
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: , Epost 
Dato: 21.03.2018 
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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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 14/18 Referatsaker   
RS 1/18 Administrativt delegert vedtak - Søknad om 

motorferdsel i utmark og vassdrag 
 2016/37 

RS 2/18 Administrativt delegert vedtak dispensasjon for 
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utmark §5 e - Transport av ved 

 2018/110 
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 2018/110 

RS 5/18 Dispensasjoner for kjøring i utmark 2018 § 6  2016/218 
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snøscooterløyper 
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RS 7/18 Kopi av dispensasjonsvedtak etter 
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 2016/218 
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 2016/218 
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 2016/218 
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 2016/218 
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 2016/218 

RS 12/18 Uttalelse angående "Forskrift for bruk av 
kjøretøyer i utmark og islagte vassdrag" 

 2017/1463 

RS 13/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 
til Somashytta 22.01.- 24.01.18 

 2017/23 

RS 14/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 
til Somashytta 22.01.-24.01.18 

 2017/23 

RS 15/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 
til Somashytta 22.01.-24.01.18 

 2017/23 

RS 16/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 
til Somashytta 22.01.-24.01.18 

 2017/23 

RS 17/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark §6 
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RS 18/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark §6 
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utmark §6 til Somas 26.01.-27.01.2018 
PS 15/18 Søknad om motrorferdsel i utmark §6 - Transport 

av bagasje og utstyr til Reisavannhytta 
 2018/43 
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PS 14/18 Referatsaker



  

 

 
Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
  

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Fredrik Ulriksen 
Vaddasveien603 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.1/18 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 119 8/2018 K01 02.01.2018 

 
Administrativt delegert vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88). 
 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fast bosted 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Lill-Jenny Karlsen 
Type kjøretøy: Snøscooter med kjelke 
Trase: Se vedlagte kart for G.nr: 56 B.nr: 7 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig jf. kjørebok i periodene 02.01.2018 – 04.05.2018 
og 01.11.2018 – 04.05.2019 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører 
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Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneier før kjøring tar til.  Dispensasjon med utfylt 
kjørebok for gjeldende tur, kart og tillatelse fra berørte grunneiere skal medbringes under 
ferdsel og forevises ved eventuell kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur: 02.01.2018 - 04.05.2018 00.11.2018 - 04.05.2019 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 
 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
02.01.2018 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

Kopi til: 
Tarjei Gunnestad    
Kjetil Bjørklid    
Jim Hugo Hansen    
Jan Tore Nikolaisen    

 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 resultset_479_10011_vedlegg1 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195) - side 1

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

Registrert dato: 28.07.2017 18:31:56

Vedlegg:

Nytt skjema (1).pdf

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

17.04.1994
Fornavn

Fredrik
Etternavn

Ulriksen
Adresse

Vaddasveien603
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

90119266
Mobil

90119266
E-post

ulriks1@outlook.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

Lill-jenny Karlsen 41633797 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

Fk9652 
Sw1101 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

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

Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt 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

01.08.2017 01.08.2018 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 Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Kjøre hved hjem til eget bruk fra min eiendom

Behov for ledsager
¤ Nei

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

Mye skog som må taes ut

Grunneier(ne)s navn

Fredrik Ulriksen 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Har mye skog som må taes ut før helle skogen blir ødelakt
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
  

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Rolf Arild Bakkeslett 
Haugsetveien 109 
9151 Storslett 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.10/18 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 4 1583/2018 K01 09.02.2018 

 
Administrativt delegert vedtak dispensasjon for kjøring i utmark - § 5e 
vedkjøring 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88). 
 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Rolf Bakkeslett 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 09.02.2018 - 31.12.2019 med unntak 
av det generelle motorferdselsforbudet 05.05 - 31.06. 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. D\ 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
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eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører 

 
 
 
Følgende vilkår gjelder: 
Dispensasjon hjemler kun transport etter rød strek i kartet, det gis ikke dispensasjon for 
trekking av skiløype som omsøkt (trekking av skiløype har fått avslag etter §6 - Utvalgssak 
4/18) 
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur: 09.02 - 04.05.2018 01.11.2018 – 31.12.2019 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
09.02.18 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    

 
Vedlegg 
1 resultset_479_10767_vedlegg1 
2 Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark  § 5e vedkjøring  - § 5c privat hytte 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: DFFVQQ Registrert 

dato:10.01.2018 

10:13:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

28.09.1954

Fornavn

Rolf

Etternavn

Bakkeslett

Adresse

Haugsetveien 109

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

92419244
Mobil

92419244

E-post

bakkeslett@nordtroms.net

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
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B Snøscooter 

Registreringsnummer

FK4212

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke D Spesialutstyr 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.12.2017 30.04.2018 B 5 - 10 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Har en vedteig i Goppa (Tørfosskogen) hvor jeg kjører med skuter, rød strek. Ønsker og lage en løypetrasé i forbindelse med 
vedløypa slik at det går an å gå en rundtur. Blå strek. 
I tillegg ønsker jeg å kjøre opp skiløypa vi har fra Haugsetveien og og over til Kildalen. Her har vi hatt løype i alle år, men den er 
lite brukt nå, pga at det ikke er vedhogst i dalen. Løypa har vært svært populær også for folk fra Storslett. Denne løypa kan lett 
bindes sammen med løypa opp til Dammen i Kildalen og legges på løypekartene til Nordreisa.

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Vedlagt kartskisse

Grunneier(ne)s navn

Statskog
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Rutene kan legges i planen til Kommunen. Vil være tilbud til alle som ønsker å gå på ski. 

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Rolf Bakkeslett.pdf
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
  

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Arild  Reiersen 
Gamle dalaveien 52 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.9/18 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/1102 1359/2018 K01 01.02.2018 

 
Administrativt delegert vedtak motorferdsel i utmark §5 e - Transport av ved 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88). 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 
57/16. 
 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fast bosted 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Arild Reiersen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart og teigseddel 3608 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i perioden: 01.02.2018 - 04.05.2018, 01.10.2018 – 
31.12.2018. 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører 
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Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur: 01.02.2018 - 04.05.2018 01.10.2018 – 31.12.2018. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
01.02.2018 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

Kopi til: 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
Fylkesmannen i Troms    

 
Vedlegg 
1 resultset_479_10906_vedlegg1 
2 Søknad om  dispensasjon for kjøring i utmark - § 5e vedkjøring  
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Kart fra Kilden

25.01.2018kilden.nibio.no
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: RJ2W2W Registrert 

dato:25.01.2018 

10:10:04

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

28.12.1974

Fornavn

Arild 

Etternavn

Reiersen

Adresse

Gamle dalaveien 52

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

93203268
Mobil

93203268

E-post

arild.reiersen@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
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B Snøscooter 

Registreringsnummer

xxxx

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

25.01.2018 31.12.2018 B 11 - 20 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

A Ja B Nei 

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

transport av ved fra vedteig hos statskog

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Einevoll til Potkadalen

Grunneier(ne)s navn

Solveig Einevoll

Are Karsen

Statskog SF

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedteig iht. utvisnings nr: 3608
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Vedlagt dokumentliste

Kart til søknad Aril Reiersen.pdf
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Nordreisa kommune           
Drift- og utvikling stab 

    
  

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Ingvar Wara 
Fossmoveien 99 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.11/18 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/1106 1855/2018 K01 16.02.2018 

 
Administrativt delegert vedtak motorferdsel i utmark §5e - Transport av ved. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88). 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fast bosted 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Ingvar Wara 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 16.02.18 - 04.05.2018, 01.10.2018 – 
31.12.2018. 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører 
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Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur: 16.02.2018 – 04.05.2018 01.10.2018 – 31.12.2018 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
16.02.2018 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

 
Kopi til: 
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
Jim Hugo Hansen    
Jan Tore Nikolaisen    
Fylkesmannen i Troms    

 
    
Vedlegg 
1 Kart 
2 Hogsttillatelse fra Statskog 
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08.02.2018kilden.nibio.no

Kart til søknad om veddisp.
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Fra: Åsmund Austarheim (asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no)
Sendt: 23.02.2018 09.49.47
Til: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; jim.h.hansen@politiet.no; jtnikolaisen@politiet.no; Bjørklid Kjetil;
tgu@statskog.no; post.troms@politiet.no; Nordreisa Kommune
Kopi: Einarsen, Gøril

Emne: Motorferdsel Martin Jakobsen.pdf
Vedlegg: Motorferdel Martin Jakobsen.pdf
Hei
Kopi av vedtak om dispensasjon motorferdsel til M Jakobsen er vedlagt til orientering.
 
 
Beste helsing
 
Åsmund Austarheim
Konsulent landbruk og utmarksnæring
Tlf 77778845
www.kvanangen.kommune.no
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 
 

Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161RådhusetE-post: 
post@kvanangen.kommune.no 

www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

 Martin Jakobsen  
Storvolltunet 4  
9104 Kvaløya 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/19-18 505/2018 K01 23.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på gnr/bnr 46/9 - 

Martin Jakobsen 

Teknisk utvalg behandlet søknad om motorferdsel i utmark i møtet 08.02.2018. Utskrift av 
møteboka følger. 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
77778845 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avd. Storslett    
SNO-Fjelltjenesten avd/Storslett 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/19 -8 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 17.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/18 Teknisk utvalg 08.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på 

gnr/bnr 46/9 - Martin Jakobsen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
jfr. § 5 e) ,§ 6 og § 7. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr 46/9 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/9 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/9. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 

Traseen fremgår av kartet på slutten av saksutredningen. 
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Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/9 som fremgår av 

kartet i saksutredningen.  

-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 

benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 

tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Martin Jakobsen 

Øyvind Jakobsen 

Beate Jakobsen 

Sonder Jakobsen 

Sofie Jakobsen 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 

den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 

ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

• Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 

mennesker. 
• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 
 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr 46/9 i Kvænangen.  
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Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/9 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/9. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 

Traseen fremgår av kartet på slutten av saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/9 som fremgår av 

kartet i saksutredningen.  

-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 

benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 

tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Martin Jakobsen 

Øyvind Jakobsen 

Beate Jakobsen 

Sonder Jakobsen 

Sofie Jakobsen 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 

den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 

ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 
 
Generelle vilkår: 

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

• Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
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Saksopplysninger 

Martin Jakobsen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr/fnr 46/9 i Kvænangen, Meiland.  
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Videre søkes det om transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen. Eiendommen eies av et sameie med 6 deleiere.  
 
Det søkes om tillatelse for Martin Jakobsen, Øyvind Jakobsen, Beate Jakobsen, Sonder Jakobsen 
Sofie Jakobsen. Ingen av sjåførene er oppført som eiere av hytta. Det søkes om 2-årig tillatelse.  
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. 
Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen. 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det 
imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. 
Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 

Transporten til fritidsboligen behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag. Dette er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle 
tilfeller. Bestemmelsene er streng og alle betingelser i bestemmelsen må være oppfylt for at 
tillatelsen skal kunne gis. Forskriftens § 6 sier følgende: ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller 
et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker 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 opp 

mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 

 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn og behandles etter forskriftens § 5 første ledd bokstav e). Det gjelder 
transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan 
påvirke naturverdier.  
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I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare maksimalt to dokument for 
hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere 
i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med 
grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger 
innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
 

Vurdering 

 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det er 
søkt om dispensasjon for transport til hytte med flere eiere, og rundskrivet sier at det ikke kan 
innvilges tillatelse til slike hytter etter forskriftens § 5 c. De må evt. få etter § 6 i forskriften. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
flere sjåfører for å frakte nødvendig utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne kan i visse 
tilfeller benytte fritidsboligen til ulike tidspunkt og da vil det være mest hensiktsmessig om de 
som skal benytte den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så 
er det vanskelig å dekke dette transportbehovet på annen måte.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen.  
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det bør derfor gis tillatelse 
til utgangen av 2019-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
I matrikkelen er det ført opp 6 eiere på denne eiendommen og det er ført opp tre hytter her. Med 
gjeldende praksis med å tildele to tillatelser til hver fritidsbolig så er det ønskelig at sameiere på 
en eiendom leverer en søknad som behandles samlet for den enkelte fritidsbolig.  
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. Lovlig trase og område 
for vedhogst fremgår av kartet.  
 
