
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 01.09.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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PS 28/17 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-180 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 30.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 01.09.2017 

 

Søknad om dispensasjon til bruk av ATV for frakt av utstyr og beredskap. 

Henvisning til lovverk: 
 Nasjonal forskrift §6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1    Søknad om disp til 
bruk av ATV 
2 20170818125817662 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til søknad om dispensasjon etter nasjonalforskrift §6 og innvilger søknad ved vilkår for 
bruk av ATV til beredskap som følge til skoletur.  
 
Dispensasjon gis ved følgende vilkår: 

 Varighet: Dispensasjon er gyldig 6. og 7. september 2017. 
 Dispensasjon gjelder for èn sjåfør på vegne av Troms fylkeskommune v/Troms 

videregående skole i tilknytning til skoletur til Hovinkivi. Traseen skal følge fra 
veienden av skogsbilvegen og innover platået til Hovinkivi. 

 Før transport tiltar skal det rapporteres til kommunen hvem som skal være sjåfør på 
turen. 

 Dispensasjon åpner ikke spesielt til for frakt av utstyr, men man kan ha med utstyr 
dersom det er plass. 

 Transportbehovet anses å være dekt med totalt inntil 4 turer (tur/retur regnes som èn tur). 
Kjørebok i utfylt tilstand skal medbringes under ferdsel.   

 All transport skal følge eksisterende veier, stier eller gamle hogstleder så langt det lar seg 
gjøre. 

 Under transport og ved eventuell kontroll skal følgende være ned og forevises: 
o Gyldig vedtak, dispensasjonen fra motorferdselloven. 
o Kart over hogstområde 

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
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vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som fortsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett, 
beskrivelse av trase samt underskrift av den som kjører fylles ut.  
 
Utfyllingen av skjema skal føres med penn.  
 
Kjøreboken skal medbringes under transport og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll.  
 
Tur/Retur 6. og 7 september 2017 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Troms fylkeskommune v/Troms videregående skole  
Periode: 6‐7 september 2017. 
Avstand: Omlag 1,5 km målt i kart 
De skriver i sin søknad: 
Vi søker med dette om dispensasjon til bruk av en stk ATV med henger for å frakte utstyr og ha 
beredskap. Vi skal kjøre fra Ovi Raisiin til Hovenkivi der vi skal ha teltleir i forbindelse med vår 
skoletur for Nord‐ Nord-Troms videregående skole. 
Vi ønsker i utgangspunktet å ha dette som ekstra beredskap i tilfelle noen av elevene våre 
trenger transport. Tanken er ikke at vi skal bruke 4 hjuling hvis vi ikke må.  Hvis vi søker om 
tillatelse til 4 turer totalt så har vi så det monner. 
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Omsøkt transportrute: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden omfattes ikke av noen av § 5-reglene og må derfor behandles etter 
forskriftens § 6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - 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. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Søker har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring men som beredskap om det skulle 
trengs i tilfelle ulykker. Dispensasjon er begrenset til et minimum ved at dispensasjon gitt ved 
vilkår om kjørebok der tur/retur regnes som èn tur. Dispensasjon åpner ikke spesielt til for frakt 
av utstyr, men man kan ha med utstyr dersom det er plass.  
 
Naturmangfoldlovens §§ 8 -12 
Den omsøkte kjøretraseen er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for 
biologsk mangfold og på miljostatus.no. På den omsøkte traseen eller i området ikke gjort funn 
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av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området som vil bli berørt av denne type trafikk om det følges 
eldre kjørespor/stier. Ut fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at transport av ved i 
et begrenset omfang kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal 
verne om. 
 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
Når det gjelder dyreliv, planteliv og geologiske forekomster vurderer dispensasjonsutvalget ut 
fra innhentet kunnskap at transport i et begrenset omfang langs allerede hugd område medfører 
liten risiko for skade på disse verdiene. 
Ferdselen kommer imidlertid i ikke strid med formålet om å gi allmennheten adgang til 
friluftsliv i lokalområdet. 
Uttak av ved fremmer også allmenhetens tilgang til området. Ut fra en vurdering av det aktuelle 
transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den aktuelle transporten kan gjennomføres 
uten negative konsekvenser for natur og miljø. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Både generelt i utmark og særlig i verneområder er det et mål å holde motorferdselen på et lavt 
nivå. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som 
forvaltningsmyndighet ang motorferdsel ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse 
til kjøring, men at virkningen av alle tillatelser som gis i verneområdet skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget forutsetter at all transport skjer etter fastsatt område på kart, og at 
transporten planlegges slik at all nødvendig kjøring unngås. Ved vilkår gitt i dispensasjonen skal 
all transport avbrytes og meldes inn om det oppstår konflikt med friluftsliv og naturmiljø i 
området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kjøring 6. og 7 september 2017. Dispensasjon åpner ikke 
spesielt til for frakt av utstyr, men man kan ha med utstyr dersom det er plass.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
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. 
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Fra: Siv-Elin Hansen (Siv-Elin.Hansen@tromsfylke.no)
Sendt: 04.08.2017 13:15:20
Til: Post Nordreisa
Kopi: 

