheter for i en evt kommunal 
forskrift; å sette krav til 4-takts motor, el-skuter og til dager og perioder.  Den viktigste reguleringen eller 
vurderingen vil være hvor evt slik virksomhet kan tillates for ikke å komme i konflikt med vesentlige 
friluftsinteresser og naturmangfold mv.  
Å stille seg positiv til forslag om å innlemme snøskuter og ATV med belter i forsøksordningen betyr ikke 
at kommunen sier ja til en forskriftsendring som tillater catskiing. Skal dette gjøres for alle landets 
kommuner må det til en ny forskriftsendring med forutgående høring. 
 
Forskriftens §§ 3 og 5 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende: 
Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp i 
første ledd. I annet ledd heter det at "kommunestyret» kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i første 
ledd. Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter første ledd også 
kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde denne myndigheten hos 
kommunestyret. 
Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes opp i 
første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan delegeres "til et 
folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen slik at 
myndigheten legges til "kommunen" vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den allerede 
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åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et 
forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik endring 
er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig. 
 
Kåfjord kommune vurderer at myndighet til å gi tillatelse gis til «kommunen». Dagens formulering er 
unødvendig i og med at myndigheten er gitt til «kommunestyret» som kan delegere den videre til 
administrasjonen. Hvis kommunestyret ikke ønsker at administrasjonen skal ha denne myndigheten så kan 
man gjennom delegasjonsreglementet avgrense myndigheten. 
 
Forskriftens § 5 første ledd bokstav c 
Etter Kåfjord kommune sin vurdering burde hele bestemmelsen om 2,5 km vært tatt ut. Det er store 
lokale ulikheter og denne bestemmelsen passer svært dårlig noen steder. Gjennom krav til å ta hensyn til 
naturmangfold, friluftsliv og vurdering etter naturmangfoldloven, så sikres disse interessene uten dette 
avstandskravet. Det er i dag hjemmel for å opprette snøskuterløyper for etter en beskrevet prosess 
(rekreasjonsløyper) både gjennom svært viktige friluftsområder og områder med sårbart biologisk 
mangfold. Det utredes nå om kommunene skal gis adgang til å vedtektsfeste traseer for motorisert 
transport av skikjørere opp på fjelltopper – om så. Det er da et paradoks at transport av gods og utstyr til 
egen hytte, dvs ren nyttekjøring, med kortere avstand enn 2,5 km fra brøyta bilvei ikke er tillat. I forhold 
til biologisk mangfold og friluftsliv så er det vel slik at jo lenger unna du kommer bilvei jo viktigere og 
mer sårbart er det.  
Når el-skutere kommer i større antall, vil disse måtte ha strøm for å kunne lades og da må man 
enten gjøre dette hjemme, eller ved hytte med strøm. Uten lademulighet vil få bytte ut 
bensindrevne skuterne med el-skutere.  
 
Bestemmelsen er slik kommunedirektøren vurderer det - gått ut på dato, da den er fra 1988 og en ikke har 
tatt hensyn til mindre forurensing (avgass/støy) fra snøskutermotorer, utviklingen av hyttefelt osv. 
Forskriften hjemler ikke mulighet for å skreddersy bestemmelser for svært ulike forhold. I tillegg kan man 
tenke seg at hyttefelt blir etablert over 2,5 km fra brøyta vei for å unngå avstandskravet. Dette legger 
beslag på mere natur. 
 
Dette kan løses på flere måter: 
Man kan fjerne 2,5 km.-grensen og la det være opp til kommunen å vurdere på samme måte innenfor 2,5 
km som utenfor 2,5 km. 
Man kan beholde 2,5 km grensen, men lage en NY hjemmel for å opprette transportløyper (eks. snødekket 
veg) i regulerte hyttefelt hvor det kan tillates nyttetransport for hytter under 2,5 km, dvs for formål som i 
dag ligger under §5c. Løypene er åpen for bruk for kun matrikkelførte hytteeiere og gjennom forskrift for 
løypenettet kan man regulere kjøringen på samme måte som i rekreasjonsløyper. Man kan ha samme krav 
til utredning og høring som for rekreasjonsløyper. 
Man kan evt legge hensynssoner jfr plan- og bygningsloven §§ 11-8 eller 12-6 over hyttefelt/traseer i 
dagens arealplan eller reguleringsplan hvor det knyttes bestemmelser om ferdselen innenfor området. 
Dette medfører muligens endringer/justering av disse bestemmelsene.  
Bruke dagens hjemmel om rekreasjonsløyper, men begrense til matrikkelførte hytteeiere med nærmeste 
familie og formål som angitt i §5c og med bestemmelser om fart, tidspunkt, perioder – som for andre 
rekreasjonsløyper som er åpen for alle. 
 
Motorferdsellovens § 6   
Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 
"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 
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Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd.  
Kåfjord kommune vurderer at en slik dispensasjonshjemmel for el-motorer kan innføres med 
muligheten for å sette vilkår for dispensasjonen. 
 
Motorferdselloven §§ 12 a og b 
Kåfjord kommune mener er at det er naturlig at bestemmelsene også gjelder andre motorkjøretøy og 
fartøy, og forslaget støttes. 
 
Påbud om å registrere kommunale løyper i nasjonal database   
Det vises til høringsutkastets pkt 6 side 15. I dag er det frivillig for kommunene å rapportere inn vedtatte 
snøskuterløyper til den nasjonale databasen. Departementet foreslår å gjøre dette obligatorisk ved å tilføye 
et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde: 
Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til 
Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser 
om innrapporteringen. Kåfjord kommune har ingen merknad til forslaget. 
 
Forskriftens § 6 
 
Kåfjord kommune er enig i at myndigheten legges til kommunen. Det blir da opp til kommunen å 
bestemme om hvem som skal ha myndighet til å fatte vedtak.  
 
Kåfjord kommune foreslår helt ny ordlyd til §6. Dagens ordlyd er lite presis og åpen for vid tolkning av 
formuleringen «kan dekkes på annen måte». Trekker man det langt kan alt dekkes på «annen måte» enn 
snøskuter (beltevogn, traktor, helikopter, dugnad av folk som frakter til fots etc.). Man kan altså alltid 
finne «annen måte» og derfor vil dette alltid kunne være avslagsgrunn. Hensikten med hjemmelen må 
være å dekke formål som ikke kan dekkes av §§ 2-5 og Kåfjord kommune har derfor vedtatt følgende 
forslag til ordlyd i §6 første punktum: 
 
 "Kommunen kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. 
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Fra: Jan Erik Torfinn Larsen (Jan-Erik-Torfinn.Larsen@kld.dep.no)
Sendt: 05.12.2019 12:42:27
Til: 
Kopi: 

Emne: 19/3230-12 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark
og på islagte vassdrag
Vedlegg: Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag.pdf;Høringsnotat om forslag til endringer i motorferdselloven (L)(749629).pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 

Avdeling Saksbehandler 
Julie Gjørtz 
Howden 

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i lov 

10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 

for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

 

Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at 

lettere beltekjøretøyer (som snøscooter og ATV med belter) også kan anvendes. 

Departementet foreslår også å gi kommunene myndighet til å tillate ferdsel med båt med 

elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget 

endringer i myndigheten til å gi tillatelser og dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av 

oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge overtredelsesgebyr, innføring av 

plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper til en nasjonal 

database, samt enkelte andre mindre endringer. 

 

Høringsfrist er 4. mars 2020. 

 

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på 

https://www.regjeringen.no/id2680101/ 

 

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/3230, i stedet sendes på e-post til 

postmottak@kld.dep.no. 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget 

også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Alle som 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3230-12 

Dato 

5. desember 2019 
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Side 2 
 

ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Julie Gjørtz Howden 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

 

Den Norske Turistforening 

Framtiden i våre hender 

Friluftsrådenes Landsforbund 

Greenpeace 

Hovedorganisasjonen Virke 

Kommunesektorens 

organisasjon 

Landbruksdirektoratet 

Miljødirektoratet 

Miljøstiftelsen Bellona 

Natur og ungdom 

Naturvernforbundet 

Norges Bondelag 

Norges Fjellstyresamband 

Norges Hytteforbund 

Norges Idrettsforbund og 

Olympiske Komite 

Norges Jeger- og 

fiskerforbund 

Norges Miljøvernforbund 

Norges Motorsportfobund 

Norges Røde Kors 

Norges Skogeierforbund 
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1 Innledning 

Med dette høringsnotatet ønsker Klima- og miljødepartementet å få innspill til forslag til endringer i 

lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og 

forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter 

forskriften).  

 

Departementet foreslår følgende: 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne 

tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som 

bestemmelsen åpner for i dag. 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres 

slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 

 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 

motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –

kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 

kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 

snøscooterløyper til en nasjonal database. 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første 

ledd bokstav c presiseres. 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd. 

 

De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 2 til 8 under. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt under punkt 9, og forslag til nye 

og endrede lov- og forskriftstekster er samlet under punkt 10.  

 

2 Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven 

§ 4 a 

2.1 Bakgrunn 

Gjennom en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd, ble det i 2017 åpnet for et prøveprosjekt 

hvor departementet kan gi inntil seks kommuner "myndighet til i forskrift å fastsette løyper for 

persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing)".  

Forsøksordningen med catskiing er nå i gang. Av de sju kommunene som søkte om å være 

forsøkskommune for catskiing ble Jølster, Eid, Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal i mai 2018 valgt ut 

av Miljødirektoratet til å delta i forsøket. 