Kjøretrase fra Oksfjord til fritidsboligen er vist med rød linje: 
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Teig for vedhogst:  
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Fra: Postmottak Miljødirektoratet (post@miljodir.no)
Sendt: 17.11.2017 14:46:31
Til: postmottak@agdenes.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; post@aremark.kommune.no;
postmottak@arendal.kommune.no; post@asker.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; info@audnedal.kommune.no;
post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@ahk.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
post@averoy.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; post@ballangen.kommune.no;
post@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no;
postmottak@bjerkreim.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
post@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no;
post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no;
postmottak@bo.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no;
postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no;
kommunepost@drammen.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no;
post@donna.kommune.no; post@eid.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no;
postmottak@eidfjord.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no;
post@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no;
postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no; firmapost@etne.kommune.no;
postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; post@e-h.kommune.no;
post@farsund.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no;
postmottak@fet.kommune.no; post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no;
postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no;
postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no;
post@forsand.kommune.no; postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no;
postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; postkasse@fusa.kommune.no;
postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no;
postmottak@gaular.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no;
post@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no;
postmottak@gjerstad.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no;
post@gloppen.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no;
post@grane.kommune.no; postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no;
postmottak@gulen.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@hadsel.kommune.no;
postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no;
postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no;
postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@hasvik.kommune.no;
post@hattfjelldal.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
post@heroy-no.kommune.no; postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no;
postmottak@hof.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no;
postmottak@holmestrand.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no; postmottak@hornindal.kommune.no;
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no;
postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no;
postmottak@haegebostad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no;
post@ha.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no;
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postmottak@iveland.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
postmottak@karmoy.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no;
postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no; #OSL 4601 Nøklevann (12)
Direktør-møterom; servicekontoret@kvalsund.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no;
post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no;
post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; Post Kvænangen; Post Kafjord;
postmottak@lardal.kommune.no; postmottak@larvik.kommune.no; postmottak@lavangen.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no;
post@leka.kommune.no; post@leksvik.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no;
postmottak@lesja.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no;
postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no;
postmottak@lindesnes.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no;
postmottak@loppa.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no;
post@laerdal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no;
post@loten.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no;
post@marker.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@meland.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; postmottak@modum.kommune.no;
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no;
postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no;
postmottak@nesodden.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no; info@nissedal.kommune.no;
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no;
post@norddal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no;
postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no; Post Nordreisa; postmottak@nore-
og-uvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no; postmottak@naroy.kommune.no;
postmottak@notteroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no; post@oppdal.kommune.no;
postmottak@oppegard.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no;
postmottak@os-ho.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@porsgrunn.kommune.no; postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no;
postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no;
postmottak@re.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no;
post@rennesoy.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@rissa.kommune.no;
postmottak@risor.kommune.no; post@roan.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no;
postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no;
postmottak@romskog.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no;
postmottak@royken.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no;
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; adm@samnanger.kommune.no;
postmottak@sande-ve.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no; post@sandefjord.kommune.no;
postmottak@sandnes.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no;
postmottak@selbu.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no;
post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no;
postmottak@skedsmo.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
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postmottak@skiptvet.kommune.no; Post Skjervoy; post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no;
epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; post@stange.kommune.no;
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@steinkjer.kommune.no;
postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no; postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@stor-
elvdal.kommune.no; Post Storfjord; postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no;
postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no;
postmottak@sund.kommune.no; post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no;
postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no;
postmottak@sogne.kommune.no; post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-
aurdal.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; postmottak@sor-
odal.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@sor-
varanger.kommune.no; post@time.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no; post@tinn.kommune.no;
post@tjeldsund.kommune.no; post@tjome.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no;
postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no;
postmottak@tromso.kommune.no; tk.postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
post@trana.kommune.no; postmottak@trogstad.kommune.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
post@tysnes.kommune.no; post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no;
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
postmottak@ulvik.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no;
postmottak@mosvik.kommune.no; postmottak@stokke.kommune.no; post@utsira.kommune.no;
postmottak@vadso.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
postkasse@vega.kommune.no; Post@vegarshei.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; post@vestby.kommune.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no;
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@vik.kommune.no;
vikna@vikna.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no;
postmottak@volda.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no;
postmottak@vagan.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@vaaler-
he.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@orland.kommune.no; post@orskog.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; postmottak@ostre-
toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no;
postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no;
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@amli.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no;
post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no
Kopi: fmavpost@fylkesmannen.no; fmbupost@fylkesmannen.no; fmfipostmottak@fylkesmannen.no;
fmhepost@fylkesmannen.no; fmhopostmottak@fylkesmannen.no; fmmrpostmottak@fylkesmannen.no;
fmnopost@fylkesmannen.no; fmntpost@fylkesmannen.no; fmoapostmottak@fylkesmannen.no;
fmoppost@fylkesmannen.no; fmospostmottak@fylkesmannen.no; fmropost@fylkesmannen.no;
fmsfpost@fylkesmannen.no; fmstpostmottak@fylkesmannen.no; fmtepost@fylkesmannen.no;
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; fmvepost@fylkesmannen.no

Emne: Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper
Vedlegg: Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper.PDF;Produktspesifikasjon Motorferdsel i utmark -
snøscooterløyper og barmarksløyper.PDF
Vår referanse: 2017/2178
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Oversendelsen vil kun bli sendt elektronisk.
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Vi ber om at offisielle svar og henvendelser rettes til Miljødirektoratet post@miljodir.no .
 
Med hilsen
Miljødirektoratet

Telefon: 03400
E‐post: post@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no ‐ www.miljøstatus.no
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Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper 

Motorferdselloven § 4a åpner for at kommunene kan vedta snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 
Denne bestemmelsen gjelder for hele landet. Fra tidligere av har kommunene i Nord-Troms og 
Finnmark hatt åpne snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen. Tilsvarende har en rekke kommuner 
i Trøndelag, Nordland og Troms isfiskeløyper som er fastsatt av fylkesmennene. 
 
Miljødirektoratet vil etablere en nasjonal database for snøscooterløyper i henhold til 
motorferdselloven § 4a, og vil i dette brevet informere om dette arbeidet. Informasjonen sendes til 
alle kommuner, men er først og fremst relevant for kommuner som har fastsatt snøscooterløyper 
eller kommuner som planlegger for slike løyper.  
 
Miljødirektoratet ser at en nasjonal kartfesta oversikt som viser hvor løypene går og hvilke 
bestemmelser som er knyttet til løypene, vil ha stor informasjons- og nytteverdi for både brukere av 
løypene, forvaltnings- og kontrollsammenheng. Det vil også ha stor betydning for politi og 
redningstjeneste å ha enkel tilgang til informasjon om hvor løypene er lokalisert ved en eventuell 
redningsaksjon. Forvaltning av dataene om løypene i en nasjonal database skal bidra til enhetlig 
oversikt og tilgang til data over løypetraseer, bestemmelser og annen relevant informasjon som 
forvaltningsmyndigheten, kontrollmyndigheten, redningstjenesten og andre vil ha behov for.  
 
Målet er først og fremst å etablere og distribuere et mest mulig komplett nasjonalt geografisk 
datasett som viser hvilke løyper som er fastsatt av kommunene med tilhørende bestemmelser. I 
tillegg til data fra kommunene, skal datasettet også inneholde snøscooterløyper og isfiskeløyper 
som tidligere er fastsatt av fylkesmennene. Datasettet er foreslått som en del av det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK) som definerer geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og 
byggesaksarbeid. Dette stiller krav til struktur, kvalitet og dokumentasjon av datasettet. 
 
Det er utarbeidet en ny produktspesifikasjon for motorferdsel i utmark, som både definerer krav til 
struktur på data ved innrapportering av løypene fra kommunene og distribusjon av data til DOK. 
Spesifikasjonen er utarbeidet med utgangpunkt i Motorferdselloven § 4a, men flere løypetyper er 
inkludert i spesifikasjonen. Spesifikasjonen inkluderer følgende løypetyper: 
 

Alle kommuner  
 
Trondheim, 16.11.2017 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2017/2178 

Saksbehandler: 
Marit Johanne Birkeland 
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1) Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag.  

2) Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i 
motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag).  

3) Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag.  

4) Barmarksløyper i Finnmark vedtatt etter forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark 
langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark.  

5) Dispensasjonstraseer er faste anviste traseer som kommunene bruker i forbindelse med 
dispensasjoner fra forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  

 
Et nasjonalt datasett vil først og fremst inkludere punkt 1, 2 og 3, og målet er å etablere en relativt 
komplett oversikt i løpet av 2018. Miljødirektoratet vil forvalte datasettet og etablere et mottak for 
rapportering av geografiske data fra kommunene, samt gjøre teknisk kontroll i henhold til 
spesifikasjonen. Videre vil det etableres tjenester for tilgjengeliggjøring i henhold til krav i 
Geodataloven/DOK (visning, nedlasting) og verktøy for oppdatering av dataene på web. Eierskap og 
ansvar for innholdet vil fortsatt ligge hos kommunen. Miljødirektoratet planlegger på sikt å tilby 
teknisk løsning for redigering/ajourhold på web direkte mot databasen for kommuner og 
fylkesmenn. 
 
Miljødirektoratet ber kommunene om å følge ny produktspesifikasjon ved etablering og kartfesting 
av nye løyper. For kommuner som allerede har etablert data for løyper ber vi om at disse 
oppdateres i henhold til gjeldende spesifikasjon for format og innhold og at de leveres til 
direktoratet. Kommuner som har data som trenger oppdatering og kvalitetssikring kan ta kontakt 
med Miljødirektoratet v/ Terje Sundberg (terje.sundberg@miljodir.no) for teknisk bistand og 
veiledning.   
 
Miljødirektoratet vil bidra til at ny spesifikasjon for snøscooterløyper innarbeides i kommunenes 
egne GIS-verktøy og at leverandørene av tjenester for etablering av geografiske data er kjent med 
spesifikasjonen.  
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Terje Qvam Marit Johanne Birkeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Kopi til: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 
Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku 
Fylkkamánni 

Statens hus 9815 Vadsø 

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 Hamar 
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 Molde 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerhte-
Trööndelagen fylhkenålma 

Postboks 2600 7734 Steinkjer 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 Lillehammer 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim 
Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postboks 6105 9291 Tromsø 
Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 Tønsberg 
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 Moss 
 
Vedlegg 
1 Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark - snøscooterløyper og barmarksløyper 
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1 Innledning, historikk og endringslogg  

1.1 Innledning 
Motorferdselloven § 4a åpner for at kommunene kan vedta snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Denne 
bestemmelsen gjelder hele landet. Fra tidligere av har kommunene i Nord-Troms og Finnmark hatt åpne 
snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen. Tilsvarende har en rekke kommuner i Trøndelag, Nordland og Troms 
isfiskeløyper som er fastsatt av fylkesmennene.  
 
Miljødirektoratet skal etablere en nasjonal database for snøscooterløyper i henhold til motorferdselloven § 4a. 
Forvaltning av disse dataene i en nasjonal database skal bidra til enhetlig oversikt og tilgang til data over 
løypetraseer, bestemmelser og annen informasjon forvaltningsmyndigheten, kontrollmyndigheten, 
redningstjenesten og andre vil ha behov for. Motorferdsel i utmark skal være et nasjonal geografisk datasett som 
kan danne grunnlag for kart over hvilke løyper som er fastsatt av kommunene.  Kartoversikten (datasettet) vil vise 
hvor løypene går og hvilke bestemmelser som er knyttet til løypene. Kartoversikten vil også vise snøscooterløyper 
og isfiskeløyper som tidligere er fastsatt av fylkesmennene med mere.   
 
Datasettet omfatter 

1) Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

2) Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i motorferdselloven (og § 

4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag). 

3) Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

4) Barmarksløyper i Finnmark vedtatt etter forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs 

tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark. 

5) Dispensasjonstraseer er faste anviste traseer som kommunene bruker fast i forbindelse med 

dispensasjoner fra forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

 
Datasettet forvaltes av Miljødirektoratet.    
 

1.2 Historikk 
Dette er den første offisielle versjonen av produktspesifikasjon for motorferdsel i utmark.  
 

1.3 Endringslogg 
 

20170601 Miljødirektoratet ved 
Miljødataseksjonen  

Første versjon. 
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2 Definisjoner og forkortelser 

2.1 Definisjoner 
 
Snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen 
Nord-Troms og Finnmark har hatt en særordning med snøscooterløyper åpne for allmennheten. Dette er løyper 
fastsatt av Fylkesmannen, etter forslag fra kommunene. Snøscooterløypene er hjemlet i § 5 tredje ledd i 
motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag). Bestemmelsen 
gjelder alle kommuner i Finnmark, samt kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 
Storfjord i Nord-Troms. Lov om motorferdsel i utmark ble endret i juni 2015. Stortinget åpnet da for at alle 
kommuner kan vedta snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Regjeringen har lagt til grunn at de samme regler 
bør gjelde i Nord-Troms og Finnmark som i resten av landet. Det betyr at motorferdselloven § 5, tredje ledd, vil 
oppheves i 2021. Ved et ønske om å videreføre eksisterende løyper må kommunene innen 2021 vurdere, 
behandle og fastsette løypene på nytt i tråd med de nye reglene.  
 
