
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord plan- og driftsstyre 
Møtested: Storfjord rådhus -  telefon møte 
Dato: 14.07.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 10:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Maar Stangeland Leder SP 
Dagfinn Rydningen Nestleder FRP 
Gaute Østeggen Medlem H 
Øistein Nilsen Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Solveig Sommerseth MEDL TPL 
Lene Bakke MEDL TPL 
Kari Nilsen Overelv MEDL MDG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Noralf Nymo Solveig Sommerseth TPL 
Kay-Morten Aarskog Lene Bakke SP 
Kasper Holmen Kari Nilsen Overelv MDG 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Joakim Stensrud Nilsen Ingeniør 
Hilde H. Kibsgaard Ingeniør og sekretær 
  

 
 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 14.07.2017 
 
 
Dagfinn Rydningen     Kay-Morten Aarskog   



 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 37/17 Reguleringsplan for Oldersletta boligområde 
19392017001- 1. gangs behandling 

 2017/37 

PS 38/17 Retting av ordlyd i sak 33/17, Dispensasjon 
52/6/14 

 2017/220 

PS 39/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - Lavkarittet  2017/7 

PS 40/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - 
fiskekultiveringstiltak 

 2017/7 

PS 41/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - 
Helikopterlandinger og mulig droneoperasjon 

 2017/7 

PS 42/17 Avslag på motorferdsel i utmark - frakt av utstyr 
ifbm. turmarsjer 

 2017/7 

 
 

PS 37/17 Reguleringsplan for Oldersletta boligområde 19392017001- 1. gangs 
behandling 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 14.07.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Plan og driftsstyret: 
Høringsfrist er 8 uker fra utsending av dokumenter 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Plan og driftsstyret ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Storfjord kommune vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Oldersletta boligområde ut til 
førstegangs høring og offentlig ettersyn snarest.  
Høringsfrist er 8 uker fra utsending av dokumenter. 
 
Planen har følgende dokumenter: 
Plankart  
Planbestemmelser  
Planbeskrivelse 
Merknadsbehandling til varsel om oppstart 
 
 
 



 
 
 

PS 38/17 Retting av ordlyd i sak 33/17, Dispensasjon 52/6/14 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 14.07.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtak 33/17 i Storfjord Plan- og driftsstyre oppheves. 
 
Søknad om dispensasjon for plassering av gapahuk og drivhus i byggegrense mot veg datert 
12.05.17 innvilges med følgende vilkår: 
 
Hjemmelshaver på eiendommen 52/6/14 kan ikke gjøre krav på erstatning for skader påført 
bygningene utenfor regulert byggegrense mot veg som følge av veivedlikehold av felles 
adkomstveg. Dette inkluderer sommer- og vintervedlikehold. 
 
 
 
 
 

PS 39/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - Lavkarittet 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 14.07.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tillatelse gis i tidsrom 15.07.2017 – 21.08.2017. i hht. overnevnte beskrivelse. 
Det tillates inntil 25 turer i perioden. 
 
 
 
 
 



PS 40/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - fiskekultiveringstiltak 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 14.07.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Plan og driftsstyret: 
Justere forslaget fra rådmannen: 
Erstatte 01.07.2017 med 14.07.2017 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Plan og driftsstyret ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak: 
Tillatelse gis i tidsrommet 14.07.2017 – 30.09.2017 i hht. overnevnte beskrivelse. 
Opptil 15 turer og med bruk av maks 2 ATVèr per tur. 
 
 
 
 
 

PS 41/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - Helikopterlandinger og mulig 
droneoperasjon 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 14.07.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Plan og driftsstyret: 
Dato endres fra 30.08.2016 til 30.08.2019. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra plan og driftsstyret ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til protokolltilførsel fra FrP ved Dagfinn Rydningen: 
I saksdokumentene til foreslått vedtak i sak 41/17 er det blant annet brukt ordlyd som ikke 
gjelder helikopter eller droner. Det brukes ord som sjåfør, kjørebok, kart med kjøretrasè, minner 
om vegtrafikklovens bestemmelser, kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig og formålet med 
kjøringen...... o.s.v. 



Dette er formuleringer som brukes i forbindelse med søknader / dispensasjoner for snøscooter 
og ATV og kan ikke brukes når det gjelder helikopter og drone. 
Storfjord FrP ber om at protokolltilførselen tas med i vedtaket/tillatelsen som sendes  
Norges geologiske undersøkelse. 
Ovennevnte feil bør rettes til f.eks pilot, loggbok, flytrasè osv. 
 
Forslaget fra Frp ved Dagfinn Rydningen ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden innvilges i hht. beskrivelse. 
Vedtaket vil være gjeldende til 30.08.2019. 
 
Protokolltilførsel: 
I saksdokumentene til foreslått vedtak i sak 41/17 er det blant annet brukt ordlyd som ikke 
gjelder helikopter eller droner. Det brukes ord som sjåfør, kjørebok, kart med kjøretrasè, minner 
om vegtrafikklovens bestemmelser, kjøring skal skje så hensynsfullt som mulig og formålet med 
kjøringen...... o.s.v. 
Dette er formuleringer som brukes i forbindelse med søknader / dispensasjoner for snøscooter 
og ATV og kan ikke brukes når det gjelder helikopter og drone. 
Storfjord FrP ber om at protokolltilførselen tas med i vedtaket/tillatelsen som sendes  
Norges geologiske undersøkelse. 
Ovennevnte feil bør rettes til f.eks pilot, loggbok, flytrasè osv. 
 
 
 
 

PS 42/17 Avslag på motorferdsel i utmark - frakt av utstyr ifbm. turmarsjer 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 14.07.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra Plan og driftsstyret: 
Driftsstyret vurderer søknaden på linje med Lavkarittet som turarrangement. Søker har dermed 
et særskilt behov. 
Prinsippene i naturmangfoldslovens § 8,9 og 10 er vurdert og anses oppfylt, 
Søknaden innvilges med 1 tur langs hver trase med ATV med regnr EX- 2694 og FC-3978 for 
tidsrommet 22.7-17 -23.7.17. Søker må innhente tillatelse fra grunneiere. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling falt med 7 stemmer. 
 
Forslaget fra Plan og driftsstyret ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Driftsstyret vurderer søknaden på linje med Lavkarittet som turarrangement. Søker har dermed 
et særskilt behov. 
Prinsippene i naturmangfoldslovens § 8,9 og 10 er vurdert og anses oppfylt, 
Søknaden innvilges med 1 tur langs hver trase med ATV med regnr EX- 2694 og FC-3978 for 
tidsrommet 22.7-17 -23.7.17. Søker må innhente tillatelse fra grunneiere. 
 
 
 
 