 

Klima- og miljødepartementet har fått innspill om at prøveordningen er for snever ettersom den bare 

omfatter tyngre beltekjøretøy og avgrenser mot bruk av snøscooter og ATV (firehjulsmotorsykkel) 

med belter.  
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En utvidelse av prøveordningen med catskiing, slik at også snøscooter og ATV med belter kan 

benyttes, vil nødvendiggjøre en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd og forskriften § 4b 

første ledd. 

2.2 Gjeldende rett 

Ordlyden i motorferdselloven § 4 a tredje ledd tillater at "beltekjøretøy" brukes til catskiing, og gir 

ingen videre presisering angående hvilken type beltekjøretøy som kan brukes. Derimot er forarbeidene 

til bestemmelsen tydelige på at den kun skal tillate catskiing med tyngre beltekjøretøy som 

"tråkkemaskiner, beltevogner e.l." (Prop. 83 L (2016-2017) s. 14). Som proposisjonen videre 

presiserer, vil "[s]nøscooter eller ATV med belter […] ikke falle inn under definisjonen". Selv om 

lovteksten tilsynelatende tillater alle beltekjøretøy i forbindelse med catskiing, har lovgivers hensikt 

vært å utelukke bruk av lettere motorkjøretøy til dette formålet.  

 

I forskriften § 4b første ledd er ordlyden tydeligere enn i loven, ettersom det her presiseres at 

persontransport for catskiing kun kan utføres av "tyngre beltekjøretøy". Forskriftsbestemmelsen er en 

delegering av myndigheten til velge ut forsøkskommuner etter motorferdselloven § 4 a tredje ledd fra 

departementet til Miljødirektoratet. Dermed er i utgangspunktet den samme myndighet og det samme 

dispensasjonsgrunnlaget som følger av loven, ment overført til Miljødirektoratet gjennom forskriften. 

De samme hensyn som forarbeidene gir uttrykk for, gjør seg da også gjeldende for 

forskriftsbestemmelsen. 

 

Det er dermed ikke hjemmel i dagens motorferdselregelverk for å anvende ATV med belter eller 

snøscooter i forbindelse med catskiing.  

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Forsøket med catskiing er begrenset til maksimalt seks år, jf. motorferdselloven § 4 a tredje ledd. Som 

det presiseres i Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, skal forsøket evalueres innen fire år. 

Forsøkskommunene ble valgt ut i mai 2018, og evalueringen skal da starte i 2022. Evalueringen av 

forsøket skal ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før 

forsøksordningen utløper. Dersom prøveordningen utvides slik at også snøscooter og ATV med belter 

kan benyttes, vil forsøksordningen kunne evalueres både på grunnlag av ferdsel med beltevogn, og 

med ferdsel med lettere beltekjøretøy. Dette kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt og 

eventuelt i hvilken utstrekning catskiing skal tillates etter forsøksperiodens slutt. 

 

Forsøksordningen i seg selv er ikke vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og 

Grunnloven § 112, jf. Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, og dette gjelder også endringsforslaget. Selv om 

naturmangfoldloven kap. II ikke kommer direkte til anvendelse ved utarbeidelse av lovproposisjoner, 

vil det, som departementet skriver i proposisjonen, være en forutsetning at erfaringene fra 

forsøksordningen vurderes i lys av disse prinsippene før en eventuell varig lovendring vedtas. 

Imidlertid må de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven vurderes av kommunene når de 

vedtar sine forskrifter for catskiing. Det vil være opp til den enkelte kommune om den vil utvide 

ordningen til å også å inkludere motorferdsel med snøscooter og ATV med belter. En slik utvidelse vil 

nødvendiggjøre endringer i de lokale forskriftene, med tilhørende nye vurderinger etter 

naturmangfoldloven. 
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Innlemmelsen av snøscooter og ATV med belter i catskiing-ordningen kan gi alpinsentrene mer 

fleksibilitet, ettersom flere kjøretøy kan brukes. Imidlertid er det også et betydelig antall 

privatpersoner som eier snøscootere og ATV med belter. Endringen vil derfor kunne medføre økt 

ferdsel i løypene. Økt omfang av kjøring i privat regi vil imidlertid kunne begrenses dersom 

kommunene i sine forskrifter fastsetter at løypene kun kan benyttes i næringsvirksomhet. En slik 

begrensning vil også kunne fastsettes av grunneier. Lovendringen vil imidlertid uansett kunne medføre 

at det er flere næringsaktører som vil kunne benytte løypene, siden det er flere aktører som har tilgang 

til snøscooter eller ATV som kan påmonteres belter, enn det er aktører som har tilgang til tyngre 

beltekjøretøy. Endringen vil derfor trolig kunne resultere i økt motorferdsel. Avgrensning av bruk av 

løypenettet til kun en bestemt næringsaktør eller et fåtall næringsaktører, vil kunne være problematisk 

ut fra konkurranserettslige regler, og kan ev. også være i strid med EØS-avtalens forpliktelser. Dette 

må den enkelte kommune eller grunneier selv bære ansvar for å vurdere. Departementet legger til 

grunn at økt ferdsel også kan medføre en økt risiko for ulykker, og at kommunene må ta høyde for 

dette i sine forskrifter. 

 

Departementet foreslår å endre motorferdselloven § 4 a tredje ledd, første punktum til å lyde: 

 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år."  

 

Med "beltegående motorkjøretøy" på vinterføre siktes til kjøretøy som er egnet til å ferdes på snø, slik 

som beltebil eller beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 1 og 2. ATV defineres både som 

moped, motorsykkel og traktor etter kjøretøyforskriften § 2-3 nr. 2 a og c, og § 2-4 (1). Når påsatt 

belter, vil slike kjøretøy regnes som beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 (2), eller 

beltetraktor jf. § 2-4 (1) femte ledd. ATV med belter vil dermed regnes som "beltegående 

motorkjøretøy" etter departementets endringsforslag.   

  

Departementet foreslår videre å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4b første ledd første punktum til å lyde: 

 

"Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år ". 

 

Forslaget vil innebære at både ATV med belter og snøscootere vil kunne brukes i forbindelse med 

catskiing.  

 

Alternativt forslag 

Et alternativ til forslaget over er å begrense utvidelsen til å gjelde kun ATV med belter og ikke 

snøscooter. Dette vil bety at snøscooter ikke kan brukes til catskiing, og at bruk av snøscooter til 

fornøyelsesformål kun kan skje i løyper som er opprettet etter motorferdselloven § 4 a og forskrift for 

motorferdsel § 4a. En slik avgrensning vil da måtte gjenspeiles i ordlyden i motorferdselloven § 4 a 

tredje ledd og forskriften § 4b første ledd, gjennom at bestemmelsene åpner for motorferdsel med 
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beltegående motorkjøretøy på vinterføre, unntatt snøscooter. Med snøscooter menes da kjøretøy som 

er definert i kjøretøyforskriften § 2-5 eller som er registrert som kjøretøy klasse S.  

 

En slik avgrensning kan bidra til en viss begrensning i den økning av motorferdselen i utmark som 

forslaget over medfører, ved at den utelukker ferdsel med en type motorkjøretøy som er forholdsvis 

vanlig. Likevel mener departementet at en slik avgrensning ikke vil være hensiktsmessig, ettersom den 

vil komplisere regelverket samtidig som den faktiske begrensningen den kan medføre ikke vurderes å 

være vesentlig. 

 

Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på den foreslåtte endringen og det 

alternative forslaget. 

 

3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i 

motorferdselloven § 6 

3.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (vedtak nr. 815, 2017-

2018), hvor det heter:  

  

"Stortinget ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som 

gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann 

under 2 kvadratkilometer. 

 

Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet 

til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hekkeområder." 

Anmodningsvedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av representantforslag 77. S (2017-2018). 

Representantforslaget ble fremmet som en følge av at Holtålen kommunes forskrift om bruk av 

elmotor på mindre vann til friluftsliv og fritidsfiske var blitt opphevet av Fylkesmannen grunnet 

manglende lovhjemmel. På bakgrunn av anmodningsvedtaket fikk Miljødirektoratet i oppdrag å 

utarbeide et høringsnotat til denne endringsforslaget. Den følgende redegjørelsen og drøftelsen under 

punkt 3 er i stor grad basert på direktoratets vurderinger. 

3.2 Gjeldende rett 

Motorferdselloven legger ned et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag i § 3. Loven er 

teknologinøytral, slik at alle former for motorisert ferdsel omfattes – også elektrisk motor, jf. Ot. prp. 

nr. 45 (1976-1977) s. 33. 

 

Et unntak fra det generelle motorferdselforbudet er gitt i motorferdselloven § 4 tredje ledd, som tillater 

ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag. Kommunen 

er imidlertid gitt myndighet til å forby motorferdsel helt eller delvis, også på disse vassdragene. I 

tillegg kan grunneier forby motorisert ferdsel i vassdraget, selv om denne ferdselen er i tråd med 

motorferdselloven, jf. vannressursloven § 16 annet ledd annet punktum jf. første ledd bokstav d. 
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Samtidig har også kommunen etter dagens regelverk en viss adgang til å fravike forbudet mot 

motorferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. For det første gjennom adgang til å gi en 

generell forskrift, for det andre gjennom enkelttillatelser etter søknad. Motorferdselloven § 5 første 

ledd, bokstav b åpner for at kommunestyret kan gi forskrift om adgang til "bruk av motorfartøy på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i 

forskriften". I rundskriv T-1/96 forutsettes det på s. 38 at "adgangen til å gjøre unntak fra 

ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 kvadratkilometer bare benyttes i særlige tilfeller, jf. uttrykket 

"særlige grunner". Det kan være aktuelt for eksempel for nødvendig transport til hoteller, 

turistdestinasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler". Fritidsfiske kan ikke betraktes som "særlig grunn" i denne 

sammenheng. 