Snøscooterløyper fastsatt av kommunen 
Lov om motorferdsel i utmark ble endret i juni 2015, og kommunene ble gitt myndighet til å fastsette 
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Lov og forskrift gir føringer for hvor løyper kan legges, hvilke hensyn 
kommunene plikter å ta, samt krav til prosess. Kommunen er vedtaksmyndighet. Løypene skal fastsettes i eget 
kart, og kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretid. 
Snøscooterløypene hjemles i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, § 4a andre ledd. 
 
Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen 
Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, jf § 8, har gitt mulighet til å få godkjent løyper 
for snøscooterkjøring til avsidesliggende fiskevann for formål isfiske. Dette kan skje i områder som er godkjent av 
direktoratet, og etter en vurdering av en rekke kriterier. Det er åpnet for isfiskløyper i enkelte områder i 
Trøndelag, Nordland og Troms. Den nøyaktige traseen fastsettes av Fylkesmannen etter forslag fra kommunen.   
Forskriften § 8 vil oppheves i 2021. Ved et ønske om å videreføre eksisterende isfiskeløyper må kommunene 
innen 2021 vurdere løypene opp mot de nye reglene, samt behandle og fastsette løypene på nytt i tråd med nytt 
regelverk.  
 
Barmarksløyper fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 
Ettersom Finnmark har et lite utbygd veinett, stort sett fravær av skogsbilvegnett, og at de tradisjonelle 
ferdselsårene er viktige for å videreføre tradisjonell høsting av naturen, har Finnmark en særordning med åpne 
barmarksløyper hvor det er lov å bruke motorkjøretøy uten å søke på forhånd. Etter forslag fra kommunen kan 
Fylkesmannen i Finnmark fastsette løyper for barmarkskjøring etter gamle tradisjonelle ferdselsårer. Dette er 
hjemlet i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark. 
Barmarkstraseene i Finnmark utgjør en samlet lengde på omlag 770 km fordelt på 50 løyper. 
 
Dispensasjonstraseer 
Dispensasjonstraseer er faste anviste traseer som kommunen benytter når de gir dispensasjoner. 
 
 

2.2 Forkortelser 
Ingen forkortelser 
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3 Generelt om spesifikasjonen 

3.1 Unik identifisering 
 

3.1.1 Kortnavn 

MOTORFERDSELUTMARK 
 

3.1.2 Fullstendig navn  

Motorferdsel i utmark 
 

3.1.3 Versjon 

20170601   
 
 

3.2 Referansedato 
20170601   (utgivelsesdato) 
 

3.3 Ansvarlig organisasjon 
Miljødirektoratet 

post@miljodir.no  
Telefon: 03400 / 73 58 05 00 
http://www.miljodirektoratet.no 
 

3.4 Språk 
Norsk 

3.5 Hovedtema 
Transport 

3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) 
Følgende temakategorier er listet: 

 transport 

 miljøData 

3.7 Sammendrag 
Datasettet viser snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag, snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i 
motorferdselloven, isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift  for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark, barmarksløyper i Finnmark og dispensasjonstraseer. 

3.8 Formål 
Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av 
digitale data for snøscooterløyper og barmarksløyper slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og 
retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal 
kunne brukes uavhengig av filformat.  
 

3.9 Representasjonsform 
Vektor 
 

3.10 Datasettoppløsning 
Målestokktall  
50000 
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Distanse  
Data ikke angitt 
 

3.11 Utstrekningsinformasjon 
Utstrekningbeskrivelse  
Fastlands-Norge. Datasettet har som formål å være heldekkende for alle vedtatte løyper i Norge. 
Geografisk område  
Data ikke angitt 
 
 

Vertikal utbredelse  
Landområde 
Innhold gyldighetsperiode  
Data ikke angitt 
 
 

3.12 Supplerende beskrivelse 
Dette datasettet gjøres tilgjengelig av Miljødirektoratet under Norsk lisens for offentlige data NLOD/CC BY 4.0. 
Følgende kildetekst må oppgis ved publisering: Kilde: Miljødirektoratet/Kommunene  
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4 Spesifikasjonsomfang 

4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen 

4.1.1 Identifikasjon  

Hele produktspesifikasjonen 

4.1.2 Nivå  

datasett 

4.1.3 Navn  

Gjelder hele spesifikasjonen 

4.1.4 Beskrivelse  

Data ikke angitt 

4.1.5 Utstrekningsinformasjon   

Ikke angitt 
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5 Innhold og struktur 

5.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

5.2 Vektorbaserte data - applikasjonsskjema  

5.2.1 Motorferdsel i utmark 
Spesifikasjon av hvordan informasjon som snøscooterløyper og barmarksløyper skal rapporteres og distribueres. 
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Figur 1 Hoveddiagram 

 
 

«dataType»

Posisjonskvalitet

+ målemetode: Målemetode

+ nøyaktighet: Integer [0..1]

«dataType»

Identifikasjon

+ lokalId: CharacterString

+ navnerom: CharacterString

+ versjonId: CharacterString [0..1]

«FeatureType»

Fellesegenskaper

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ datafangstdato: DateTime

+ opphav: CharacterString [0..1]

+ informasjon: CharacterString [0..1]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

«FeatureType»

Snøscooterløype

+ senterlinje: Kurve

+ navn: CharacterString

+ rutenummer: CharacterString

+ tematiskID: CharacterString

+ merking: RuteMerking [0..1]

+ løypetype: SnøscooterløypeType

+ løypestatus: Løypestatus [0..1]

+ forskrift: CharacterString [0..1]

+ stengesDato: CharacterString [0..1]

+ stengesklokka: CharacterString [0..1]

+ vedtaksdato: Date [0..1]

+ vedtaksmyndighet: CharacterString [0..1]

+ vedlikeholdsansvarlig: CharacterString

+ åpnesDato: CharacterString [0..1]

+ åpnesklokka: CharacterString [0..1]

+ fartsgrense: Integer [0..1]

+ ruteFølger: RuteFølger [0..1]

+ rasteAvstand: Integer [0..1]

+ rastingTillatt: CharacterString [0..1]

+ løypebredde: Integer

+ midlertidigStengt: Boolean

+ midlertidigStengtÅrsak: CharacterString [0..1]

«FeatureType»

Barmarksløype

+ senterlinje: Kurve

+ navn: CharacterString [0..1]

+ tematiskID: CharacterString

+ hjemmelsgrunnlag: CharacterString

+ merking: RuteMerking [0..1]

+ løypestatus: Løypestatus [0..1]

+ åpnesDato: CharacterString [0..1]

+ stengesDato: CharacterString [0..1]

+ ruteFølger: RuteFølger [0..1]

+ vedlikeholdsansvarlig: CharacterString
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Figur 2 Kodelister 

  

«CodeList»

RuteMerking

+ Merket, uspesifisert = JA

+ Permanent merket = PM

+ Sesongmerket/kvistet = SM

+ Ikke merket = NEI

«CodeList»

RuteFølger

+ Utydelig sti = US

+ Sti = ST

+ Traktorvei = TR

+ Opparbeidet løypetrase = LT

+ Turvei = TV

+ Bilvei = BV

+ Vann/Vassdrag = VV

+ I terreng = IT

+ Skogsbilvei = SB

«CodeList»

Målemetode
«CodeList»

Kommunenummer

«CodeList»

Løypestatus

+ Opphevet

+ UnderArbeid

+ Vedtatt

+ Høring

«CodeList»

SnøscooterløypeType

+ Dispensasjonstrase

+ Isfiskeløype

+ SnøscooterløypeFylkesmann

+ SnøscooterløypeKommune
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Figur 3 Realiseringsdiagram  

  
  
 

«dataType»

Identifikasjon

+ lokalId: CharacterString

+ navnerom: CharacterString

+ versjonId: CharacterString [0..1]

«FeatureType»

Fellesegenskaper

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ datafangstdato: DateTime

+ opphav: CharacterString [0..1]

+ informasjon: CharacterString [0..1]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

«FeatureType»

Snøscooterløype

+ senterlinje: Kurve

+ navn: CharacterString

+ rutenummer: CharacterString

+ tematiskID: CharacterString

+ merking: RuteMerking [0..1]

+ løypetype: SnøscooterløypeType

+ løypestatus: Løypestatus [0..1]

+ forskrift: CharacterString [0..1]

+ stengesDato: CharacterString [0..1]

+ stengesklokka: CharacterString [0..1]

+ vedtaksdato: Date [0..1]

+ vedtaksmyndighet: CharacterString [0..1]

+ vedlikeholdsansvarlig: CharacterString

+ åpnesDato: CharacterString [0..1]

+ åpnesklokka: CharacterString [0..1]

+ fartsgrense: Integer [0..1]

+ ruteFølger: RuteFølger [0..1]

+ rasteAvstand: Integer [0..1]

+ rastingTillatt: CharacterString [0..1]

+ løypebredde: Integer

+ midlertidigStengt: Boolean

+ midlertidigStengtÅrsak: CharacterString [0..1]

«FeatureType»

Barmarksløype

+ senterlinje: Kurve

+ navn: CharacterString [0..1]

+ tematiskID: CharacterString

+ hjemmelsgrunnlag: CharacterString

+ merking: RuteMerking [0..1]

+ løypestatus: Løypestatus [0..1]

+ åpnesDato: CharacterString [0..1]

+ stengesDato: CharacterString [0..1]

+ ruteFølger: RuteFølger [0..1]

+ vedlikeholdsansvarlig: CharacterString

«dataType»

Posisjonskvalitet

+ målemetode: Målemetode

+ nøyaktighet: Integer [0..1]

RuteGenerell

«featureType»

Snøscooterløype

+ løypetype: SnøscooterløypeType [0..1]

+ merking: RuteMerking [0..1]

+ åpnesDato: Date

+ stengesDato: Date

+ følger: RuteFølger [0..1]

+ vedlikeholdsansvarlig: CharacterString [0..1]

(from SOSI Generell objektkatalog::Samferdsel generell::

Samferdsel generell 4.5)

RuteGenerell

«featureType»

Barmarksløype

+ merking: RuteMerking [0..1]

+ åpnesDato: Date [0..1]

+ stengesDato: Date [0..1]

+ følger: RuteFølger [0..1]

+ vedlikeholdsansvarlig: CharacterString [0..1]

+ hjemmelsgrunnlag: CharacterString [0..1]

+ løypetype: BarmarksløypeType [0..1]

(from SOSI Generell objektkatalog::Samferdsel generell::

Samferdsel generell 4.5)

«dataType»

Posisjonskvalitet

+ målemetode: Målemetode

+ nøyaktighet: Integer [0..1]

+ synbarhet: Synbarhet [0..1]

+ målemetodeHøyde: MålemetodeHøyde [0..1]

+ nøyaktighetHøyde: Integer [0..1]

+ maksimaltAvvik: Integer [0..1]

(from SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::

Generelle typer 4.5::Posisjonskvalitet)

«dataType»

Identifikasjon

+ lokalId: CharacterString

+ navnerom: CharacterString

+ versjonId: CharacterString [0..1]

(from SOSI Generelle konsepter::SOSI 

Generelle typer::Generelle typer 4.5::

SOSI_Objekt)

«featureType»

SOSI_Objekt

+ identifikasjon: Identifikasjon [0..1]

+ datafangstdato: DateTime [0..1]

+ førsteDatafangstdato: DateTime [0..1]

+ førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]

+ verifiseringsdato: DateTime [0..1]

+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]

+ sluttdato: DateTime [0..1]

+ gyldigFra: DateTime [0..1]

+ gyldigTil: DateTime [0..1]

+ datauttaksdato: DateTime [0..1]

+ endringsflagg: Endringsflagg [0..1]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ status: Status [0..1]

+ medium: Medium [0..1]

+ opphav: CharacterString [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ stedfestingVerifisert: Boolean [0..1]

+ digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1]

+ prosesshistorie: CharacterString [0..*]

