
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 
Møtested: Statsforvalteren i Nordland, Sjøgato i Mosjøen 
Dato: 19.08.2022 
Tidspunkt: 12:30 - 14:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stig Tore Skogsholm Medlem  
Ken-Richard Hansen Leder  
Siv Aglen Medlem  
Per Anders Kappfjell Medlem  
Berit Hundåla Medlem  
Tor Stabbforsmo Nestleder  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Gun Utsi MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
Representantene Stig Tore Skogsholm og Siv Aglen deltok digitalt på møtet via TEAMS. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Bjørnar Aarstrand  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 21/22 Sirijorda naturreservat - Pålegg om fjerning og 
dagbøter - Brakke på hjul 

 2021/6847 

ST 22/22 Lomsdal-Visten nasjonalpark - pålegg om fjerning 
og tvangsgjennomføring - plankegamme. 

 2020/2935 

 
 

ST 21/22 Sirijorda naturreservat - Pålegg om fjerning og 
dagbøter - Brakke på hjul 

Forvalters tilrådning 
1.Tiltakshaver, Berit Kristine Hætta pålegges å flytte ut brakke på hjul og tilhørende utstyr ut 

fra Sirijorda naturreservat, Vefsn kommune innen 15 september 2022. Vedtak om 
pålegg om retting er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens §69. Vedtaket innebærer 
at alt utstyr og spor etter brakka må være fjernet innen dette tidspunkt og tomten må 
være ryddiggjort. Pålegget om retting regnes som oppfylt når nasjonalparkstyret har 
mottatt skriftlig melding om at arbeidet er utført. Naturoppsynet vil bli bedt om å 
gjennomføre en befaring for å kontrollere at rettingen er gjennomført i henhold til 
pålegget. 

  
2.Dersom pålegget over ikke er gjennomført innen 15. september 2022 løper en 

tvangsmulkt på NOK 500 pr dag, men ikke lengre enn fram til og med 15. november 
2022. Vedtak om tvangsmulkt er gitt i medhold av naturmangfoldlovens §73. 

  
3.Dersom brakke og utsyr ikke er fjernet innen 15. november 2022 vil det bli iverksatt 

tvangsgjennomføring, som innebærer forholdet rettes for tiltakshavers regning. Påløpt 
tvangsmulkt vil likevel måtte betales av tiltakshaver. Vedtak om tvangsgjennomføring er 
gitt i medhold av naturmangfoldlovens §71. 

Vedtak om tvangsmulkt og pålegg om retting er enkeltvedtak og kan påklages av part eller 
en med rettslig klageinteresse i saken innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Lomsdal – Visten 
nasjonalparkstyre, men stiles til Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller de 
endringer du ønsker, og de grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok 
dette brevet. Vi gjør oppmerksom på at også andre enn tiltakshaver kan ha rettslig 
klageadgang. 
 
I henhold til forvaltningsloven §§ 18-19 har du anledning til å gjøre deg kjent med sakens 
dokumenter. Det bes om at saksbehandler kontaktes dersom dette er aktuelt. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 42 har du videre rett til å begjære oppsettende virkning, dvs. 



be om at gjennomføringen utsettes. Det gjøres oppmerksom på at hovedregelen etter 
forvaltningsloven § 42 er at en klage på tvangsmulkt ikke gis oppsettende virkning. Dette 
betyr at tvangsmulkten løper selv om vedtaket påklages, såfremt ikke noe annet er bestemt. 
Dersom vedtak om pålegg om retting (forvaltningsvedtak) påklages, og denne klagen gis 
oppsettende virkning er det rimelig at også den delen av vedtaket som knytter seg til 
tvangsmulkt utsettes til klagen er avgjort. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 19.08.2022  
 

Behandling 
Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil i behandlingen. Ingen vara ble kalt inn. 
Tilrådningen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1.Tiltakshaver, Berit Kristine Hætta pålegges å flytte ut brakke på hjul og tilhørende utstyr ut fra 
Sirijorda naturreservat, Vefsn kommune innen 15. september 2022. Vedtak om pålegg om 
retting er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens §69. Vedtaket innebærer at alt utstyr og spor 
etter brakka må være fjernet innen dette tidspunkt og tomten må være ryddiggjort. Pålegget om 
retting regnes som oppfylt når nasjonalparkstyret har mottatt skriftlig melding om at arbeidet er 
utført. Naturoppsynet vil bli bedt om å gjennomføre en befaring for å kontrollere at rettingen er 
gjennomført i henhold til pålegget. 
 
2.Dersom pålegget over ikke er gjennomført innen 15. september 2022 løper en tvangsmulkt 
på NOK 500 pr dag, men ikke lengre enn fram til og med 15. november 2022. Vedtak om 
tvangsmulkt er gitt i medhold av naturmangfoldlovens §73. 
 
3.Dersom brakke og utsyr ikke er fjernet innen 15. november 2022 vil det bli iverksatt 
tvangsgjennomføring, som innebærer forholdet rettes for tiltakshavers regning. Påløpt 
tvangsmulkt vil likevel måtte betales av tiltakshaver. Vedtak om tvangsgjennomføring er gitt i 
medhold av naturmangfoldlovens §71. 
 
Vedtak om tvangsmulkt og pålegg om retting er enkeltvedtak og kan påklages av part eller en 
med rettslig klageinteresse i saken innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Lomsdal – Visten 
nasjonalparkstyre, men stiles til Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller 
de endringer du ønsker, og de grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager 
så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du 
mottok dette brevet. Vi gjør oppmerksom på at også andre enn tiltakshaver kan ha rettslig 
klageadgang. 
  
I henhold til forvaltningsloven §§ 18-19 har du anledning til å gjøre deg kjent med 
sakens dokumenter. Det bes om at saksbehandler kontaktes dersom dette er aktuelt. 
  
I henhold til forvaltningsloven § 42 har du videre rett til å begjære oppsettende virkning, dvs. be 
om at gjennomføringen utsettes. Det gjøres oppmerksom på at hovedregelen 
etter forvaltningsloven § 42 er at en klage på tvangsmulkt ikke gis oppsettende virkning. 
Dette betyr at tvangsmulkten løper selv om vedtaket påklages, såfremt ikke noe annet er 
bestemt. Dersom vedtak om pålegg om retting (forvaltningsvedtak) påklages, og denne klagen 
gis oppsettende virkning er det rimelig at også den delen av vedtaket som knytter seg 
til tvangsmulkt utsettes til klagen er avgjort. 



 
 
 
 

ST 22/22 Lomsdal-Visten nasjonalpark - pålegg om fjerning 
og tvangsgjennomføring - plankegamme. 

Forvalters tilrådning 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark vedtar å iverksette tvangsgjennomføring slik vedtatt i 
sak 11/22 den 5 mai 2022.  
  
Byggverket ved Midtre Breivatn fjernes for eiers regning med hjemmel i naturmangfoldloven 
§71.  
  
Gjennomføringen utføres så raskt det lar seg gjøre. 
 

Saksprotokoll i Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre - 19.08.2022  
 

Behandling 
Per Anders Kappfjell ble erklært inhabil til behandlingen. Ingen vara ble kalt inn. 
Tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Styret for Lomsdal-Visten nasjonalpark vedtar å iverksette tvangsgjennomføring slik vedtatt i 
sak 11/22 den 5 mai 2022. 
  
Byggverket ved Midtre Breivatn fjernes for eiers regning med hjemmel i naturmangfoldloven 
§71. 
  
Gjennomføringen utføres så raskt det lar seg gjøre. 
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