 

Etter motorferdselloven § 6 har kommunen en generell adgang til å gi enkelttillatelser til bruk av 

motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven. 

Forutsetningen er også her at det foreligger "særlige grunner". Denne generelle 

dispensasjonsbestemmelsen vil også kunne anvendes for bruk av elektriske båtmotorer, i tilfeller hvor 

dette ellers ville vært forbudt etter loven. Det fremgår av rundskriv T-1996-1 at det ved vurdering av 

"særlige grunner" i forbindelse med dispensasjoner må legges vekt på "om motorferdselen er 

nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring" 

(s.42). Vilkåret om "særlige grunner" i motorferdselloven § 6 omfatter ikke båtferdsel til rekreasjons- 

eller friluftsformål.  

 

Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en 

endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel 

på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 

fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen 

Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av 

båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann. 

3.3 Departementets vurderinger og forslag 

En åpning for båter med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer, ut fra en begrunnelse om at de 

hverken støyer eller forurenser, er et avvik fra motorferdsellovens teknologinøytrale utgangspunkt. 

Dette kan på sikt føre til et økende press for å åpne for andre elektriske innretninger som hverken 

støyer eller forurenser, men som allikevel kan ha negative konsekvenser for naturmangfold og 

friluftsliv. Endringen kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille hva som er  

motorferdsel eller ikke.  

 

Føringer i Stortingets vedtak 

Stortingets anmodningsvedtak legger tre viktige føringer for regelverksendringen som regjeringen er 

bedt om å legge frem:  

 Åpning for ferdsel med båt med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer skal skje gjennom 

å gi kommunene adgang til å gi tillatelse etter søknad.  

 Adgangen skal kun gjelde for elmotorer med begrenset effekt. 

 Kommunen må vurdere om en åpning er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested 

for viltarter og fugler, og særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.  
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Føringene er viktige for å redusere eventuelle ulemper for naturmangfold, og har vært styrende for 

utkastet til lovendring som foreslås her. I tillegg har departementet lagt vekt på konsekvensene for 

friluftsliv. 

 

Tillatelse etter søknad 

På bakgrunn av anmodningsvedtaket foreslår departementet at kommunen etter søknad skal kunne gi 

tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Alternativet 

til denne løsningen ville ha vært å gi kommunene en adgang til å gi en lokal forskrift som åpner for 

slik ferdsel på bestemte vann uten søknad. En ordning med åpning i forskrift vil være enklere å 

administrere for kommunen, siden man slipper enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere 

for publikum, som slipper å søke. På den annen side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for 

kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget av motorferdsel på det aktuelle vannet.   

 

På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak om at kommunen skal kunne gi "dispensasjoner", og 

komiteflertallets uttalelser i Innst. 325 S (2017-2018) om at "det ikke kan gis dispensasjoner generelt 

og på mindre vann" legges det til grunn at en forskriftsløsning ikke er ønsket. Dette er derfor ikke 

foreslått eller beskrevet nærmere her. Departementet legger til grunn at kommunene gjennom en 

søknadsordning som foreslått i høringsutkastet her, vil kunne gi flerårige tillatelser, f.eks. for fem år av 

gangen, slik at merarbeidet for kommunen og publikum knyttet til søknader begrenses.  

 

I samsvar med anmodningsvedtaket foreslår ikke departementet krav om at det må foreligge "særlige 

grunner" for at tillatelse skal gis, eller til at kjøringen skal være knyttet til bestemte formål. Om det 

skal fastsettes slike begrensninger vil være opp til den enkelte kommune. Lovforslaget innebærer at 

kommunen vil kunne gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med for eksempel 

fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette vil det være 

opp til kommunene selv å vurdere. Det er videre foreslått at bestemmelsen skal være en kan-

bestemmelse, slik at det vil være opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Det vil 

altså ikke være slik at kommunen plikter å gi tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens 

vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.  

 

Effektbegrensning på båtmotor 

Stortingets anmodningsvedtak presiserer at kommunen kun kan tillate bruk av elmotorer med 

begrenset effekt. I sin vurdering av dette punktet har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i at en slik 

begrensning bør tilsi at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart anses å ligge på 3 – 3,5 knop, 

hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Miljødirektoratet har derfor foreslått en 

effektbegrensning på inntil 800 watt inngangseffekt. Dette forslaget er basert på råd fra fagpersoner og 

på tall hentet fra ulike publiserte enkle tester av elektriske båtmotorer. Oppnåelig hastighet som følge 

av denne effektbegrensningen vil likevel avhenge av en rekke faktorer, særlig båtens skrogform, vekt 

og størrelse, samt propellutforming mv. Det er derfor ikke mulig å forutsi presist hvilken hastighet en 

gitt effektbegrensning vil kunne gi i hvert enkelt tilfelle. En smal og lett båt med kun én person om 

bord vil eksempelvis trolig oppnå en hastighet noe høyere enn alminnelig rofart med den angitte 

begrensningen.     

 

Direktoratets vurdering er likevel at en effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som 

ønsker å bruke elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål, samtidig som at ulempene for naturmiljøet og 

friluftslivet ikke vil bli vesentlige. 
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Departementet har vurdert om det i tillegg til effektbegrensning også burde vært oppstilt en 

hastighetsbegrensning i regelverket,  slik det eksempelvis er gjort i regelverket knyttet til bruk av båt 

for personer under 16 år. Det kan imidlertid være utfordrende å måle hastighet på vann. Samtidig er 

ulempene ved at enkelte båter under visse forhold vil kunne gå et fåtall knop over ro-fart, begrensede. 

Departementet har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å også innta en hastighetsbegrensning. 

Vi ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Ut fra den usikkerhet som er knyttet til 

sammenheng mellom hastighet og effektbegrensning vil vi oppfordre høringsinstansene til å gi innspill 

på hvilken effektbegrensning regelverket bør fastsette, samt begrunnelse for anbefalt grense. 

 

Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense . 

Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil 

nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag.  

 

Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler 

Det følger av anmodningsvedtaket at hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler skal  

vurderes av kommunen før det gis tillatelser. I komitéinnstillingen presiserer flertallet at regelverket 

må sikre at hensynet til natur, og særlig hekkeområder, ivaretas. Det påpekes at dette kan ivaretas ved 

at kommunen pålegges å kartlegge slike hensyn og ikke gi tillatelser i slike områder. Lovforslaget er 

utformet i samsvar med dette.  

 

Plikten til å kartlegge fugleområder vil supplere de generelle miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven kapittel 2, som gjelder alle tillatelser som gis av offentlige myndigheter og som 

berører naturmangfold.  

 

Forslaget vurderes å ha to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil det være 

konsekvenser knyttet til at ikke-motorisert ferdsel vil bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre 

vil endringen trolig medføre at ferdselen samlet sett vil øke. Dette gjennom økt ferdsel i områder hvor 

det allerede er ferdsel, men også ved at det kan bli ferdsel i områder hvor det tidligere ikke har vært 

ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor.  

 

Når det gjelder førstnevnte type konsekvenser har departementet ingen holdepunkter som tilsier at en 

båt med elmotor med begrenset effekt og hastighet tilnærmet rofart, vil forstyrre fugle- og dyreliv mer 

enn en vanlig robåt. 

 

Den andre typen konsekvenser, økt ferdsel, kan imidlertid ha negative konsekvenser. Små vann er ofte 

grunnere enn store vann, og grunne vann er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for 

vannfugl. Forslaget kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig med minst 

mulig aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor sannsynlighet 

for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er vadefuglarter (som 

gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, fiskeender og 

dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, dvergdykker og 

toppdykker), samt lomarter. 

 

Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge 

av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i 

form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett 
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ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og 

evne til å gjennomføre en suksessfull rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase 

da ungene fortsatt vil være avhengige av foreldrene – selv etter at de har forlatt reiret. 

 

For å minimere eventuelle negative ulemper legger forslaget til grunn at kommunene skal legge vekt 

på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler. Kommunen må vurdere det konkrete 

vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde 

for artene og tilgangen på andre vann. En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på 

vannet, blant annet ut fra vannets størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven 

§§ 8-12, hvor blant annet prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal 

legges til grunn. Flere av artene som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende 

områder, er allerede under press fra andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og 

internasjonale rødlister. Kommunen må vurdere om det i en eventuell tillatelse bør settes vilkår som 

for eksempel gir forbud i sårbare perioder som for eksempel i hekkeperioden. 

 

Konsekvenser for friluftsliv 

I en vurdering av en eventuell søknad om ferdsel med båt med elmotor på en innsjø mindre enn 2 

kvadratkilometer, må kommunen også vurdere konsekvensene av en slik tillatelse opp mot de øvrige 

hensyn som regelverket må ivareta, som for eksempel friluftslivshensyn. Forslaget kan gjøre det 

enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker ikke er i 

stand til å ro selv. Forslaget kan også føre til økt fritidsfiske fra båt. 