+ kopidata: Kopidata [0..1]

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ informasjon: CharacterString [0..*]

+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]

+ link: Link [0..*]

(from SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::

Generelle typer 4.5::SOSI_Objekt)

0..*+kobling 0..*
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Figur 4 Realiseringsdiagram kodelister 

 
 

«CodeList»

RuteFølger

+ Utydelig sti = US

+ Sti = ST

+ Traktorvei = TR

+ Opparbeidet løypetrase = LT

+ Turvei = TV

+ Bilvei = BV

+ Vann/Vassdrag = VV

+ I terreng = IT

+ Skogsbilvei = SB

«CodeList»

RuteMerking

+ Merket, uspesifisert = JA

+ Permanent merket = PM

+ Sesongmerket/kvistet = SM

+ Ikke merket = NEI

«CodeList»

SnøscooterløypeType

+ Dispensasjonstrase

+ Isfiskeløype

+ SnøscooterløypeFylkesmann

+ SnøscooterløypeKommune

«codeList»

BarmarksløypeType

+ nyttekjøring

+ rekreasjonsløype

(from SOSI Generell objektkatalog::Samferdsel 

generell::Samferdsel generell 4.5)

«codeList»

SnøscooterløypeType

+ rekreasjonsløype

+ isfiskeløype

+ Nyttekjøring/transport

(from SOSI Generell objektkatalog::Samferdsel 

generell::Samferdsel generell 4.5)

«codeList»

RuteFølger

+ Utydelig sti = US

+ Sti = ST

+ Traktorvei = TR

+ Opparbeidet løypetrase = LT

+ Turvei = TV

+ Gangvei = GS

+ Sykkelvei = SV

+ Sykkelfelt = SF

+ Fortau = FO

+ Bilvei = BV

+ Vann/Vassdrag = VV

+ I terreng = IT

+ Skogsbilvei = SB

(from SOSI Generell objektkatalog::Friluftsliv::

Friluftsliv-4.5::Løyper og ruter)

«codeList»

RuteMerking

+ Merket, uspesifisert = JA

+ Permanent merket = PM

+ Sesongmerket/kvistet = SM

+ Ikke merket = NEI

(from SOSI Generell objektkatalog::Friluftsliv::

Friluftsliv-4.5::Løyper og ruter)

Kodeverdier gjort delvis 

om
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5.2.1.1 «featureType» SOSI_Objekt 

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 identifikasjon unik identifikasjon av et objekt    Identifikasjon 
 datafangstdato Dato for måling/registering av løypa i terrenget. Eventuelt flyfotodato 

eller digitaliseringsdato 
  DateTime 

 opphav Referanse til hvem som har utført kartleggingen og registreringen av 
løypa. 

 [0..1]  CharacterString 

 informasjon Utfyllende informasjon om løypa (brukes ved behov)  [0..1]  CharacterString 
 kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen 

 
Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. 

  Posisjonskvalitet 

 kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste 
 
Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt 
med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre 
registre som også benytter 4 siffer. 

 [0..*]  Kommunenummer 

 
 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 
Realization       Fellesegenskaper.     SOSI_Objekt.  

Generalization       Barmarksløype.     Fellesegenskaper.  

Generalization       Snøscooterløype.     Fellesegenskaper.  

 

5.2.1.2 «featureType» Barmarksløype 

tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen. 
 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 senterlinje Forløp som følger objektets sentrale del   Kurve 
 navn Navn på løypa  [0..1]  CharacterString 

56



SOSI Produktspesifikasjon                - 14 - 
Produktnavn: MotorferdselUtmark, versjon 20170601 

Miljødirektoratet 2017 
 

 tematiskID Dataeiers søkbare og lesbare ident for løypa. Skrives på formen 
MFXXXXXXXX 

  CharacterString 

 hjemmelsgrunnlag URL-adresse under www.lovdata.no til lov/forskrift som kjøring langs 
løypa er hjemlet i 
 

  CharacterString 

 merking rute eller løype er merket, eller evt. type merking 
 
 

 [0..1]  RuteMerking 

 løypestatus Formell status for løypa.   [0..1]  Løypestatus 
 åpnesDato dato for når en løype tidligst kan åpnes/benyttes 

 
Merknad: 
datoen inkluderer angitt dato, dvs. fra og med.  

 [0..1]  CharacterString 

 stengesDato dato for når en løype senest må stenges/ ikke benyttes 
 
Merknad:  
dato inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. 

 [0..1]  CharacterString 

 ruteFølger type trase løypen følger 
 

 [0..1]  RuteFølger 

 vedlikeholdsansvarlig institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av området 
 
 

  CharacterString 

 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 
Generalization       Barmarksløype.     Fellesegenskaper.  

Realization       Barmarksløype.     Barmarksløype.  

 

5.2.1.3 «FeatureType» Snøscooterløype 

merka løyper for kjøring med snøscooter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen eller kommunen 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 senterlinje forløp som følger objektets sentrale del 

 
  Kurve 

 navn navn på rute   CharacterString 
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 rutenummer Nummerering av skuterløyper   CharacterString 
 tematiskID Dataeiers søkbare og lesbare ident for løypa. Skrives på formen 

MFXXXXXXXX 
  CharacterString 

 merking rute eller løype er merket, eller evt. type merking 
 

 [0..1]  RuteMerking 

 løypetype ulike typer snøscooterløyper som tillates med hjemmel i Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter 
 

  SnøscooterløypeType 

 løypestatus Obligatorisk for løyper som følger forskrift  [0..1]  Løypestatus 
 forskrift Lenke til forskrift (lovdata)  [0..1]  CharacterString 
 stengesDato dato for når en løype senest må stenges/ ikke benyttes 

 
Merknad:  
dato inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. 
Format: mm-dd. 
Obligatorisk for løyper som følger forskrift 

 [0..1]  CharacterString 

 stengesklokka Format: tt:mm  [0..1]  CharacterString 
 vedtaksdato Dato for vedtatt forskrift for aktuell løype. Obligatorisk egenskap for 

vedtatte løyper 
 [0..1]  Date 

 vedtaksmyndighet   [0..1]  CharacterString 
 vedlikeholdsansvarlig institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av området 

 
  CharacterString 

 åpnesDato dato for når en løype tidligst kan åpnes/benyttes 
 
Merknad: 
datoen inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. 
Format: mm-dd 
Obligatorisk for løyper som følger forskrift 
 

 [0..1]  CharacterString 

 åpnesklokka Format: tt:mm  [0..1]  CharacterString 
 fartsgrense Tillatt fartsgrense for løypa i henhold til forskrift  [0..1]  Integer 
 ruteFølger type trase løypen følger 

 
 [0..1]  RuteFølger 

 rasteAvstand Avstand i meter det er lov å kjøre for å raste  [0..1]  Integer 
 rastingTillatt JA dersom det er lov å stoppe langs løypa for å raste  [0..1]  CharacterString 
 løypebredde Breidde i meter på løypa (ca)   Integer 
 midlertidigStengt Løypa er midlertidig stengt (ja/nei)   Boolean 
 midlertidigStengtÅrsak F.eks. stengt på grunn av rasfare, usikker is, reindrift etc.  [0..1]  CharacterString 
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Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 
Realization       Snøscooterløype.     Snøscooterløype.  

Generalization       Snøscooterløype.     Fellesegenskaper.  

 

5.2.1.4 «DataType» Posisjonskvalitet 

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og ev høyde (z)    Målemetode 
 nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer 

 
Merknad: 
Oppgitt i cm 

 [0..1]  Integer 

 

5.2.1.5  «DataType» Identifikasjon 

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.  
 
NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.  
 
NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.  
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale 

identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har 
samme identifikator. 
 
NOTE: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale 
identifikatoren er unik innenfor navnerommet. 

  CharacterString 

 navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to 
bokstavs kode jfr. ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data 
produsenten ikke er assosiert med bare et land. 
 

  CharacterString 
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NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som 
har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i 
"INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" 
 
Eksempel: NO for Norge. 

 versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), 
maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et 
geografisk objekt med en identifikasjon inkluderer 
livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom 
ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av 
versjonen.  
 
NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i 
henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som 
versjonId. 

 [0..1]  CharacterString 

 

5.2.1.6  «CodeList» Kommunenummer 

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle listeMerknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for 
kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. 

 

Lenke til kodeliste for kommunenummer: 
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_522B6BA1_E054_4684_93FE_1B480CB88BD5 
 

 

5.2.1.7 «codeList» Løypestatus 

Formell status for løypa 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 Opphevet Det har vært ei løype her, men den er vedtatt opphevet    
 UnderArbeid Det arbeides med formell godkjenning av løypa    
 Vedtatt Det er gjort vedtak om at løypa er oppretta    
 Høring Løypa er i høringsprosess    

 

 

5.2.1.8  «CodeList» Målemetode 
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metode som ligger til grunn for registrering av posisjon 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering 

 
 21  

 Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan  69  
 Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy  37  
 Digitaliseringbord: Flybilde, film Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et 

digitaliseringsbord. Bildemedium er film 
 43  

 Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi 

 44  

 Digitaliseringbord: Ortofoto eller 
flybilde 

Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell 
registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium 

 40  

 Digitaliseringbord: Ortofoto, film Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Bildemedium er film 

 41  

 Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi 

 42  

 Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord, medium uspesifisert 

 50  

 Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal 

 51  

 Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi 

 55  

 Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie 

 52  

 Digitaliseringsbord: Kart, transparent 
foile, god kvalitet 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, 
samkopi 

 53  

 Digitaliseringsbord: Kart, transparent 
foile, mindre god kvalitet 

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et 
digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god 
kvalitet, samkopi 

 54  

 Digitalisert på skjerm fra andre digitale 
rasterdata 

  47  

 Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på 
skjerm 

 45  

 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på 
skjerm 

 46  

 Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, 
medium skannet kart (raster), samkopi 

 56  
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 Digitalisert på skjerm fra tolkning av 
seismikk 

  48  

 Fastsatt punkt Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks. ved partenes enighet 
ved en oppmålingsforretning 

 77  

 Fastsatt ved dom eller kongelig 
resolusjon 

Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon  78  

 Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly  36  
 Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært 

grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 
 80  

 Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs. grovt skissert på kart  81  
 Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er 

basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 
 82  

 Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert  60  
 Genererte data (interpolasjon): 

Terrengmodell 
Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell  61  

 Genererte data (interpolasjon): Vektet 
middel 

Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel  62  

 Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut 
fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) 

 63  

 Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering  64  
 Genererte data: 

Sammenknytningspunkt, randpunkt 
Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks. mellom ulike 
kartlegginger), randpunkt (f.eks. mellom ulike kilder til kart) 

 66  

 Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt  65  
 GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 

med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-
løsning 

 97  

 GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 
med global dekning (f.eks. GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK 
(realtids kinematisk måling) 

 96  

 GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 
med global dekning (f.eks. GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre 
metoder. 

 94  

 GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 
med global dekning (f.eks. GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk 
måling. 

 93  

 GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 
med global dekning (f.eks. GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle 
målinger. 

 92  
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 GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering 
med global dekning (f.eks. GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative 
målinger. 

 91  

 Kombinasjon av GNSS/Treghet Kombinasjon av GPS/Treghet  95  
 Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen  67  
 Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret  68  
 Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse 

leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med 
koordinatgeometri avledet fra lineære referanser 

 38  

 Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert 
kartmedium 

 30  

 Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 
blyantoriginal 

 31  

 Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 
papirkopi. 

 35  

 Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 
rissefolie 

 32  

 Skannet fra kart: Transparent folie, god 
kvalitet 

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 
transparent folie av god kvalitet. 