Emne: søknad om disp til bruk av ATV
Vedlegg: image001.png
Vi søker med dette om dispensasjon til bruk av en stk ATV med henger for å frakte utstyr og ha beredskap. Vi skal
kjøre fra Ovi Raisiin til Hovenkivi der vi skal ha teltleir i forbindelse med vår skoletur for Nord‐Troms videregående
skole 6‐7 september 2017.
 
Vennlig hilsen

Siv-Elin Hansen
Avdelingsleder Drift
Nord-Troms videregående skole
Troms fylkeskommune

Telefon: 77787002
Mobil: +47 402 48 925
www.tromsfylke.no
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/218-179 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 29.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 01.09.2017 

 

Søknad om bruk av ATV til transport av ved fra vedteig hos Statskog 

Henvisning til lovverk: 
 Nasjonal forskrift §6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Hogsttillatelse med kart 
2 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til søknad om dispensasjon etter nasjonalforskrift §6 og innvilger søknad ved vilkår for 
bruk av ATV til henting av ved fra vedteig hos Statskog jf. kart og teigseddel. Dispensasjon gis 
ved følgende vilkår: 

 Varighet: Dispensasjon er gyldig på barmark 31.06 til og med 31.10 hvert år. 
 Dispensasjon gjelder for Harald Elvebakken og Ivar Elvebakken i tilknytning til 

vedteigseddel 3607 fra Statskog. 
 Vedteigseddelen frigir inntil 5 m3 bjørkeved, jf. kjørebok man anser at 10 turer årlig 

(tur/retur regnes som èn tur). Kjørebok i utfylt tilstand skal medbringes under ferdsel.   
 All transport skal følge eksisterende veier, stier eller gamle hogstleder så langt det lar seg 

gjøre. 
 Under transport og ved eventuell kontroll skal følgende være ned og forevises: 

o Søknad 
o Gyldig vedtak, dispensasjonen fra motorferdselloven. 
o Kart over hogstområde 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som fortsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
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Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett, 
beskrivelse av trase samt underskrift av den som kjører fylles ut.  
 
Utfyllingen av skjema skal føres med penn.  
 
Kjøreboken skal medbringes under transport og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll.  
 
Tur/Retur 2017 2018 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

9 
 

  

10 
 

  

 
 

Saksopplysninger 
Søker; Harald Elvebakken med Ivar Elvebakken dersom han ikke kjører selv eller trenger hjelp 
til å hente veden. 
Det søkes om bruk av ATV etter nasjonal forskrift §6 for uthenting av inntil 5 m3 bjørkeved fra 
vedteig hos Statskog jf. kart. 
Omsøkt periode: 2 år, med  
  

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden omfattes ikke av noen av § 5-reglene og må derfor behandles etter 
forskriftens § 6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - 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 
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måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Søker har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring men frakt av ved til eget bruk fra 
vedteig tildelt av representant for Statskog. 
Dispensasjon er begrenset til et minimum ved at dispensasjon gitt ved vilkår om kjørebok jf. NF 
§7 der tur/retur regnes som èn tur. 
 
Naturmangfoldlovens §§ 8 -12 
Den omsøkte kjøretraseen er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for 
biologsk mangfold og på miljostatus.no. På den omsøkte traseen eller i området ikke gjort funn 
av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området som vil bli berørt av denne type trafikk om det følges edre 
kjørespor/stier. Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at transport av ved i et 
begreset omfang kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal 
verne om. 
 