 

Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være 

et visst lydnivå også fra en elmotor. Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to 

hovedelementer. Det ene er lyd fra selve motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger 

seg gjennom vannet.  

 

Med en effektbegrensning på 800 watt antar departementet at bruk av elmotor på båt vil avgi et svært 

lavt lydnivå, som igjen i liten grad vil oppfattes som forstyrrende. Med en forutsetning om begrenset 

effekt, som igjen setter begrensning på hastighet, kan departementet ikke se at virkningene for 

friluftsliv vil skille seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Uten en effektbegrensning vil 

bruk av elmotorer kunne påvirke omgivelsene negativt for andre brukere, som for eksempel 

kajakkpadlere og badende. Dette særlig fordi hastigheten kan bli høy.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår at endringen inntas som nytt annet ledd i motorferdselloven § 

6, som skal lyde: 

 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
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"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

4 Ending av regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b 

4.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens 

naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede 

eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende: 

 

§ 12 a 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter 

som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på 

plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov". 

 

De øvrige ledd i § 12 b foreslås ikke endret og behandles ikke videre i dette notatet. 

 

Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en 

supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av 

snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og 

dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd 

til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde 

førere av snøscooter.  Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy.  

4.2 Departementets vurderinger og forslag  

Departementet viser til at bestemmelsene om fremleggelse av dokumenter og overtredelsesgebyr for 

førere av snøscootere ble inntatt i loven i forbindelse med at kommunene i 2015 fikk adgang til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. At bestemmelsene om fremleggelse av 

dokumenter og overtredelsesgebyr ble begrenset til å gjelde førere av snøscootere, var i all hovedsak et 

utslag av at de øvrige bestemmelsene som ble fastsatt samtidig gjaldt bruk av snøscootere (i løyper for 

fornøyelseskjøring). Det var derfor snøscootere oppmerksomheten var rettet mot. Samtidig fremgår 

det klart av forarbeidene til lovendringen at behovet for å kreve fremlagt dokumenter gjelder ved all 

motorferdsel i utmark, og § 12 a ble derfor gjort generell, slik at fremleggelsesplikten gjelder all 

kjøring uavhengig av om den er nyttekjøring eller fornøyelseskjøring (Prop.35 L (2014-2015) side 33). 

At bestemmelsen ikke ble gjort generell også med tanke på type kjøretøy, var i liten grad resultat av 

noen bevisst vurdering, og må mest av alt anses som en inkurie. Det samme må gjelde for adgangen til 

å ilegge overtredelsesgebyr.   
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Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som 

motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens 

naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil 

styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark. 

 

Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter 

motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av 

snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -

fartøy. 

 

Departementet foreslår følgende endring. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov". 

 

5 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag  

5.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven § 3 gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er i loven og i 

den tilhørende forskriften gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Lovverket gir for det første unntak 

for flere konkret opplistede formål og tilfeller. I tillegg har både loven og forskriften § 6 en 

dispensasjonsbestemmelse som åpner for at kommunen kan gi dispensasjoner også i tilfeller som ikke 

dekkes av unntaksbestemmelsene. Dispensasjonsbestemmelsene er ment å være sikkerhetsventiler som 

skal praktiseres strengt. Lovens dispensasjonsbestemmelse gjelder motorfartøy eller luftfartøy, mens 

forskriftens bestemmelse gjelder motorkjøretøy. Det er flere vilkår for at slike dispensasjoner skal 

kunne gis, blant annet at det foreligger "særlige grunner" (motorferdselloven § 6) eller et "særlig 

behov" (forskriften § 6).  

 

I lovens § 6 er myndigheten til å gi slike dispensasjoner lagt til "kommunen". I forskriften § 6 er 

myndigheten lagt til "kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer".  

 

I motorferdselloven fra 1977 var myndigheten i loven stort sett lagt til kommunen, ikke til 

kommunestyret. Da loven ble endret i 1988, og det ble vedtatt å fastsette en nasjonal forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer, ble dette strammet inn, og det fremgår av forarbeidene at departementet 

opprinnelig foreslo at dispensasjonsvedtak for motorferdsel i utmark skulle vedtas av fylkesmannen 
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(Ot.prp. nr. 60 (1986-1987) s. 10). Dette forslaget møtte protester fra flere høringsorganer, som blant 

annet pekte på viktigheten av kommunalt selvstyre og at det å flytte myndigheten til fylkesmannen 

kunne føre til en lengre saksbehandlingstid. I proposisjonen ble det derfor likevel foreslått å legge 

dispensasjonsmyndigheten etter forskriften § 6 til kommunen, ved kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ,. 

 

Fra prosjektgruppen for prosjektet "Forenkling av utmarksforvaltningen i Lom kommune og 

Jotunheimen nasjonalpark", som er et samarbeid mellom Lom kommune, Norsk fjellsenter, Lom 

fjellstyre og nasjonalparkforvalter for Jotunheimen, har Klima- og miljødepartementet mottatt et 

innspill om å legge myndigheten etter § 6 til "kommunen" også i forskriften. Søknader etter forskriften 

§ 6 vil dermed kunne avgjøres av kommuneadministrasjonen og trenger ikke å behandles av 

kommunestyret.  

 

Myndigheten til å gi bestemmelser om kjøring etter forskriften § 3 annet ledd og tillatelser til ferdsel 

med snøscooter etter forskriften § 5 første ledd er også lagt til "kommunestyret".  Se nærmere omtale 

om eventuell endring også av disse bestemmelsene i pkt. 5.2, samt omtale av behov for 

delegeringsadgangen som følger av forskriften § 2 tredje ledd.  

 

5.2 Departementets vurderinger og forslag  

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at 

myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen. 

Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å 

bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller 

administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering 

som kommuneloven oppstiller. 

 

I sin begrunnelse for innspillet har prosjektgruppen påpekt at dagens ordning i mange saker medfører 

en unødvendig omstendelig og tidkrevende behandling, med behandlingstid som avhenger av politisk 

møtekalender, krav om detaljert saksutredning som må utarbeides i forkant av frist for møteinnkalling 

og gjennomføring av møte, utskrift av møteprotokoll, og til slutt svar til søker.  

 

At myndigheten tilligger kommunestyret er etter departementets syn spesielt viktig der hvor 

myndigheten innebærer kompetanse til å gi forskrifter. Der det gjelder enkeltdispensasjoner er det etter 

departementets syn mer kurant at kommuneadministrasjonen treffer vedtak.  

Departementet vil påpeke at dispensasjoner etter forskriftens § 6 krever skriftlig saksfremlegg, og at de 

aller fleste søknadene derfor behandles i kommuneadministrasjonen før det treffes en avgjørelse i 

kommunestyret. Etter departementets syn vil en endring neppe føre til at flere vedtak innvilges og at 

omfanget av motorisert ferdsel i utmark øker dersom vedtakene treffes administrativt. Den foreslåtte 

endringen vil kunne gi kommunen større fleksibilitet, og det vil være opp til den enkelte kommune om 

sakene kun skal behandles administrativt eller også politisk, innenfor kommunelovens 

delegeringsbestemmelser. En adgang til administrativ innvilgelse av søknader etter forskriften § 6 vil 

også kunne korte ned saksbehandlingstiden.  
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Departementet mener den foreslåtte endringen vil kunne bidra til forenkling, samtidig som negative 

konsekvenser antas å være små. 

 

Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern 

delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med 

motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den 

tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av 

motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger.  

 

Departementet foreslår følgende endring i forskriften:  

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

 

"I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte." 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende:  

 

Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp 

i første ledd. I annet ledd heter det at "[k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i 

[første ledd]".Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter 

første ledd også kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde 

denne myndigheten hos kommunestyret.  

 

Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes 

opp i første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan 

delegeres "til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen 

slik at myndigheten legges til "kommunen"  vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den 

allerede åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et 

forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik 

endring er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig. 

 

Departementet vil bemerke at kommuneloven (lov 22. juni 2018 nr. 83  om kommuner og 

fylkeskommuner, som trer gradvis i kraft høsten 2019) setter visse skranker for hvilke saker som kan 

delegeres til kommuneadministrasjonen. Det følger av kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og blant 

annet § 5-7 andre ledd tredje punktum at alle saker i utgangspunktet kan delegeres fra kommunestyret 

til andre folkevalgte organ. Derimot følger det av § 13-1 sjette ledd at kommunedirektøren kun kan gis 

myndighet til å treffe vedtak "i saker som ikke har prinsipiell betydning". Dermed kan ikke 

kommunedirektøren – eller noen i kommuneadministrasjonen – treffe vedtak om  motorferdsel  i saker 

som har prinsipiell betydning.  

 

Departementet ønsker også innspill på anvendelsen av forskriften § 2 tredje ledd. Etter denne 

bestemmelsen har fylkesmannen adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. 

Dette gjelder kjøring som ellers har direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 og forskriften § 2 første 

ledd. Etter annet ledd annet punktum har fylkesmannen adgang til å delegere denne myndigheten til 
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kommunestyret. Departementet er usikker på hvorvidt en slik adgang er nødvendig, og bemerker at 

enhver begrensning på det kommunale selvstyret i utgangspunktet skal ha hjemmel i lov, jf. 

kommuneloven § 2-1 annet og tredje ledd. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen 

etter § 2 tredje ledd til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor 

grad myndigheten delegeres til kommunen. Vi ønsker å høre høringsinstansenes erfaringer med 

bestemmelsen, og ber om synspunkter på om adgangen til å delegere myndigheten etter forskriften § 2 

tredje ledd annet punktum til kommunen bør oppheves. 

