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Møtet ble hevet kl.10.10. 
  



PS 34/18 Søknad om dispensasjon barmarkskjøring med bil/atv og flyging 
med mikrofly på Guolasjavri 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 23.07.2018  

Behandling: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling vedtok enstemmig rådmannens innstilling til vedtak. 
 

Vedtak: 
North Experience as, v/Thomas Seppola, Postboks 75, 9143 SKIBOTN 
(thomas@northexperience.no +47 900 33 609),  søknad om dispensasjon i perioden f.o.m. 27. 
juli 2018 t.o.m. 10. august 2018, innvilges for transport av mikrofly og utstyr med bil/atv. og 
bruk av mikrofly på Guolasjavri i forbindelse med filminnspilling i området Guolasjavri. 
Dispensasjonen gjelder ved anleggsvegensende/parkering ved foten av Halti – jfr. avmerking på 
kart vedlegg 11. 
 
Dispensasjon fra motorferdselloven gis jfr. nasjonal forskrift § 6, og er vurdert i forhold til 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Når kjøringene gjennomføres som planlagt og med særlig hensyn til naturmiljøet, reindrifta, 
friluftsliv og annet, vil dette ikke påføre større negativ belastning, enn at tillatelse kan gis.    
 
Antall turer i perioden må begrenses til et minimum, gjennomføres så skånsomt som mulig, og 
eventuelle skader på terrenget må utbedres umiddelbart, dette for å unngå følgeskader mv.     
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
North Experience as, v/Thomas Seppola, Postboks 75, 9143 SKIBOTN 
(thomas@northexperience.no +47 900 33 609),  søknad om dispensasjon i perioden f.o.m. 27. 
juli 2018 t.o.m. 10. august 2018, innvilges for transport av mikrofly og utstyr med bil/atv. og 
bruk av mikrofly på Guolasjavri i forbindelse med filminnspilling i området Guolasjavri. 
Dispensasjonen gjelder ved anleggsvegensende/parkering ved foten av Halti – jfr. avmerking på 
kart vedlegg 11. 
 
Dispensasjon fra motorferdselloven gis jfr. nasjonal forskrift § 6, og er vurdert i forhold til 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Når kjøringene gjennomføres som planlagt og med særlig hensyn til naturmiljøet, reindrifta, 
friluftsliv og annet, vil dette ikke påføre større negativ belastning, enn at tillatelse kan gis.    
 
Antall turer i perioden må begrenses til et minimum, gjennomføres så skånsomt som mulig, og 
eventuelle skader på terrenget må utbedres umiddelbart, dette for å unngå følgeskader mv.     
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