Med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap er det lite som tilsier at denne type trafikk med 
avgrensning til 10 turer etter allerede mye brukt ferdselsvei kan man ikke se nevneverdige 
ulemper. Lokalsamfunnet i nærmiljøet har benyttet samme område som nærtur-område over 
flere år uten at dette har påvirket naturmiljøet i kjent negativ retning. 
 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
Når det gjelder dyreliv, planteliv og geologiske forekomster vurderer dispensasjonsutvalget ut 
fra innhentet kunnskap at transport i et begrenset omfang langs allerede hugd område medfører 
liten risiko for skade på disse verdiene. 
Ferdselen kommer imidlertid i ikke strid med formålet om å gi allmennheten adgang til 
friluftsliv i lokalområdet.  
Uttak av ved fremmer også allmenhetens tilgang til området. Ut fra en vurdering av det aktuelle 
transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den aktuelle transporten kan gjennomføres 
uten negative konsekvenser for natur og miljø. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Både generelt i utmark og særlig i verneområder er det et mål å holde motorferdselen på et lavt 
nivå. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som 
forvaltningsmyndighet ang motorferdsel ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse 
til kjøring, men at virkningen av alle tillatelser som gis i verneområdet skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget forutsetter at all transport skjer etter fastsatt område på kart, og at 
transporten planlegges slik at all nødvendig kjøring unngås. Ved vilkår gitt i dispensasjonen skal 
all transport avbrytes og meldes inn om det oppstår konflikt med naturmiljøet i området. 
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Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kjøring fra og med 01.07-31.10. Om tiltakene utføres i tråd 
med denne tillatelsen vurderer man tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
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. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: XSUBNN

Registrert dato: 07.07.2017 11:21:41

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

01.03.1945
Fornavn

Harald
Etternavn

Elvebakken
Adresse

Oksfjordveien 688
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

95944047
Mobil

95944047
E-post

helvebakkan@hotmail.com
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Ivar Elvebakken 93253952 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Firehjuls- / sekshjulstrekker
Registreringsnummer

 
 
 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

21.07.2017 31.10.2017 11 - 20 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

2

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Transport av ved fra vedteig hos Statskog i Oksfjorddalen

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Statskog 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/54-64 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 30.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/17 Nordreisa dispensasjonsutvalg 01.09.2017 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag ATV/Traktor 

Henvisning til lovverk: 
 Nasjonal forskrift §6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 resultset_479_10027_vedlegg1 
2 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til søknad om dispensasjon etter nasjonalforskrift §6.  
Søknaden er todelt, der første del omhandler transport i skogbruksnæring, og ikke tas til 
behandling da søker her kjører med direkte hjemmel i motorferdsellovens §4.  
 
Viser til del to og innvilger søknad ved vilkår for inntil 10 turer årlig ved bruk av ATV/traktor 
til henting av ved fra egen eiendom 73/1 til privat bruk. 
  
Dispensasjon gis ved følgende vilkår: 

 Varighet: Dispensasjon er gyldig på barmark 31.06 til og med 31.10 hvert år til og med 
2019. 

 Dispensasjon gjelder for Pål Pettersen i tilknytning til teig 73/1. 
 Ved til eget bruk anses det tilstrekkelig med inntil 10 turer årlig (tur/retur regnes som èn 

tur). Kjørebok i utfylt tilstand skal medbringes under ferdsel.   
 All transport skal følge eksisterende veier, stier eller gamle hogstleder så langt det lar seg 

gjøre. 
 Under transport og ved eventuell kontroll skal følgende være ned og forevises: 

o Søknad 
o Gyldig vedtak, dispensasjonen fra motorferdselloven. 
o Kart over hogstområde 

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 

16



 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som fortsettelig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett, 
beskrivelse av trase samt underskrift av den som kjører fylles ut.  
 
Utfyllingen av skjema skal føres med penn.  
 
Kjøreboken skal medbringes under transport og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll.  
 