 

6 Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i 

nasjonal database  

6.1 Bakgrunn 

Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å 

samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for 

kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en 

innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften. 

6.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener at en samlet oversikt over snøscooterløyper vil være til fordel både for publikum 

og for offentlige myndigheter. Det er praktisk og tidsbesparende å samle informasjon om de 

kommunale snøscooterløypene på ett sted, både for publikum, for oppsynet, for redningstjenestene og 

for forvaltningen. For publikum vil tilgang til slik informasjon være en fordel både for de som ønsker 

å kjøre snøscooter og vil orientere seg om hvilke løyper som finnes, og for friluftsfolk som ønsker å 

unngå turområder nær snøscooterløyper. Det har så langt har vist seg utfordrende å få kommunene til å 

sende inn data til Miljødirektoratets database, og departementet mener derfor at det bør fastsettes en 

plikt til å innsende data om snøscooterløyper til den offentlige databasen.  

 

Som støtte for dette synspunktet viser departementet til at bruksverdien av databasen reduseres 

vesentlig dersom den ikke er komplett. Departementet ser på den annen side ingen tungtveiende 

grunner til at en slik forpliktelse ikke skal kunne innføres. Departementet foreslår at en slik 

forpliktelse fastsettes i forskriften, og legger til grunn at motorferdselloven § 4a femte ledd hjemler en 

slik forpliktelse gjennom forskriftsregulering.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår å tilføye et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde: 

 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen." 
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7 Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd 

bokstav c 

7.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, men inneholder 

samtidig en rekke unntaksbestemmelser i loven og i den tilhørende forskriften. Et av de lovfestede 

unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav c, om adgangen til 

hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til 

bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  På 

bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan avstandskravet skal beregnes, herunder kommunenes 

skjønnsmessige adgang til å fravike utgangspunktet om å måle i luftlinje, uttalte Klima- og 

miljødepartementet i brev 3. juli 2018 til fylkesmennene, at kommunene "har et skjønn i valg av 

målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei", og at "det avgjørende for om 

tillatelsen kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er minst 2,5 km".  

Stortinget behandlet 20. juni 2019 et representantforslag om å endre forskriften § 5 første ledd bokstav 

c for å gi kommunene mulighet for å bruke skjønn når de måler opp avstanden mellom hytte og 

brøytet vei (dokument 8: 119 S (2018-2019). Forslaget ble ikke vedtatt, jf. Innst. 355 S (2018-2019). 

Stortinget påpekte at det etter dagens regelverk er fullt mulig å gi tillatelse til å bruke snøscooter til 

hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktiske mulige trasé er lengre enn 2,5, men 

avstanden i luftlinje er under 2,5 km. Samtidig utrykte representantene fra regjeringspartiene i 

komitéen, som representerer et flertall i Stortinget, at forskriften bør presiseres slik at det kommer 

tydelig frem at kommunene kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til 

grunn ved vurdering av søknader etter bestemmelsen.  

7.2 Departementets vurderinger og forslag 

For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  

 

Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode.   

 

En presisering som foreslått vil ikke medføre noen realitetsendring, siden det også etter gjeldende rett 

har vært adgang til å fravike utgangspunktet om avstandsberegning i luftlinje. Departementet vil også 

påpeke at det er opp til kommunen selv om den ønsker å fravike utgangspunktet om 

avstandsberegning i luftlinje, og at innfrielse av avstandskravet ikke gjør kommunene forpliktet til å 

innfri en søknad. Kommunen vil fortsatt kunne avslå søknader selv om avstandskravet er oppfylt, og 

vil også kunne bestemme at transport skal skje med leiekjører uavhengig av avstand. Det forutsettes 

fortsatt at søknader kun kan innvilges når det ikke finnes mulighet for leiekjøring. Dersom det finnes 

mulighet for leiekjøring med snøscooter i området, kan kommunen ikke innvilge søknad om 

snøscootertransport til hytte etter § 5 første ledd bokstav c. 
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Departementet foreslår å endre forskriften § 5 første ledd bokstav c til å lyde: 

 

"eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a". 

 

8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i 

utmark i forskriften § 2a annet ledd 

8.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

I april 2019 vedtok Stortinget et nytt sjette ledd i markaloven § 10: "Departementet kan gi forskrift om 

adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler". En slik generell adgang til 

å ferdes med elsykler i Marka ble deretter tatt inn i markalovforskriften § 2. I markalovforskriften § 2 

annet ledd er det også tatt inn en bestemmelse om at "[k]ommunen kan i forskrift begrense eller forby 

bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka". 

 

Markaloven gjelder for markaområdene i Oslo og nærliggende kommuner. I resten av landet foreligger 

en generell adgang til å ferdes med elsykkel i utmark gjennom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 2a. I denne bestemmelsens annet ledd slås fast at den enkelte 

kommune i forskrift kan "bestemme at bruk av elektriske sykler […] likevel ikke er tillatt i bestemte 

områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer." Departementet foreslår å endre sistnevnte 

bestemmelse til å samsvare med kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel i 

markalovforskriften § 2 annet ledd. 

8.2 Departementets vurderinger og forslag 

Kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er noe ulikt formulert i de to bestemmelsene. 

Etter markaloven er kommunen gitt en vid adgang til å regulere slik ferdsel, og kan etter bestemmelsen 

både begrense og forby ferdsel i hele eller deler av kommunens utmark. Dette gir den enkelte 

kommune stort handlingsrom og mulighet for å tilpasse ferdsel med elsykkel til lokale forhold og hver 

kommunes ulike utmarksområder. Bestemmelsen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag annet ledd gir også kommunen mulighet til å regulere ferdsel med elsykler, men da 

i bestemte områder, strekninger eller traséer. Ordlyden gjør at det ikke fremkommer helt klart hvorvidt 

bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykler i hele kommunens utmark, slik som gjennom 

markalovforskriften. 

 

Klima- og miljødepartementet vurderer det hensiktsmessig at disse to bestemmelsene er likelydende. 

Dette er både fordi det skaper likhet for loven at adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er den 

samme i alle utmarksområder, og fordi nyanseforskjellen kan skape unødvendig forvirring og 

tolkningsproblemer – særlig for de kommuner som har utmarksområder både i og utenfor Marka.  

 

På denne bakgrunnen foreslår departementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag § 2a annet ledd til å lyde: 

 

"Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka" 
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9 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Departementet legger til grunn at forslagene ikke får vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser for det offentlige.  

 

Forslaget om utvidelse av forsøket om catskiing vil kunne innebære noe merarbeid for de kommunene 

som ønsker å endre en iverksatt ordning, siden en slik endring vil kreve noe saksbehandling. Det vil 

være opp til den enkelte kommune å velge om forsøket skal utvides.  

 

Forslaget om å gi kommunene adgang til i forskrift å tillate elmotorer på vann under 2 

kvadratkilometer vil innebære noe arbeid i form av søknadsbehandling for de kommunene som velger 

å benytte seg av myndigheten de får ved lovendringen. Forslaget innebærer ikke økte økonomiske 

eller administrative kostnader for privatpersoner.  

 

Endringen av Statens naturoppsyns myndighet til å føre kontroll etter motorferdselloven §§ 12 a og b 

vil gi naturoppsynet utvidet mulighet til å kontrollere lovligheten med motorferdsel i utmark. Forslaget 

har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, hverken for det offentlige eller 

for private.  

 

Forslaget om å flytte dispensasjonsmyndighet etter forskriften § 6 fra kommunestyret til kommunen, 

vil etter departementets syn innebære redusert arbeidsbyrde for kommunestyret i de kommunene som 

velger å legge vedtakskompetansen til kommuneadministrasjonen. Arbeidsbyrden forblir den samme 

for kommuneadministrasjonen, som i motsatt fall uansett vil måtte forberede vedtak for 

kommunestyret. Privatpersoner vil kunne oppleve at saksbehandlingstiden reduseres. 

 

Forslaget om å innføre en plikt til innrapportering av snøscooterløyper til Miljødirektoratets nasjonale 

snøscooterbase medfører en ekstra oppgave for de kommuner som ikke allerede gjør dette. 

Arbeidsbyrden knyttet til oppgaven vil imidlertid være beskjeden. Samlet sett vil kommunene dra 

nytte av at alle kommuner med snøscooterløyper har lagt sine løyper inn i databasen. At løyper i alle 

kommuner ligger inne i databasen vil være tidsbesparende for redningstjenesten. Forslaget vil ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser for private, men vil lette og bedre 

informasjonstilgangen. 

 

Presiseringen av ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c som fremhever kommunenes 

skjønnsrom i oppmålingen av avstandskravet innebærer ingen realitetsendring, og medfører dermed 

ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene eller privatpersoner. 