 33  

 Skannet fra kart: Transparent folie, 
mindre god kvalitet 

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er 
transparent folie av mindre god kvalitet 

 34  

 Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert  70  
 Spesielle metoder: Målt med målehjul Spesielle metoder: Målt med målehjul  73  
 Spesielle metoder: Målt med 

stigningsmåler 
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler  74  

 Spesielle metoder: Målt med stikkstang Spesielle metoder: Målt med stikkstang  71  
 Spesielle metoder: Målt med 

waterstang 
Spesielle metoder: Målt med waterstang  72  

 Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument  20  
 Stereoinstrument: Analytisk plotter Målt i stereoinstrument, analytisk plotter  22  
 Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument  23  
 Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument  24  
 Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak  18  
 Terrengmålt: Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden  14  
 Terrengmålt: Teodolitt og el 

avstandsmåler 
Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler  12  

 Terrengmålt: Teodolitt og målebånd Målt i terrenget med teodolitt og målebånd  13  
 Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon  11  
 Terrengmålt: Uspesifisert 

måleinstrument 
Målt i terrenget, uspesifisert metode/måleinstrument  10  
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 Treghetsstedfesting Treghetsstedfesting  90  
 Ukjent målemetode Målemetode er ukjent  99  
 Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to 

avstander eller avstand og retning 
 

 15  

 Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av 
ortofoto 

 49  

 

  

5.2.1.9 «CodeList» RuteFølger 

type trase som hoveddelen rute eller turen følger 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 Utydelig sti sti som er vanskelig å se, f.eks. over bart fjell eller gjengrodd 

 
 US  

 Sti   ST  
 Traktorvei   TR  
 Opparbeidet løypetrase løypetrase der terrenget er utjevnet f.eks. ved rydding av stein eller 

påfylling av masse for å oppnå gode forhold når det er snø 
 LT  

 Turvei turvei er opparbeidet og med toppdekke som gir jevn overflate når det er 
bar mark 
 

 TV  

 Bilvei bilvei, uspesifisert vegdekke 
 

 BV  

 Vann/Vassdrag   VV  
 I terreng ruten følger en trase som ikke har tydelige spor i terrenget etter ferdsel. 

Ingen sti. 
 IT  

 Skogsbilvei   SB  
 

5.2.1.10 «CodeList» RuteMerking 

forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 Merket, uspesifisert   JA  
 Permanent merket merket rute/løype 

 
 PM  
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Merknad: 
Det er ikke spesifisert om merkingen er permanent eller bare i visse 
årstider 
 

 Sesongmerket/kvistet   SM  
 Ikke merket   NEI  

 

5.2.1.11  «CodeList» SnøscooterløypeType 

ulike typer snøscooterløyper som tillates med hjemmel i "Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag" 
 

Attributter 

 Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 
 Dispensasjonstrase Faste anviste traseer som kommunen anviser i forbindelse med 

dispensasjoner, § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag 

   

 Isfiskeløype Løper åpne for allmennheten for formål isfiske [§ 8 i Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag] 

   

 SnøscooterløypeFylkesmann Løyper åpne for allmennheten (i Nord-Troms og Finnmark) [§ 4 i Forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag] 

   

 SnøscooterløypeKommune Løyper hjemla i ny Motorferdselslov. i Motorferdselloven §4a 2. ledd og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a. 

   

 

 
 

5.3 Rasterbaserte data  
Ikke relevant 
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6 Referansesystem 
 

6.1 Romlig referansesystem 
 

6.1.1 Omfang 

Gjelder hele spesifikasjonen 

6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet: 

EUREF89 UTM sone 33, 2d 

6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 

Kartverket 

6.1.4 Link til mer info om referansesystemet: 

http://www.kartverket.no/SOSI 

 

6.2 Temporalt referansesystem  

6.2.1 Navn på temporalt referansesystem 

Ikke relevant 

6.2.2 Omfang 

Ikke relevant 
 
 

66

http://www.kartverket.no/SOSI


SOSI Produktspesifikasjon         - 24 - 
Produktnavn: MotorferdselUtmark, versjon 20170601 

Miljødirektoratet 2017 
 

7 Kvalitet 
 
Løypene vil ha ulik kvalitet etter hvordan data er etablert. Det er i utgangpunktet ønskelig at data blir 
målt med GPS og har høy nøyaktighet (5-10 meter). Men løyper som ikke er vedtatt kan ha dårligere 
nøyaktighet (digitalisert fra kartgrunnlag 1:50000). 
 
For krav til rapportering – se datafangst. 
 
Fullstendighet: Fullstendigheten i datasettet er avhengig av innrapportering av løyper fra 
kommunene. Målsettingen er at alle vedtatte løyper i en kommune skal være tilgjengelig i datasettet. 
 
Stedfestingsnøyaktighet: Avhengig av målemetode for løypene. 
 
Egenskapsnøyaktighet: For egenskapsverdier som finnes i datasettet hentes de i hovedsak fra 
korrekte kodelister, eller eksakte numeriske verdier i forskrift. For løypebredde angis ca antall meter. 
 
Logisk konsistens: Kodeverdiene er henta fra korrekte kodelister. 
 
Tidfestingsnøyaktighet: ikke relevant 
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8 Datafangst 
Kommunene samler inn og strukturer data i henhold til gjeldene spesifikasjon og rapporterer disse til 
Miljødirektoratet. Det er ønskelig at vedtatt løyper er målt opp med GPS og har en nøyktighet på 5-
10 m. Miljødirektoratet foretar en teknisk kontroll i henhold til gjeldende produktspesifikasjon og 
legger inn i Nasjonal database. Kommunene har fortsatt faglig eierskap og ansvar for dataene i sin 
kommune.  
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9 Datavedlikehold 

9.1 Vedlikeholdsinformasjon 

9.1.1 Omfang  

Hele datasettet 

9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens  

Ved behov 
 

9.1.3 Vedlikeholdsbeskrivelse 

Kommunen er ansvarlig for innrapportering av endringer. Miljødirektoratet har ansvar for 
versjonsoppdateringer og konvertering av datasettet (ved behov). 

69



SOSI Produktspesifikasjon         - 27 - 
Produktnavn: MotorferdselUtmark, versjon 20170601 

Miljødirektoratet 2017 
 

10 Presentasjon 

10.1 Referanse til presentasjonskatalog  
Ikke angitt 

10.2 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 
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11 Leveranse 

11.1 Leveransemetode 1 

11.1.1 Omfang 

Hele datasettet 

11.1.2 Leveranseformat 

Formatnavn  
SOSI 
Formatversjon  
4.5 
Formatspesifikasjon  
SOSI Del 1 Realisering i SOSI-format og GML, versjon 4.5 
 
Produktspesifikasjon 
MOTORFERDSELUTMARK 
 
Filstruktur  
Hvis ikke annet er avtalt spesielt leveres digitale data på SOSI-format i ei fil. 
 
*.sos   (snoescooterloeyper_ååååmmdd.SOS) 
 
Språk  
Norsk - NO 
Tegnsett  
UTF8 
 

11.1.3 Leveransemedium 

Leveranseenhet  
Geografiske eller administrative områder  
 
Overføringsstørrelse  
Avhengig av format og størrelse på utvalgt geografisk område. 
 
Navn på medium  
Miljødirektoratet nedlastingsløsning http://karteksport.miljodirektoratet.no 
www.geonorge.no 
 
Annen leveranseinformasjon  
WMS-tjeneste for visning av løyper   
http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/  
 

11.2 Leveransemetode 2 

11.2.1 Omfang 
Hele datasettet 

11.2.2 Leveranseformat 

Formatnavn  
ESRI Geodatabase (FILEGDB)  
Formatversjon  
Ikke angitt 
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Formatspesifikasjon  
http://www.esri.com 
 
Filstruktur  
*.gdb  (snoescooterloeyper _ååååmmdd.GDB) 
 
Språk  
Norsk - NO 
 
Tegnsett  
UTF8 
 
Vil også levere gpx og andre relevante format. 
 

11.2.3 Leveransemedium 

Leveranseenhet  
Geografiske eller administrative områder  
 
Overføringsstørrelse  
Avhengig av format og størrelse på utvalgt geografisk område. 
 
Navn på medium  
Miljødirektoratet nedlastingsløsning http://karteksport.miljodirektoratet.no 
www.geonorge.no 
 
 
Annen leveranseinformasjon  
WMS-tjeneste for visning av løyper   
http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/  
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12 Tilleggsinformasjon 
Ikke angitt 
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13 Metadata  
Metadata er registrert i henhold til standard i Geonorge (www.geonorge.no) 
 
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/07e6b8af-84a7-43cb-9d91-887885a7342f 
 

13.1  Metadataspesifikasjon  
Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor).  

13.2 Omfang  
Gjelder hele spesifikasjonen 
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Vedlegg A: SOSI-format-realisering 

Fagområde: Motorferdsel i utmark 

Objekttyper 

Barmarksløype 

UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-
type 

Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP,BEZIER,
KLOTOIDE 

   

 ..OBJTYPE =Barmarksløype [1..1] T32 

navn ..NAVN  [0..1] T60 

tematiskID ..TEMATISKID  [1..1] T100 

hjemmelsgrunnlag ..HJEMMELSGRUNNLAG  [1..1] T200 

merking ..RUTEMERKING =JA,PM,SM,NEI [0..1] T3 

løypestatus ..LØYPESTATUS =Opphevet,UnderArbeid,V
edtatt,Høring 

[0..1] T20 

åpnesDato ..ÅPNESDATO  [0..1] T10 

stengesDato ..STENGESDATO  [0..1] TT10 

ruteFølger ..RUTEFØLGER =US,ST,TR,LT,TV,BV,VV,IT,S
B 

[0..1] T2 

vedlikeholdsansvarlig ..VEDLIKEH  [1..1] T70 

identifikasjon ..IDENT * [1..1] * 

lokalId ...LOKALID  [1..1] T100 

navnerom ...NAVNEROM  [1..1] T100 

versjonId ...VERSJONID  [0..1] T100 

datafangstdato ..DATAFANGSTDATO  [1..1] DATOTID 

opphav ..OPPHAV  [0..1] T255 

informasjon ..INFORMASJON  [0..1] T255 

kvalitet ..KVALITET * [1..1] * 

målemetode ...MÅLEMETODE Kodeliste [1..1] T2 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  [0..1] H6 

kommune ..KOMMUNENUMMER = [0..*] T4 

 

Snøscooterløype 

UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-
type 

Geometri KURVE,BUEP,SIRKELP,BEZIER,
KLOTOIDE 

   

 ..OBJTYPE =Snøscooterløype [1..1] T32 

navn ..NAVN  [1..1] T60 

rutenummer ..RUTENUMMER  [1..1] T10 

tematiskID ..TEMATISKID  [1..1] T10 

merking ..RUTEMERKING =JA,PM,SM,NEI [0..1] T3 

løypetype ..SNØSCOOTERLØYPETYPE =Dispensasjonstrase,Isfiske
løype,SnøscooterløypeFylk
esmann,SnøscooterløypeK
ommune 

[1..1] T50 

løypestatus ..LØYPESTATUS =Opphevet,UnderArbeid,V
edtatt,Høring 

[0..1] T20 

forskrift ..FORSKRIFT  [0..1] T200 
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stengesDato ..STENGESDATO  [0..1] T10 

stengesklokka ..STENGESKLOKKA  [0..1] T10 

vedtaksdato ..VEDTAKSDATO  [0..1] DATO 

vedtaksmyndighet ..VEDTAKSMYNDIGHET  [0..1] T100 

vedlikeholdsansvarlig ..VEDLIKEH  [1..1] T70 

åpnesDato ..ÅPNESDATO  [0..1] T10 

åpnesklokka ..ÅPNESKLOKKA  [0..1] T10 

fartsgrense ..FARTSGRENSE  [0..1] H3 

ruteFølger ..RUTEFØLGER =US,ST,TR,LT,TV,BV,VV,IT,S
B 

[0..1] T2 

rasteAvstand ..RASTEAVSTAND  [0..1] H3 

rastingTillatt ..RASTINGTILLATT  [0..1] T3 

løypebredde ..LØYPEBREDDE  [1..1] H2 

midlertidigStengt ..MIDL_STENGT =JA,NEI [1..1] BOOLSK 

midlertidigStengtÅrsak ..MIDL_STENGT_ÅRSAK  [0..1] T200 

identifikasjon ..IDENT * [1..1] * 

lokalId ...LOKALID  [1..1] T100 

navnerom ...NAVNEROM  [1..1] T100 

versjonId ...VERSJONID  [0..1] T100 

datafangstdato ..DATAFANGSTDATO  [1..1] DATOTID 

opphav ..OPPHAV  [0..1] T255 

informasjon ..INFORMASJON  [0..1] T255 

kvalitet ..KVALITET * [1..1] * 

målemetode ...MÅLEMETODE Kodeliste [1..1] T2 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  [0..1] H6 

kommune ..KOMMUNENUMMER = [0..*] T4 

 
 
 
 
Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene: 
 
..OBJEKTKATALOG 
...KORTNAVN MOTORFERDSELUTMARK 
...VERSJON 20170601 
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Vedlegg B: GML-realisering 
 