Tur/Retur 2017 2018 
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Saksopplysninger 
Søker; Pål Pettersen, privat eiendom 73/1 
Det søkes om bruk av ATV med henger og traktor med henger etter nasjonal forskrift §6 for 
uthenting av ved fra 73/1 jf. kart. 
Omsøkt periode: 3 år  
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Omsøkt trase: 
 

 
 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden omfattes ikke av noen av § 5-reglene og må derfor behandles etter 
forskriftens § 6 der kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - 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. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Søker har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring men frakt av ved til eget bruk fra 
egen eiendom på 73/1. 
Dispensasjon er begrenset til et minimum ved at dispensasjon gitt ved vilkår om kjørebok der 
tur/retur regnes som èn tur. Pettersen benytter her egen traktorvei inn på eiendommen på de 
turer han har tildelt til privat uttak av ved. 
 
Naturmangfoldlovens §§ 8 -12 
Den omsøkte kjøretraseen er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for 
biologsk mangfold og på miljostatus.no. På den omsøkte traseen eller i området ikke gjort funn 
av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området som vil bli berørt av denne type trafikk om det følges edre 
kjørespor/stier. Ut i fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at transport av ved i et 
begreset omfang kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal 
verne om. 
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Med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap er det lite som tilsier at denne type trafikk med 
avgrensning til 10 turer etter allerede mye brukt ferdselsvei kan man ikke se nevneverdige 
ulemper. Lokalsamfunnet i nærmiljøet har benyttet samme område som nærtur-område over 
flere år uten at dette har påvirket naturmiljøet i kjent negativ retning. 
 
Kunnskapsgrunnlag - Naturmangfoldloven § 8 
Når det gjelder dyreliv, planteliv og geologiske forekomster vurderer dispensasjonsutvalget ut 
fra innhentet kunnskap at transport i et begrenset omfang langs allerede hugd område medfører 
liten risiko for skade på disse verdiene. 
Ferdselen kommer imidlertid i ikke strid med formålet om å gi allmennheten adgang til 
friluftsliv i lokalområdet.  
Uttak av ved fremmer også allmenhetens tilgang til området. Ut fra en vurdering av det aktuelle 
transportbehovet vurderer dispensasjonsutvalget at den aktuelle transporten kan gjennomføres 
uten negative konsekvenser for natur og miljø. 
 
Føre-var-prinsippet – Naturmangfoldloven § 9 
Dispensasjonsutvalget vurderer at en har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og 
at det derfor ikke er nødvendig å benytte føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – Naturmangfoldloven § 10 
Både generelt i utmark og særlig i verneområder er det et mål å holde motorferdselen på et lavt 
nivå. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer at dispensasjonsutvalget som 
forvaltningsmyndighet ang motorferdsel ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse 
til kjøring, men at virkningen av alle tillatelser som gis i verneområdet skal vurderes samlet. 
Dispensasjonsutvalget forutsetter at all transport skjer etter fastsatt område på kart, og at 
transporten planlegges slik at all nødvendig kjøring unngås. Ved vilkår gitt i dispensasjonen skal 
all transport avbrytes og meldes inn om det oppstår konflikt med naturmiljøet i området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver – Naturmangfoldloven § 11 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – Naturmangfoldloven § 12 
Vilkårene for dispensasjonen tillater kjøring fra og med 01.07-31.10. Om tiltakene utføres i tråd 
med denne tillatelsen vurderer man tiltaket som miljøforsvarlig. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, servicetorget, Postboks 174, 9156 Storslett. 
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. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: XRXZJS

Registrert dato: 15.08.2017 14:17:33

Vedlegg:

Flybilde Kjøring skogsdrift 150817.jpg

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

20.04.1969
Fornavn

Pål
Etternavn

Pettersen
Adresse

Rotsundelvdalen 6A
Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND
Telefon

90980411
Mobil

90980411
E-post

pal.pettersen@nordtroms.net
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Annet
Beskriv med egne ord

Traktor med henger og ATV med henger

Registreringsnummer

ZL9166 
SW1041 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 2

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.05.2017 30.10.2017 Mer enn 30 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Kjøring i utmarksnæring for fastboende
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Skogsdrift på egen eiendom og ved bruk av godkjent traktorvei til og fra eiendommen

Behov for ledsager
¤ Nei

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

73/1

Grunneier(ne)s navn

Pål Pettersen 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Bruk av godkjent skogsbilvei og traktorvei fram til eiendommen.
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