 

Endringen i kommunens adgang til å begrense eller forby bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd vil ikke med føre administrative konsekvenser eller økonomiske kostnader for kommunene 

eller private. 
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10 Samlet fremstilling av endringsforslagene 

 

10.1 Endringer i motorferdselloven 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år.  

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  

 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  

 

10.2 Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

I forskriften foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
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§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år. 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen. 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. 
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Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag ved 
skadefellingsoppdrag på rovvilt. Nord Troms Interkommunale 
Skadefellingslag 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. § 6 
Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag ved skadefelling - Nord Troms 

Interkommunale Skadefellingslag 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Nord – Troms Interkommunale Skadefellingslag, v/Skadefellingsleder Olaf Opgård, innvilges 
dispensasjon for inntil 6 snøskutere for frakt av skadefellingspersonell for lokalisering og ringe 
inn rovdyr med fellingstillatelse, jfr. § 6 forskrift om bruk av motorkjøretøy på islagte vassdrag.  
 
Saken er også vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Hvis planlagt transport 
gjennomføres på snødekket mark, det planlegges og tas nødvendig miljøhensyn, vil dette kunne 
gjennomføres uten å påføre naturmiljøet større kjente negative belastninger eller skader.   
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Effektueres jfr. skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen, med vilkår for bruk av 
snøskuter. 

 Gyldighet i vintersesongen fra 01.01.2020 til 04.05.2023, i hele Kåfjord kommune. 
 Gjelder kun for ansatte i skadefellingslaget. 
 Jfr. motorferdsellovens § 10 plikter Nord – Troms Interkommunale Skadefellingslag å 

innhente grunneiertillatelser før snøskuterkjøring iverksettes. 
 Motorisert ferdsel forventes planlagt og gjennomført med minst mulig unødvendig 

transport og gjennomføres så skånsomt som mulig, for å skåne naturen og miljøet best 
mulig.  

 Ved skadefellingsoppdrag skal politiet eller andre aktuelle orienteres.   
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 Det må tas særlig hensyn mennesker, dyreliv, sårbar natur, utsatte kulturminner, eller 
noe annet som planlagt transport med snøskuter kan påføre skade (negativ belastning).   

 
Fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, gjeldende vedtak fra Kåfjord 
kommune, og godkjente grunneiertillatelser, må kunne fremlegges ved kontroll.  
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Les vedlagt søknad. 
Nord – Troms Skadefellingslag administreres av Lyngen kommune v/skogbrukssjefen i Nord 
Troms. Laget består av 7 jegere der Olaf Opgård er skadefellingsleder per i dag. Ved skade på 
bufe og rein utført av rovvilt, kan det gis skadefelling i bestemte perioder, og over flere 
kommuner. Det søkes om en periode fra 01.01.2020 til 04.05.2023, gjeldende for hele Kåfjord 
kommune. Samme tillatelse er behandlet og innvilget i Storfjord, Lyngen, Nordreisa og 
Kvænangen kommune. Det var tidligere også gitt samme dispensasjon for forrige valgperiode.    

Vurdering: 
Saken er å regne som en formalitet, også siden dette dreier om en forlengelse av tidligere 
dispensasjon.   
Bruk av snøskuter ved skadefelling er en rasjonell og relativt skånsom metode for å frakte 
personell rundt i terrenget. Det er per i dag vanskelig å komme med alternative kjøretøy/metoder 
som er mer hensiktsmessig. I slike situasjoner må dette utføres så rask som mulig.  
 
Omsøkt dispensasjon er å regne som særlig tilfelle, og har ikke turkjøring som formål. Behovet 
vil være vanskelig å kunne dekke på annen mer rasjonell måte.  
Det må fortløpende og i hvert tilfelle, vurderes opp mot mulige skader og ulemper, ut fra målet 
om å redusere motorferdselen til et minimum.  
 
Med å innvilge dispensasjon i perioder, som aktiveres når det blir gitt skadefelling, er den mest 
rasjonelle og smidige måten å få tillatelse til transport, når det også som regel haster svært mye.  
 
Kåfjord kommune, vurderer skadefelling som er viktig metode, for raskt å ta ut rovdyr som 
påfører bufe og reindrifta store økonomiske tap.  
 
Når det gjelder hensyn til Naturmangfoldloven § 8, kunnskapsgrunnlag, mener Kåfjord 
kommune, at erfaringsgrunnlaget med dagens kunnskap, og når transporten gjennomføres på en 
skånsom og forsvarlig måte, så begrenses mulige skader til et minimum, og kan derfor forsvares. 
Det er viktig at det rapporteres tilbake til kommunen om det skulle oppstår uheldige situasjoner.    
 
Naturmangfoldloven § 9, føre-var-prinsippet, skal til enhver tid vurderes i forhold til nødvendig 
kunnskap og for hele tiden å forebygge at skader skal kunne oppstå. 
 
Naturmangfoldloven § 10, økosystemtilnærming og samla belastning for mennesker og 
naturmiljø, kan forsvares i forhold til planlagt mulig nyttetransport, sett i forhold til samla 
negativ miljøbelastning i området, når kjøringen begrenses til et minimum.  
 
Naturmangfoldloven § 11, kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Denne 
sees på som svært liten, når transporten gjennomføres som planlagt. Eventuelle påførte skader 
må utbedres og evt. dekkes økonomisk av tiltakshaver. 
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Naturmangfoldloven § 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Kjøring på snødekket 
mark, og uten å komme i negativ berøring med natur og dyreliv mv., kan transporten vurderes 
som forsvarlig når dette gjennomføres på en skånsom og forsvarlig måte. Driftsmetoden vil 
være vanskelig å erstatte med andre mer rasjonelle metoder.  
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Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag ved skadefelling - 
Nord Troms Interkommunale Skadefellingslag. 

Søknadsopplysninger: 
Nord Troms Interkommunale skadefellingslag administreres av Lyngen kommune v/ 
Skogbrukssjefen i Nord Troms. Skadefellingslaget består av 7 faste jegere med pr. i dag, Olaf 
Opgård som skadefellingsleder. Skadefellingslaget tar skadefellingsoppdrag på rovvilt som har 
påført skader på bufe, tamrein mv. Ett skadefellingsoppdrag skjer kun ved at en 
skadefellingstillatelse er utstedt av Fylkesmannen i Troms. 
 
På bakgrunn av kommende skadefellingstillatelser, søkes det om dispensasjon fra lov om 
Motorferdsel i utmark og vassdrag. Det søkes dispensasjon for nåværende kommunestyres 
valgperiode 2020-2023. Dispensasjonen skal kun brukes på vinterføre fra 1. januar med siste dat 
4 mai, hvert år. 
 
Bruk av snøskuter til sporing ved en skadefelling er ett viktig hjelpemiddel for å lokalisere 
skadedyret så fort som mulig og for å begrense tidsbruken som er gitt ved en 
skadefellingstillatelse, utstedt av Fylkesmannen i Troms. 
 
Ettersom bruk av motorkjøretøy ved en skadefelling ikke er direkte hjemlet i lov om 
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, skal alle søknader behandles etter forskriftens § 6, 
som igjen må behandles i formannskap eller ett annet utvalg. Dette fører til store utfordringer 
med tanke på oppdragets tidsperspektiv og ressursbruk. 
 
All transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering. Kjøringen skal ikke 
medføre skader i terrenget. Antall turer er ikke begrenset, men det forutsettes jfr. vilkår at 
motorferdsel begrenses til et minimum innenfor skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen med 
begrenset tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen. 
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Det vektlegges at formålet med dispensasjonen er til bruk av snøscooter til sporing av skadedyr. 
Formålet med skadefellingsoppdrag er å bedre tapsstatistikken for beitedyr i utmark, samt å legge 
til rette for bedre dyrehelse. 
 
Skadefellingstillatelse gitt av Fylkesmannen skal medbringes dispensasjonen, uten 
skadefellingstillatelse er ikke dispensasjonen gyldig. 
 
 
Dispensasjonen har som formål å ligge vakant og aktiveres innenfor skadefellingstillatelsens 
tidsrammer og geografiske utstrekning gitt i hvert enkelt skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen i 
Troms. Formålet er å kunne gi en smidig saksgang for å effektivere forsøk på skadefelling når 
vedtak foreligger. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
Direkte innvalg: 40028515 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
Tilsvarende brev sendt til: 
Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD 
Kåfjord kommune Postboks 74 9146 OLDERDALEN 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/443 -7 

Arkiv: 1/33 

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 12.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Søknad om deling av eiendommen gnr. 1 bnr. 33, tomt til eksisterende 
fritidsbolig og ei boligtomt. 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningslovens § 20-1 m) 
                                      Plan- og bygningslovens kap. 19 
                                      Jordlovens § 9 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av 2 tomter på eiendommen 
gnr. 1 bnr. 33, ei tomt på ca. 1 da til eksisterende fritidsbolig og ei boligtomt på ca. 1, 3 da. Det 
er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke berører andre interesser noe som 
høringsrunden også har avdekket. Videre er det vektlagt at fradelingen bl.a. vil medføre ei ny 
bolig noe som er høyt prioritert i kommunen.   
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 2,3 dekar på eiendommen gnr. 1 bnr. 33. Dispensasjon 
begrunnes med at fradelingen ikke vil berøre andre interesser. Omsøkte tomter vil også ligge så 
langt fra sjøen at de ikke er til hinder for den frie ferdselen i strandområdet. 
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 2,3 daa overflatedyrka jord til bolig- og 
fritidsformål jfr. § 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle 
arealet ligger i et hellende terreng og har ikke vært høstet på mange år. Arealet har mindre verdi 
for dagens landbruk. 