GML applikasjonsskjema: 
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/miljoedirektoratet/MotorferdselUtmark/1.0/motorferdsel
Utmark.xsd 
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Vedlegg C: Utvidelser ifht SOSI del 2 fagområder 
Snøscooterløype:åpnesklokka ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:fartsgrense ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:forskrift ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:løypebredde ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:rasteAvstand ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:rastingTillatt ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:rutenummer ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:stengesklokka ny attributt som ikke finnes i fagområde 
Snøscooterløype:vedtaksdato ny attributt som ikke finnes i fagområde 
SnøscooterløypeType klassenavn er endret 
SnøscooterløypeType:forsøksløype ny attributt som ikke finnes i fagområde 
SnøscooterløypeType:NyttekjøringTransport attributtnavn er endret 
SnøscooterløypeType:rekreasjonsløype_2 ny attributt som ikke finnes i fagområde 
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Fylkesmannen  i Troms
Romssa Fylkkama'nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Gøril  Einarsen 77 64 21 13 9.1.2018 2017/7954 — O

Deres dato Deres ref. (605 ifm R506,  . . Y  _  , '  >  rs
JF

Alle kommuner  i Troms

Fylkesmannen ber kommunene om  å  oversende kopi av
dispensasjonsvedtak etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter fra
og med  2018

Fylkesmannens skal veilede kommunene, og gjøre lovlighetskontroll av  kommunale vedtak

om  motorferdsel i utmark  og vassdrag. Vi skal også bidra til  å  gjøre dispensasjonene
kontrollerbare. Fylkesmannen samarbeider med Politi, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten
for  å  veilede kommunene slik at dere kan fatte lovlige og kontrollerbare vedtak. Vi har
veiledet gjennom hjemmesiden, arrangert Miljømila, hatt dagsamling miljøkilometer og hatt
flere enkeltmøter med kommuner som har bedt oss om det. Vi veileder i tillegg gjennom
telefon og e-post, eller når vi gjør lovlighetskontroll av vedtak. Vi oppfordrer dere til  å  ta
kontakt hvis din kommune har behov for veiledning.

Vi opphever kun vedtak som er åpenbart utenfor rammene av regelverket. Per dags dato har vi
opphevet rundt 22  vedtak etter  2015.  Dette er ikke mye siden kommunene i Troms trolig har
fattet mer enn  6  000 vedtak  i  løpet av disse årene. For  å  gi dere god veiledning trenger vi
bedre oversikt over dispensasjonspraksis i alle kommunene i Troms. Det er flere kommuner
som allerede sender oss vedtak. Det er imidlertid flere kommuner som ikke gjør det.

Kopi av  dispensasjonsvedtak  fra og med  2018
Fylkesmannen  kan pålegge kommunen å oversende fortløpende alle vedtak som kommunen
fatter. Dette følger av kommuneloven  §  59 nr.  6  om lovlighetskontroll. Spørsmålet er også
behandlet i brev fra Kommunal- og administrasjonsdepartementet av 23. mars 1993, hvor det
konkluderes med at det samme følger av forvaltningslovens system.

Fylkesmannen ber derfor samtlige kommuner i Troms om at dere fra  2018  sender  kopi av
samtlige dispensasjonsvedtak etter motorferdselloven og tilhørende forskrifter.

Med hilsen

Evy Jørgensen
milj øverndirektør

Heidi-Marie Gabler
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannenno
Postboks 6105,  9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Fra: Åsmund Austarheim (asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no)
Sendt: 23.02.2018 09.41.25
Til: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; jim.h.hansen@politiet.no; jtnikolaisen@politiet.no; Bjørklid Kjetil;
tgu@statskog.no; post.troms@politiet.no; Nordreisa Kommune
Kopi: Einarsen, Gøril

Emne: Motorferdsel Morten A Isaksen.pdf
Vedlegg: Motorferdsel Morten A Isaksen.pdf
Hei
Kopi av dispensasjon for motorferdsel i utmark er vedlagt til orientering.
 
 
Beste helsing
 
Åsmund Austarheim
Konsulent landbruk og utmarksnæring
Tlf 77778845
www.kvanangen.kommune.no
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 
 

Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161RådhusetE-post: 
post@kvanangen.kommune.no 

www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

Morten Andreas Isaksen 
Verftsveien 26 
9180  Skjervøy 
 
 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/19-17 504/2018 K01 23.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte gnr/bnr/fnr 46/12/3 - 

Morten Andreas Isaksen 

Teknisk utvalg behandlet søknad om motorferdsel i utmark i møtet 08.02.2018. Utskrift av 
møteboka følger.  
 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
77778845 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avd. Storslett    
SNO-Fjelltjenesten avd/Storslett    
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/19 -6 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 17.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/18 Teknisk utvalg 08.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 

gnr/bnr/fnr 46/12/3 - Morten Andreas Isaksen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
jfr. § 5 e) ,§ 6 og § 7. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr/fnr 46/12/3 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/12 til fritidsbolig på festenummer 3 
på samme eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/12/3. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 

Traseen fremgår av kartet i saksutredningen. 
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Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/12 som fremgår av 

kartet i saksutredningen.  

-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 

benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 

tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Morten Andreas Isaksen 

Svein Tore Isaksen 

Kristian Isaksen 

Roald Isaksen 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 

den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 

ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

• Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 

mennesker. 
• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 
 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr/fnr 46/12/3 i Kvænangen.  
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Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/12 til fritidsbolig på festenummer 3 
på samme eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/12/3. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 

Traseen fremgår av kartet i saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/12 som fremgår av 

kartet i saksutredningen.  

-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 

benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 

tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Morten Andreas Isaksen 

Svein Tore Isaksen 

Kristian Isaksen 

Roald Isaksen 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 

den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 

ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 
 
Generelle vilkår: 

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

• Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
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Saksopplysninger 

Morten Andreas Isaksen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr/fnr 46/12/3 i Kvænangen 
Meiland.  
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Videre søkes det om transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen. Eiendommen eies av et sameie med 6 deleiere.  
 
Det søkes om tillatelse for  
Morten Andreas Isaksen 
Svein Tore Isaksen 
Kristian Isaksen 
Roald Isaksen.  
Ingen av sjåførene er oppført som eiere av hytta. 
Det søkes om 2-årig tillatelse.  
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. 
Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen 
eller for andre enn hytteeier. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 
kan tillates; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av 
bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det 
sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 

Transporten til fritidsboligen behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag. Dette er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle 
tilfeller. Bestemmelsene er streng og alle betingelser i bestemmelsen må være oppfylt for at 
tillatelsen skal kunne gis. Forskriftens § 6 sier følgende: ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller 
et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker 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 opp 

mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 

 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn og behandles etter forskriftens § 5 første ledd bokstav e). Det gjelder 
transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom.  
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Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan 
påvirke naturverdier.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare maksimalt to dokument for 
hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere 
i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med 
grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger 
innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
 

Vurdering 

 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det er 
søkt om dispensasjon for transport til hytte med flere eiere, og rundskrivet sier at det ikke kan 
innvilges tillatelse til slike hytter etter forskriftens § 5 c. De må evt. få etter § 6 i forskriften. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
flere sjåfører for å frakte nødvendig utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne kan i visse 
tilfeller benytte fritidsboligen til ulike tidspunkt og da vil det være mest hensiktsmessig om de 
som skal benytte den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så 
er det vanskelig å dekke dette transportbehovet på annen måte.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen.  
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det bør derfor gis tillatelse 
til utgangen av 2019-sesongen. 
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Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
I matrikkelen er det ført opp 8 eiere på denne hytta. Med gjeldende praksis med å tildele to 
tillatelser til hver fritidsbolig så er det ønskelig at sameiere på en eiendom leverer en søknad som 
behandles samlet for den ene fritidsboligen.  
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. Lovlig trase og område 
for vedhogst fremgår av kartet.  
 
Kjøretrase fra Oksfjord til fritidsboligen er vist med rød linje: 
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Teiger for vedhogst:  
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Fra: Åsmund Austarheim (asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no)
Sendt: 23.02.2018 09.59.58
Til: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; jim.h.hansen@politiet.no; jtnikolaisen@politiet.no; Bjørklid Kjetil;
tgu@statskog.no; post.troms@politiet.no; Nordreisa Kommune
Kopi: Einarsen, Gøril

Emne: Motorferdsel Tor Farstad.pdf
Vedlegg: Motorferdsel Tor Farstad.pdf
Hei
Kopi av vedtak om dispensasjon for motorferdsel i utmark for Tor Farstad er vedlagt til orientering.
 
 
Beste helsing
 
Åsmund Austarheim
Konsulent landbruk og utmarksnæring
Tlf 77778845
www.kvanangen.kommune.no
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 
 

Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161RådhusetE-post: 
post@kvanangen.kommune.no 

www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

Tor Farstad 
Boks 1290 
9505  ALTA 
 
 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/19-19 506/2018 K01 23.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte gnr/bnr 44/11- Tor 

Farstad 

 
Teknisk utvalg behandlet søknad om motorferdsel i utmark i møtet 08.02.2018. Utskrift av 
møteboka følger.  
 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
77778845 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avd. Storslett    
SNO-Fjelltjenesten avd/Storslett 
Nordreisa kommune 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/19 -9 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 22.01.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Teknisk utvalg 08.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte gnr/bnr 

44/11- Tor Farstad 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

jfr,§ 6 og § 7. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
 
Vedlegg 
1 00084H 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr 44/11 (Valan). 
 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Fra Bærsletta 7 og langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til 

hytte på gnr/bnr/fnr 44/11. Ferdselen skal følge den vanlige 

snøscootertraseen. Traseen fremgår av kartet på slutten av 

saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Tor Einar Farstad 
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Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
Originalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen 

skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 

ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 
 
Generelle vilkår: 

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

• Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr 44/11 (Valan). 
 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Fra Bærsletta 7 og langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til 

hytte på gnr/bnr/fnr 44/11. Ferdselen skal følge den vanlige 

snøscootertraseen. Traseen fremgår av kartet på slutten av 

saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Tor Einar Farstad 

 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
Originalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen 

skal være gyldig.  
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Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 

ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 
 
Generelle vilkår: 

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

• Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 

mennesker. 
• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 
 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Tor Einar Farstad har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 44/11 i Kvænangen, Valan.  
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Eiendommen eies av et sameie med 2 deleiere. Det søkes om 
tillatelse til å benytte alternativt startpunkt fra adressa Bærsletta 7. 
 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. 
Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen. 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det 
imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. 
Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 

Transporten til fritidsboligen behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag. Dette er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle 
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tilfeller. Bestemmelsene er streng og alle betingelser i bestemmelsen må være oppfylt for at 
tillatelsen skal kunne gis. Forskriftens § 6 sier følgende: ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller 

et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker 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 opp 

mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 

 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan 
påvirke naturverdier.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det vedtatt at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte 
for transport av bagasje og utstyr. Dette har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke 
avgrenset til to personer. Sjåføren av den aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det 
utsendes bare maksimalt to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere 
i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med 
grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger 
innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne. 

Vurdering 

Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det er 
søkt om dispensasjon for transport til hytte med flere eiere, og rundskrivet sier at det ikke kan 
innvilges tillatelse til slike hytter etter forskriftens § 5 c. De må evt. få etter § 6 i forskriften. Fra før 
har også medeieren på eiendommen, Kurt Arild Jonassen, en dispensasjon som fortsatt er gyldig.    
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
flere sjåfører for å frakte nødvendig utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne kan i visse 
tilfeller benytte fritidsboligen til ulike tidspunkt og da vil det være mest hensiktsmessig om de 
som skal benytte den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så 
er det vanskelig å dekke dette transportbehovet på annen måte.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
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som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen.  
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det bør derfor gis tillatelse 
til utgangen av 2019-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Med gjeldende praksis med å tildele to tillatelser til hver fritidsbolig så er det ønskelig at 
sameiere på en eiendom leverer en søknad som behandles samlet for den enkelte fritidsbolig.  
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. Lovlig trase og område 
for vedhogst fremgår av kartet.  
 
Kjøretrase fra Oksfjord til fritidsboligen er vist med blå linje: 
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Kvænangen kommune

Nærin , utviklin o teknisk 'g g g (“WA/k

“Ho /SL «Q
Ramona Soleng Thomassen
Bærsletta 7 ; _____
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert Teknisk  -  nr.  115/17

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato

2015/104-230 3055/2017 K01 22.12.20]  7

Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel  i  utmark -Ramona

Soleng Thomassen.

Saksopplysninger:

Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra

Okstjord  i  Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 44/19 og 44/26 i Kvænangen (Valan).

Det søkes om 3-årig tillatelse. Søker er datter av eier hytten.

Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen.
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig
helhetsvurdering avgjøre søknaden.

Transport til private hytter, §  5 første ledd bokstav c
Etter forskriftens  §  5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.

Forskriftens §  7  sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten.

Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.

Postadresse Besøksadresse: Telefon:

Rådhuset Rådhuset

9161 BURFJORD Organisasjonsnr: 940331102

E—post: postkanangenkommune.no xmwkvanangenkommune.no
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Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12  skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan

påvirke naturverdier.

Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker

må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen

kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier. Unntak for dette
gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune.

På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne. DVS at også den delen som går fra
boligfeltet (Bærsletta 7) og bort til Moldvikvannet bare kan benyttes etter avtale med grunneierne.

[ teknisk Utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt

at man kunne gi inntil  2  dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette

har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den

aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver
hytte.

Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og

eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5

saker  behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil  2  snøscootere per hytte på Meiland
og Valan.

Vurderinger:

Avstanden fra Oksfjord til Valan er ca. 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det er
værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil  2  skutere pr registrerte hytte. På disse to

eiendommene er det til sammen tre hus/hytter. Fra før er det gitt tre tillatelser til disse til sammen.
For framtida er det ønskelig at det søkes samlet for alle eiere/brukere av slike hytter.

Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det og kan derfor gis til

utgangen av 2019—sesongen.

Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men

det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en

mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av

forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst.

Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt.

Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt

over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det

bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. l kartet er

aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de

lyserøde er utløpsområder.

Side  2  av  2
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Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav 0 gir Kvænangen

kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til fritidsbolig på gnr/bnr
44/26.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trase: Fra Bærsletta  7  langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på

  

o
gnr/bnr 44/26. Trase fremgar av  kartet.
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Personer: Tillatelsen gjelder:
Ramona Solen Thomassen
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Type Tillatelsen gjelder  snøscooter. Det kan  maksimalt  benyttes & kjøretøy.
kjøretøy
o antall:

Tidsrom: Den er  gyldig i  vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke  i

erioden 5. mai  —  30 'uni.

Generelle vilkår:

' Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.

0 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.

. Søker er selv ansvarlig for  å  innhente grunneiers tillatelse.

' Søker plikter  å  gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag.

. Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for  å  unngå skade på miljø og

mennesker.

' Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12  framgår av saksutredningen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er  3  uker regnetfra den dagen da brevet komfram

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenfristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har trztffet 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-Fem.

Med hilsen

Åsmund Austarheim
Konsulent
Direkte innvalg:  77778845
E-post: asmund.austarheikvanangenkommune.no

Kopi til:
Fjelltjenesten avd. Storslett e-post
Nordreisa kommune E-post
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post
Reinpolitiet avd. Storslett e-post

Side  4  av  4
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

Statskog - Rasmussen Kåre 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 12/18 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/218-248 2108/2018 K01 21.02.2018 

 

Administrativt delegert vedtak, tillatelse til laftflygning og landing med 
helikopter - Statskog 01.03-09.03.2018 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 
Saksopplysninger:  
Statskog SF søker dispensasjon fra motorferdsellovens §6 til laftflygning (under 300m) og 
landing med helikopter i fjellområdet Sidusgohpi, Mollesjohka. Det søkes med bakgrunn i dom 
fra Indre Finnmark tingrett fra 2013 i forbindelse med rivning av ulovlig oppsatt hytte. 
Helikoptertransporten hjemles i lovens §6, med formål transport av rivningsavfall fra hytte som 
ikke kan brennes på stedet.  
Det søkes om to perioder, 1. - 2. mars og 8. - 9. mars 2018. 
Brenning av rivningsavfall på stedet er behandlet i eget skriv av byggesaksbehandler i Nordreisa 
kommune. Hytta ligger innenfor 300m-regelen til offentlig løypenett slik at det ikke trengs 
dispensasjon for kjøring utenfor 300m rastegrensen. 
 
Vurderinger: 
Statskog SF søker om dispensasjon til laftflygning (under 300m)/landing etter 
motorferdsellovens §6. Det søkes om bruk av helikopter til nedtransport av rivningsavfall som 
ikke kan brennes på stedet. Det søkes om to datofestede perioder, saksbehandler anser det som 
risikabelt i forhold til lokalitet og mulige endringer i værsituasjon at det legges opp til to 
flyvedager innenfor en ni-dagers periode (1. - 9. mars 2018). 
Det vil være lite hensiktsmessig å frakte avfallet med scooter og kjelke da det sannsynligvis vil 
kreve mange turer med flere scootere for å få alt ned til vei. Det mest rasjonelle er innleid 
helikopter som på en dag kan frakte alt samlet. 
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I henhold til Naturmangfoldloven er det mest miljøvennlig og mest effektive løsningen bruk av 
helikopter i et begrenset omfang for å ivareta naturmangfold og driftsteknisk løsning  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av 
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og 
artsdatabankens kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig 
verneverdig karakter eller truede arter i det aktuelle området. Det aktuelle område ligger tett 
inntil offentlig godkjent scooterløype og bil være støybelagt deler av vinteren på grunn av 
rekreasjonskjøring i løypenettet. Det skal også 
flys over store områder, og det er derfor sannsynlig at miljøverdier, trua arter og naturtyper kan 
berøres. Omsøkt flyging medfører en forbigående forstyrrelse, og så lenge det totale omfanget av 
helikopterflyging og annen forstyrrelse holdes på et begrenset nivå, så vil konsekvensene være 
små. Søker innehar erfaring med feltarbeid i sårbar natur, og vil kunne tilpasse flygningen for å 
forstyrre dyrelivet i minst mulig grad. Naturmangfoldlovens bestemmelser om krav til 
kunnskapsgrunnlaget synes å være godt nok ivaretatt i forhold til sakens karakter. Det er lite 
sannsynlig at videre vurderinger vil avdekke nye forhold. Føre var prinsippet i § 9 settes derfor til 
side. Den samla belastinga er relativt liten. 
Tamreinen kan også bli forstyrra av omsøkt flyging. Det bør derfor settes vilkår om at det berørte 
reinbeitedistriktet kontaktes i forkant av flygingen. 
 
Friluftslivet berøres, men flygningene i transportretning vil foregå over 300m, kortvarig og ikke 
belastende for enkeltområder. 
 
Ang reindrift er de ikke trekt inn i området enda og man anser at de ikke berøres i denne saken. 
Reindrifta kommer normalt inn i området i mnd. skiftet mars/april da de begynner trekket  
 
Kommunen vurderer at det er faglig grunnlag for å innvilge en dispensasjon til omsøkt formål. 
 
Vedtak: 
Statskog SF med deres innleid personell innvilges dispensasjon i to virke-/flygedager innenfor 
perioden fra og med 1. mars, til og med 9. mars 2018 i forbindelse med rivning av ulovlig oppsatt 
hytte. Dispensasjonens tidsrom begrunnes med av varierende værforhold i høyfjellet og at det bør 
settes forutsigbarhet til å få gjennomført flygningen. Kommunen har vurdert NML §§ 8-12 og 
vurderer at man har tilstrekkelig kunnskap om miljøkonsekvensene i saken til å kunne tilrå 
flygning i et begrenset tidsrom.  
 
Dispensasjon gis ved følgende vilkår:  

 Dispensasjon innvilges for to virke-/flygedager innenfor perioden fra og med 1. mars, til 
og med 9. mars 2018. 

 Det skal i etterkant av endt oppdrag rapporteres skriftlig til kommunen hvilke dager som 
ble brukt i dispensasjonsperioden. 

 Dispensasjon skal medbringes under transport og forevises ved eventuell kontroll. 
 Berørt reinbeitedistrikt skal varsles før transport iverksettes. 

 
All motorferdsel i regi av søker forutsettes planlagt og gjennomført med så liten innvirkning på 
naturmiljø og friluftsliv som mulig. 
 
 
 
Klageadgang 
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Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Pb, 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. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
77 58 80 46 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Einarsen, Gøril    
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
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Post  Nordreisa

Fra: Sigrun Wiggen Prestbakmo “0‘
<SigrunWiggenPrestbakmoalangen.l<ommune.no>

Sendt: tirsdag 19. desember 2017 13:56 i...,,
Til: postmottak@kld.dep.no
Kopi: fmtreva@fylkesmannen.no; fmtrpostmottak@fylkesmannermo; Post

Kvaenangen; Post Nordreisa; Post Kafjord; Post Skjervoy;

postmottak@lyngen.kommune.no; postmottastorfjord.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottakCéDkarlsoykommune.no;
postmottakötromsokommuneno; postmottakCgDmalselv.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no;

postmottak@berg.kommune.no; postmottak©tranoy.kommune.no;
postmottak@torsken.kommune.no; ‘postmottak@dyroy.kommune.no';
Postmottak Gratangen; Postmottak Salangen;

'postmottak@bardu.kommune.no'; Postmottak Lavangen; Harstad kommune;
'postmottak@ibestad.kommune.no'; Skånland kommune; Kvæfjord kommune

Emne: Uttalelse fra Salangen kommune vedrørende Lov om motorferdsel
Vedlegg: 1333_001.pdf

Oversender med dette uttalelse vedtatt  i  kommunestyret  i  Salangen 14.12.17, og ber om at den fremlegges

for ansvarlig statsråd.

Kommunestyret i Salangen ønsker å oppfordre kommunene i Troms til å fatte lignende vedtak.

Med vennlig hilsen

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salan en kommune
Mobil:48 180945

Salangen kommune
-Sprenger

Fra: canonscanner@salangen.kommune.no <canonscanner@salangen.kommune.no>

Sendt:  19. desember 2017 14:35

Til: Sigrun Wiggen Prestbakmo

Emne: Attached Image
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SALANGEN KOMMUNE
.  . . Vår dato: Vår ref.:

Sentraladnumstrasjon
19.12.2017 17/465-3165/17

Arkiv: K01

Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:

Sigrun  Wiggen Prestbakmo, 48180945

Klima-miljødepartementet

Uttalelse fra kommunestyret  i  Salangen kommune

Kommunestyret i Salangen vedtok 14. desember  2017  følgende uttalelse, som oversendes Klima og
miljødepartementet, Fylkesmannen  i  Troms og kommunene i Troms

Krav om endring av «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i  utmark og på islagte vassdrag»

Kommunestyret  i  Salangen kommune ber om at Klima og miljødepartementet, ved klima og miljøminister Vidar
Helgesen, om endring/ justering av  §5c) i  «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i  utmark og på islagte vassdrag»:

§  5.Erter slmfllig søknad kan kommeslyret gi tillatelse til bruk avsnøsoooter for:
c) eier av  hyflefiJr  transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2, 5  km fizz brøytet bilveg når det i området
ikke er mulighet for leielg'øring etter bokstav a
Salangen kommune ber om at krav om avstand på 2,5 km fra brøytet bilveg fjernes. Dette for å gi nødvendig
handlingsrom for kommunene til  å  benytte skjønn ut fra topografi, sårbarhet, naturbelastning i  området fra før etc,
fremfor å ha et absolutt krav på 2,5km.

Dette vil også vær i tråd med den sittende regjeringens signaler om mer selvråderett til kommunene i denne typer
saker gjennom endring av forskriften i  2015.  Nedenfor er et utsnitt fra et avklaringsbrev fra Klima- og
Miljødepaitementet til Fylkesmannen (ref  16/3224, 04.10.2017) vedrørende lovtolkning av Motorferdselsloven  :

Innledningsvis finner vi grunn til  å  påpeke at bakgrunnen for endringene i motorferdselloven  i

2015  (de nye reglene om snøscooterløyper) var et ønske om kommunal forvaltning av

motorferdsel i utmark og økt kommunalt ansvar og råderett i eget lokalmiljø. jf.  Prop.  35  L

(2014-2015) side  6. Sammen med endringene i forvaltningsloven  §  34 som trer i kraft 1.

januar  2018, som pålegger statlige organer  å  legge stor vekt på hensynet til det kommunale

selvstyret ved prøving av kommunens frie skjønn, tilsier dette at Fylkesmannen generelt er

tilbakeholden med overprøving av kommunale vedtak om snøscooterløyper.

Departementets brev til Fylkesmannen i Troms gjelder spesifikt sak vedrørende
rekreasjonsløyper, men Regjeringen har i flere sammenhenger uttalt at de er opptatt av å
legge opp til mest mulig lokal forvaltning og beslutning, og har et ønske om å styrke det
lokale selvstyret.