 

Saksopplysninger: 
 
Det søkes om fradeling av 2 tomter på eiendommen gnr. 1 bnr. 33, ei tomt til eksisterende 
fritidsbolig og ei tomt til ny bolig. Tomt til fritidsbolig utgjør ca. 1 dekar, omsøkt boligtomt utgjør 
ca. 1,25 dekar. Omsøkte tomter ligger i Djupvik.  
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PARTER:  
Eier: John Johansen, Odd Ivar Johansen, Per Ingvald Johansen 
Erverver:  

  
EIENDOM:  
Gnr/bnr: 1/33 Ideell 

andel: 
1/3 Eiendomsnavn: Sollund 

 
 
Formål: 2 tomter, 1 til fritids- og 1 til boligformål 
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
   1,3 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
   6,3 daa 
 

    

Innmarksbeite:    0,0 daa     
Produktiv 
skog: 

  
   0,0 daa 

    

Annet 
markslag: 

 
   1,5 daa 

    

Totalt:    9,1 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr. 1 bnr. 33 utgjør 9,1 daa og består av en parsell i Djupvik. Begge tomtene 
ligger ca. 80-90 meter fra sjøen dvs. innenfor 100-meters beltet langs sjø og vassdrag. Innenfor 
100-meters beltet fra sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv og andre allmenne interesser. Søknaden krever dispensasjon fra § 1-8 i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Av tilleggsopplysninger til søknaden framgår følgende:  
Det søkes med dette om fradeling av 2 tomter fra gnr. 1, bnr. 33. En tomt søkes fradelt til 
eksisterende fritidsbolig på gnr. 1, bnr. 33, og en til planlagt ny bolig. Fritidsboligtomta søkes 
fradelt med ca. 1 mål, og boligtomta søkes fradelt med ca. 1,25 mål. Se vedlagt kartutsnitt, 
søknadsskjema med underskrifter og fullmakt. 
 
Da fritidsboligen ble oppført var det i tida like før gjennomført grunnundersøkelser på 
naboeiendommen hvor Myra hyttefelt nå er under utbygging. Ved graving av vannledninga til 
fritidsboligen på 1/33 ble det på flere steder gravd ned til ca. 3m dybde. Her var det kun 
morene og grus med innslag av større stein den øverste meteren. Det ble lagt ved bilder som 
dokumentasjon. På bakgrunn av denne dokumentasjon godkjente NVE grunnforholdene som 
trygge for bygging av fritidsboligen. Boligtomta søkes fradelt mellom fritidsboligen og Myra 
hyttefelt. Vannledninga til fritidsboligen krysser hele den omsøkte boligtomta, et par meter fra 
nordgrensa. Det har tidligere stått en bolig her fra 1950 til den ble revet i 2011. Vi anser 
grunnforholdene her å være tilstrekkelig utredet og trygge. 
 
Det er for flere år siden gitt tilbakemelding i forbindelse med kommunens oppstart av 
områdereguleringen Djupvik — Engenes, at det er ønskelig at arealet på 1/33 reguleres til 
bolig/fritidsboligformål, med byggegrense mot sjø på linje med grensa i Myra hyttefelt. Dette 
planarbeidet har dessverre stått i stampe i flere år. 
 
Boligtomta er tiltenkt et yngre par som ønsker å bygge bolig. Det vil derfor vær gunstig om 
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saken kan behandles og tomta fradeles så tidlig som mulig på nyåret, slik at tomta kan 
overdras til de tiltenkte nye eierne. Sikkerhet i eiendom kan være viktig med hensyn til 
finansiering av bolig. 
 
 
Det har tidligere vært drevet jordbruk i mindre skala på eiendommen. 
 
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester mot tiltaket.  
  
I forhold til kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik, parsell Engenes-Spåkenes ligger det 
omsøkte arealet innenfor et LNF-område med følgende bestemmelse: 
 
Innenfor disse områdene vil det bli ført en restriktiv holdning til bolig- og hyttebygging. I 
enkelttilfeller kan ny bebyggelse være aktuelt. Bebyggelsen må da ikke komme i konflikt med 
viktige landbruks-, natur- og friluftsinteresser.  
 
Søknaden har vært ute til høring blant berørte sektormyndigheter. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune, Kulturetaten har i brev av 07.02.20 gitt følgende uttalelse: 
 
Kulturminnefaglig uttalelse - 
 
Fylkeskommunen er myndighet til å ivareta kulturminner i arealplaner jf. lov om kulturminner av 1978 og 
plan- og bygningsloven av 2008. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Tiltaket er sjekket mot arkiv og kulturminneregister. Så langt vi kjenner til, er det ikke registrert 
automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsfelt i det omsøkte området. 
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert og mange vises ikke på overflata. Vi vil minne om 
aktsomhets- og meldeplikten dersom en under arbeid skulle støte på spor etter eldre aktivitet og 
bosetning jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Skulle det komme frem gjenstander, ansamlinger med 
trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi kontaktes umiddelbart. Vi ber kommunen om at 
dette tas med i et evt. vedtak. 
 
Estetikk 
Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Ved fradeling bør det på 
byggesaksnivå stilles krav om utforming som ivaretar hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap. Viktige variabler er volum og form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt 
plassering / orientering i terrenget. 
 
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget. 
 
Sametinget har i brev av 22.01.20 gitt følgende uttalelse: 
 
Vi viser til deres brev av 13.01.2020. 
 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at 
det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner på de aktuelle tomtene. 
Skulle det likevel komme frem funn eller gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses. Melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal utføre 
arbeidet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
fylkeskommunen. 
 
Fra de øvrige høringsinstansene er det ikke kommet uttalelser noe som tolkes som at de ikke har 
merknader til omsøkte fradeling.  

74



 
Omsøkte fradeling vil berøre areal som er karakterisert som overflatedyrka jord og krever 
dispensasjon fra Jordlovens § 9. Eiendommen har imidlertid så lite jordbruks- og 
skogbruksressurser slik at søknaden primært behandles etter Plan- og bygningsloven.  
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Vurdering: 
 
Formålet med søknaden er to delt. Den ene delen er å skaffe til veie tomt til eksisterende 
fritidsbolig på eiendommen. Fritidsboligen ble oppført i 2016 etter dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik og fra bestemmelse i § 1-8 i 
Pbl om forbud mot bygging og fradeling i 100-meters belte langs sjø og vassdrag. I forkant av 
dispensasjonsvedtaket var saken på høring blant berørte sektormyndigheter. Fradelingen er langt 
på vei en kurant sak i og med at oppføring av fritidsbolig tidligere er avklart med berørte 
sektormyndigheter. 
Omsøkte boligtomt er tiltenkt et yngre par som vil etablere seg i området. Det er positivt at unge 
folk vil etablere seg i kommunen. I en fraflyttingskommune som Kåfjord er det viktig å 
tilrettelegge for boligbygging. Innenfor det omsøkte arealet har det forøvrig tidligere vært et 
bolighus som ble revet i 2011. 
 
Omsøkte tomter vil ligge i et attraktivt område for bebyggelse. På naboeiendommen er det nylig 
etablert et hyttefelt. Omsøkte fradeling vil berøre areal som er karakterisert som overflatedyrka 
jord og kreve dispensasjon fra Jordlovens § 9. Det aktuelle arealet har ligget brakk i mange år og 
er i dag gjengrodd. Arealet har ikke vært høstet på 30 år. Her er et tynt jordlag over gammel 
fjære dvs. mye stein i overflata. Trolig ble arealet dyrket opp på en tid med en annen type 
jordbruksdrift og da mesteparten av tilgjengelig areal ble dyrket opp, også areal som i dag er 
mindre egnet som fulldyrka jord. Ofte har disse teigene også en arrondering som gjør de mindre 
egnet til høsting med dagens mekaniske utstyr i landbruket. På grunn av nevnte forhold er det 
aktuelt å gi tillatelse til omdisponering fra § 9 i Jordloven (bruk av dyrka og dyrkbar jord). 
 
I følge NGU`s løsmassekart ligger omsøkte areal innenfor en marin strandavsetning. Det er 
nylig foretatt en kvikkleirekartlegging i Kåfjord kommune (NVE, ekstern rapport 12/2018). I 
følge rapporten er det ikke påvist kvikkleire i det aktuelle området. Som det framgår av 
tilleggsopplysninger til søknaden er det ved graving av vannledning her ikke funnet leire i 
grunnen.  I forbindelse med etablering av et hyttefelt på naboeiendommen ble det gjennomført 
grunnundersøkelse. Det ble ikke påvist sprøbruddsmateriale i området. I rapport som ble 

76



utarbeidet er det også med henvisning til tidligere undersøkelser i omkringliggende områder 
vurdert at områdestabiliteten her er tilfredsstillende. Ut i fra nevnte anser en at grunnforholdene 
her er trygge.  
 
Søknaden krever at det gis dispensasjon fra Plan- og bygningsloven i og med at omsøkte areal 
berører et LNF-område og innenfor 100-meters beltet langs sjø- og vassdrag. 
Ihht. Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon dersom hensyn bak 
bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. Videre 
skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Pbl`s § 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.  
Høringsrunden har vist at omsøkte fradeling ikke kommer i berøring med andre interesser. 
Fradeling til boligformål er forøvrig høyt prioritert av kommunen. Omsøkte tomter vil forøvrig 
ligge så langt fra sjøen at de ikke er til hinder for den frie ferdselen i strandområdet. Det er 
derfor gode grunner for å innvilge dispensasjon. 
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/312 -3 

Arkiv: 2/11 

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 12.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 11, tilleggsareal til eiendommen 
gnr. 2 bnr. 74. 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningslovens § 20-1 m) 
                                      Plan- og bygningslovens kap. 19  
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av et areal på ca. 1,3 daa av 
eiendommen gnr. 2 bnr. 11 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. Det er ved 
avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke berører andre interesser. Videre er det 
vektlagt erververs behov for tilleggsareal for å utvikle eiendommen.   
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommunedelplan 
for Djupvik-Nordmannvik for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at 
søknaden ikke berører andre interesser. Kommunen ser heller ikke for seg noe alternativt bruk 
av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. 
 

Saksopplysninger: 
 
Det søkes om fradeling av et areal på ca. 1,3 da av eiendommen gnr. 2 bnr. 11. Formålet med 
fradelingen er å skaffe tilleggsareal til eiendommen gnr. 2 bnr. 74 og gnr. 2 bnr. 87. 
Eiendommen gnr. 2 bnr. 74 er en boligtomt som ikke er oppmålt, men oppgitt til å være på ca. 
1,2 da. Eiendommen gnr. 2 bnr. 87 er 0,6 da og ble fradelt i 2006 som tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 2 bnr. 74. 
 
Det foreligger planer for bruk av tilleggsarealet som dyrking av poteter og grønnsaker samt 
oppføring av drivhus. 
 
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester mot tiltaket. 
 
Eiendommen gnr. 2 bnr. 11 er en hovedeiendom. 
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PARTER:  
Eier: Leif Edmund Salamonsen 
Erverver: Hilda-Marie Salamonsen 

  
EIENDOM:  
Gnr/bnr: 2/11 Ideell 

andel: 
1/1 Bruksnavn: Bergenes 

 
 
Formål: Tilleggsareal til eiendommen gnr. 2 bnr. 74 
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
  1,6 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
  0,0 daa 
 

    

Innmarksbeite:   0,6 daa     
Produktiv 
skog: 

 
 7,6  daa 

    

Annet 
markslag: 

 
11,7 daa 

    

Totalt: 21,5 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr. 2 bnr. 11 utgjør totalt 21,5 daa. Eiendommen består av mindre parseller ved 
Bergeneset i Djupvik. Det omsøkte arealet består primært av skog. 
 
Søknaden er vurdert i forhold til Jordloven. Eiendommen har så lite jordbruks- og 
skogbruksressurser slik at Jordloven ikke kommer til anvendelse. Søknaden behandles derfor  
etter Plan- og bygningsloven.  
 
Det omsøkte arealet ligger innenfor et LNF-område, sone II i henhold til kommunedelplan for 
Djupvik - Nordmannvik, parsell Engenes-Spåkenes.  Innenfor disse områdene kan det under 
bestemte vilkår gis tillatelse til spredt bolig- og hyttebygging. En av vilkårene er utbygging av 
gang- og sykkelveg gjennom området. E6 gjennom området er klassifisert klasse «meget» streng 
holdning. I og med at det ikke er utbygd gang- og sykkelveg gjennom området anses vilkår for 
tillatelse til spredt bolig- og hyttebygging som bortfalt. 
I områder avsatt til LNF formål tillates ikke bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse som ikke er 
ledd i stedbunden næring. Omsøkte fradeling vil være i strid med arealformålet og en tillatelse 
vil være avhengig av dispensasjon jfr. Plan- og bygningslovens § 19-2. 
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Vurdering: 
 
Formålet med delingen er å skaffe til veie tilleggsareal til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. 
Eiendommen gnr. 2 bnr. 74 er en boligtomt som ikke er oppmålt. I følge 
skylddelingsforretningen for eiendommen er tomtestørrelsen 1,2 dekar. I 2006 ble eiendommen 
gnr. 2 bnr. 87 fradelt som tilleggsareal til boligtomta. Tilleggsarealet utgjør 0,608 dekar og er 
oppmålt. Det ville vært naturlig at boligtomta ble oppmålt samtidig som tilleggsarealet, men 
dette ble altså ikke gjort.  Disse to eiendommene utgjør til sammen ca. 1,8 dekar. Omsøkte 
fradeling vil medføre at boligtomta totalt blir på ca. 3,1 da.  
Det foreligger planer for bruk av det omsøkte arealet; skogspleie, dyrking av poteter og 
grønnsaker, oppføring av et drivhus. Erverver har behov for mer areal for å utvikle eiendommen.  
 
Kåfjord kommune hadde tidligere en praksis med å begrense tomtestørrelsen oppad til ca. 2,0 
dekar for boligtomter. I de senere årene har denne praksisen blitt endret. Der hvor det 
arronderingsmessig mv. kan være fornuftig med noen større tomter, blir dette tillatt.  
Spesielt gjelder dette dersom omsøkt areal ikke kan nyttes til andre formål eks. areal som er av 
mindre verdi for jordbruket. Det forutsettes videre at slike fradelinger ikke kommer i konflikt 
med andre interesser.  
 
Søknaden berører et LNF-område og krever dispensasjon fra bestemmelsene i aktuelle 
kommunedelplan. Ihht. Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon dersom 
hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
Pbl`s § 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.  
I aktuelle sak gjelder fradeling av et areal som ikke berører andre interesser. Kommunen kan 
heller ikke se for seg noe alternativ bruk av det aktuelle arealet.  
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Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har 
vært ansett som nødvendig. Søknaden er likevel sjekket opp mot databaser for ulike 
sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen kommer i berøring med andre interesser.  
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden omfatter areal som ligger i tilknytning til bebyggelse, og ikke 
arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/80 -4 

Arkiv: 19/80/2 

Saksbehandler:  John Johansen 

Dato:                 12.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/20 Formannskap -  Næringssaker 20.03.2020 

 

Søknad om tilleggsareal og dispensasjon fra reguleringsplan - gnr 19, bnr 80 

Henvisning til lovverk: 
 Plan- og bygningsloven 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord Vekst AS får, ved grensejustering, tilleggsareal til festetomta gnr 19, bnr 80, fnr 

2, som omsøkt. Tilleggsarealet er på knapt 70m2. 
2. Oppmålingsgebyr og øvrige kostnader i saken betales av Kåfjord Vekst AS. 
3. Festeavgiften justeres samtidig i henhold til nytt oppmålt areal, jf. vedtak i k-sak 99/19, 

og tomtefestelovens § 15. 
4. Det gis dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, fra reguleringsplan Birtavarre 

fra 1976, slik at tilbygg kan føres opp 10,5m fra Nyvollveien. 
 
Saksopplysninger: 
AR-Ing AS søker på vegne av Kåfjord 
Vekst AS om tilleggsareal slik at bedriften 
skal kunne utvide hovedbygget sitt i 
Nyvollveien 3, på gnr 19, bnr 80, fnr 2. Se 
kartutsnitt fra søknaden til høyre. 
 
Tilbygget skal føres opp på nordsiden av 
eksisterende bygg, og skal inneholde 
bruktbutikk og garasje. Omsøkt tilbygg er 
på ca. 270m2. Festetomta er skråskjært i 
nordøstre hjørne, og det planlagte tilbygget 
kommer noe over denne skrå grenselinja. 
Ved å trekke rett grenselinje i nord og øst 
vil det være tilstrekkelig for å få plass nok 
på tomta til utvidelsen. Nødvendig 
tilleggsareal, som omsøkt, er knapt 70m2. 
Siden arealet utgjør mindre enn 5% av det 
eksisterende tomtearealet, og er mindre enn 
500m2, kan dette løses ved grensejustering. 
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I gjeldende reguleringsplan går 
byggegrensen 12,5m fra Nyvollveiens 
midtlinje (kommunal vei). Se utsnitt av 
reguleringsplan til høyre. 
 
I følge søknaden vil avstanden fra 
tilbygget til veimidte bli 10,5m. Det er 
derfor behov for dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelser om 
byggegrensen mot Nyvollveien. 
 
 

Vurdering: 
Utvidelse av tomta, som omsøkt, synes 
uproblematisk. Nyvollveien forbi 
Kåfjord Vekst AS er lite trafikkert. 
Utenom bedriftens egen ferdsel, er det trafikken til Røde Kors sin brakkerigg, og 
helikopterparkeringsplassen som i hovedsak utgjør trafikk her. 
 
Mellom Kåfjord Vekst AS og bygget til Ymber AS (på nordsiden) går det en internvei. 
Tilbygget kommer nærmere denne veien, og siktforholdene i krysset blir noe redusert, men 
vurderes fortsatt som akseptabel ut fra trafikken i området. 
 
Ut fra vurderingene ovenfor innstilles det på at Kåfjord Vekst AS får utvide festetomten ved at 
grenselinja i øst og nord forlenges til krysningspunktet mellom disse linjene. Dette gjøres ved 
grensejustering. 
 
Videre innstilles det på at Kåfjord Vekst AS får dispensasjon, jf. pbl. § 19-2, fra reguleringsplan 
Birtavarre fra 1976, slik at tilbygget kan føres opp 10,5m fra Nyvollveiens midtlinje. Hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, vurderes å 
ikke bli vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon. I næringssvake områder er det viktig å 
tilrettelegge for bedriftene slik at de gis utviklingsmuligheter. Ulempene ved å gi dispensasjon 
synes her som små. Samlet vurderes fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn 
ulempene. 
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