Bakgrunn for uttalelse og vedtak
Fylkesmannen i Troms har nå varslet kommunene om innskjerping av håndheving av nevnte paragraf. Samtlige
kommuner i region har hele tiden brukt skjønn rundt vurderingen av denne 2,5 km grensen og ikke oppfattet den som
et absolutt krav slik Fylkesmannen nå varsler. Loven om motorferdsel ble innført i  1978.

Dette vil i praksis innebære at veldig mange hytteeiere som i 40 år har fått dispensasjon til å frakte nødvendig utstyr
og bagasje til hytta vil miste denne muligheten hvis kommunene blir fratatt muligheten til å benytte skjønn rundt  §5.c)
Det vil også sette kommunens saksbehandlere i en utfordrende situasjon og medføre mange tvistesaker.

Hyttestrukturen i Nord-Norge er preget av en særdeles spredt fritidsbebyggelse over veldig store geografiske områder
og i til dels utilgjengelige fjellområder. Dette gjør det veldig utfordrende å få til gode løsninger for leiekjøring og vil
medføre store naturinngrep for å bygge ut permanent tilkomst via vei. Noen har tilkomst via vei sommerstid, men som

Salangen kommune Tlf.: 77 17  20  00 Bankgiro:  7878 06 50752 Epost: postmonasalangenkommune.no
Postboks 77 Fax: 77  17  21 65 Org.nr.:  961 416  388 lntemett: www.salangen.kommune.no
9355  Sjøvegan
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kan være  i  for dårlig forfatning til  å  tåle brøyting. Det vil heller ikke være kostnadsforsvarli g eller noen miljømessig
gevinst ved å brøyte veien fremfor  å  tillate nyttetranspon med scooter på samme trasse.

Bruksmønsteret for hyttene i samfunnet har endret seg betydelig de siste tiårene. Folk har forventninger til betydelig
mere komfort i hyttelivet som krever frakt av mer utstyr og bagasje enn tidligere. Man har også forventninger om
aktiv bruk av hytta i alle livsfaser. Det er urealistisk å tro at dagens småbarnefamilier skal bære bleier, reiseseng og
proviant for en påskeuke i 2,4km motbakke, eller at tenåringen skal bære med seg snowboard, hjelm og kite. De eldre
hyttebrukere har også store forventninger til å tilbringe mer tid på hytta i pensjonisttilværelsen. En innskjerping av
2,5km kravet vil med høy sannsynlighet fremprovosere «lekkasje» av søknader for denne aldersgruppen over til §5. —
b) funksjonshemming. Det er ikke ønskelig.

Det særnorske fenomenet at «alle» skal på hytta hver helg er kjent langt utover Norges landegrenser. Det er noe som
ligger i nordmenns identitet og kultur at vi søker ut av byen for å finne oss et fristed i fjellet eller ved havet hvor vi
kan dyrke friluftslivet og alt naturen har  å  by på  — det er balsam for folkehelsa! Den største bidragsyteren til å få folk
opp av sofaen og ut i naturen er hytta! Vi pakker med oss fiskeutstyr, langrennsski, toppturski, kite, hagle og mye god
mat  — avspaserer fredag — og kommer oss ut på hytta som skal være basen for all denne livsgleden og naturgleden.
Tiden hvor man strevet seg frem til hytta i utråkka spor med en liten matpakke i sekken og boden full av tørrmat er
forbi. 2,5km grensa var sikkert i sin tid ment å stimulere folk til økt mosjon og friluftsglede. I dag virker den helt mot
sin hensikt gjennom å begrense folks mulighet til å benytte hytta etter det moderne samfunnets normer hvor hytta er
basen for alle friluftsaktiviteten.

Samfunnsdebatten i store deler av Nord-Norge er preget av frustrasjon rundt lovverk vedrørende nyttekjøring til hytta
og den varslede innskjerpingen av 2,5 km grensa. Det er derimot forsvinnende få som ytrer noe vedrørende forringelse
av friluftslivets kvalitet gjennom den praksis for nyttekjøring som utøves pri dag. så hvorfor ønsker man å skjerpe inn
kravet?
Et annet moment som stadig trekkes frem i det offentlige rom er hvorfor det gis frislipp for et rent rekreasjonskjøretøy
som vannscooter, mens allmuen ikke skal få anledning til å kjøre varm, mat, ved og nødvendig utstyr til egen hytte i
regulerte former med snøscooter.

En innskjerping av 2,5km grensa vil gi tapt markedsverdi for de hyttene som mister løyve, og det vil gi tapt personlig
verdi for eieren som vil bli fratatt sitt vante bruksmønster gjennom en årrekke.

Konklusjon

Forskriftens punkt 5.c) vedrørende tillatelse for frakt av nødvendig utstyr og bagasje til egen hytte er utdatert i forhold
til dagens samfunnskrav og bruksmønster. Regelen virker mot sin hensikt med hensyn på  å  stimulere til forbedret
folkehelse og økt friluftsglede. Det er i dag et stille avvik/praksis som tillater skjønn rundt dette kravet, som blir
krevende når fylkesmannen varsler innskjerping. Gjennom denne marginale endringen av forskriften som her foreslås
vil man sikre bedre etterlevelse av regelverket, redusert misnøye blant befolkningen, redusert
saksbehandling/tvistesaker på alle nivå og man underbygger regjeringens signal om økt kommunalt ansvar og råderett
i eget lokalmiljø.

Kommunestyret i Salangen kommune
."i' NR.-ø—

" ' '  ”n,—TH'QXHW,  *39 mm“. c'geQ-‘Wrfi-bmfl/MC
Sigrun Wiggen Presäaakmo
Ordfører

Kopi til:

Fylkesmannen i Troms

Kommunene i Troms

Salangen kommune Tlf.: 77 17 20 00 Bankgiro: 4803 05  02283 Epost: postmottasalangen.kommune.no
Postboks 77 Fax: 77172165 Org.nr: 961 416 388 lntemett: www.salangen.kommune.no

9355 Sjøvegan
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Nordreisa kommune           
Drift- og utvikling stab 

    
 

 

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Emil Mikkelsen 
Stakkevollveien 268 
9019 TROMSØ 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - 
nr.5/18 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/23-120 895/2018 K01 19.01.2018 

Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til Somashytta 22.01.-24.01.18 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 
med senere endringer), jfr § 6. 
 

Dispensasjon er gitt - § 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn:  Emil Mikkelsen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se kart på baksiden dette vedtak (mellom snøscooterløype og Somashytta der det er 

kortest avstand mellom disse) 
Tidsrom: (også ev. innen 
døgnet) 

22.01. – 24.01.2018 - inntil 3 tur/retur døgnet 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av den som skal kjøre 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    

 
Formål: 

§ 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
Transport av utstyr og bagasje mellom offentlig løypetrasè og Somashytta. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 

Vedtak fattet av Reisa Nasjonalparkstyre sak 23/13. Reisa Nasjonalparkstyre viderefører tidligere ordning med 
rammetillatelse for inn til fire – 4 – snøscootere pr dag for transport av utstyr og bagasje mellom godkjent 
snøscooterløype og Somashytta der det er kortest avstand mellom disse. Nordreisa kommune kan ut fra denne 
tillatelsen vurdere og event. gi dispensasjon til saker etter bestemmelsene i Motorferdselsloven. Ordningen 
opprettholdes til forvaltningsmyndigheten for Ràisdouttarhàlti event. gjør annet vedtak. Dette kan bli aktuelt 
dersom forutsetningene endre eller ordningen ikke virker etter hensikten.  
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Følgende vilkår gjelder: 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi 
minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon og kart skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, 
servicetorget, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
19.01.2018 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
Koordinater for Somashytta: 
UTM 33: 756173, 7701069 
WGS 84 (long/lat): 69o 17`48`` N 21o 30` 12`` E 
 

 

 
Kopi på epost:  Statskog v/ Kjetil Bjørklid og Tarjei Gunnestad 
  Lensmannen i Nordreisa v/ Jim-Hugo Hansen og Jan Tore Nikolaisen 
  Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune           
Drift- og utvikling stab 

    
 

 

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Ragnvald Fjellstad 
Kåfjorddalen 
9147 BIRTAVARRE 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - 
nr.3/18 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/23-118 893/2018 K01 19.01.2018 

Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til Somashytta 22.01.-24.01.18 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 
med senere endringer), jfr § 6. 
 

Dispensasjon er gitt - § 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn:  Ragnvald Fjellstad 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se kart på baksiden dette vedtak (mellom snøscooterløype og Somashytta der det er 

kortest avstand mellom disse) 
Tidsrom: (også ev. innen 
døgnet) 

22.01. – 24.01.2018 - inntil 3 tur/retur døgnet 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av den som skal kjøre 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    

 
Formål: 

§ 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
Transport av utstyr og bagasje mellom offentlig løypetrasè og Somashytta. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 

Vedtak fattet av Reisa Nasjonalparkstyre sak 23/13. Reisa Nasjonalparkstyre viderefører tidligere ordning med 
rammetillatelse for inn til fire – 4 – snøscootere pr dag for transport av utstyr og bagasje mellom godkjent 
snøscooterløype og Somashytta der det er kortest avstand mellom disse. Nordreisa kommune kan ut fra denne 
tillatelsen vurdere og event. gi dispensasjon til saker etter bestemmelsene i Motorferdselsloven. Ordningen 
opprettholdes til forvaltningsmyndigheten for Ràisdouttarhàlti event. gjør annet vedtak. Dette kan bli aktuelt 
dersom forutsetningene endre eller ordningen ikke virker etter hensikten.  
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Følgende vilkår gjelder: 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi 
minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon og kart skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, 
servicetorget, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
19.01.2018 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
Koordinater for Somashytta: 
UTM 33: 756173, 7701069 
WGS 84 (long/lat): 69o 17`48`` N 21o 30` 12`` E 
 

 

 
 
Kopi på epost:  Statskog v/ Kjetil Bjørklid og Tarjei Gunnestad 
  Lensmannen i Nordreisa v/ Jim-Hugo Hansen og Jan Tore Nikolaisen 
  Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune           
Drift- og utvikling stab 

    
 

 

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Villy Ballovarre 
Holmen 
9147 BIRTAVARRE 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - 
nr.4/18 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/23-119 894/2018 K01 19.01.2018 

Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til Somashytta 22.01.-24.01.18 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 
med senere endringer), jfr § 6. 
 

Dispensasjon er gitt - § 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn:  Villy Ballovarre 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se kart på baksiden dette vedtak (mellom snøscooterløype og Somashytta der det er 

kortest avstand mellom disse) 
Tidsrom: (også ev. innen 
døgnet) 

22.01.- 24.01.2018 - inntil 3 tur/retur døgnet 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av den som skal kjøre 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    

 
Formål: 

§ 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
Transport av utstyr og bagasje mellom offentlig løypetrasè og Somashytta. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 

Vedtak fattet av Reisa Nasjonalparkstyre sak 23/13. Reisa Nasjonalparkstyre viderefører tidligere ordning med 
rammetillatelse for inn til fire – 4 – snøscootere pr dag for transport av utstyr og bagasje mellom godkjent 
snøscooterløype og Somashytta der det er kortest avstand mellom disse. Nordreisa kommune kan ut fra denne 
tillatelsen vurdere og event. gi dispensasjon til saker etter bestemmelsene i Motorferdselsloven. Ordningen 
opprettholdes til forvaltningsmyndigheten for Ràisdouttarhàlti event. gjør annet vedtak. Dette kan bli aktuelt 
dersom forutsetningene endre eller ordningen ikke virker etter hensikten.  
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Følgende vilkår gjelder: 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi 
minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon og kart skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, 
servicetorget, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
19.01.2018 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
Koordinater for Somashytta: 
UTM 33: 756173, 7701069 
WGS 84 (long/lat): 69o 17`48`` N 21o 30` 12`` E 
 

 

 
 
Kopi på epost:  Statskog v/ Kjetil Bjørklid og Tarjei Gunnestad 
  Lensmannen i Nordreisa v/ Jim-Hugo Hansen og Jan Tore Nikolaisen 
  Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune           
Drift- og utvikling stab 

    
 

 

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Terje Gundersen 
Kaafjorddalen 
9147 BIRTAVARRE 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - 
nr.2/18 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/23- 17 855/2018 K01 19.01.2018 

Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til Somashytta 22.01.-24.01.18 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 
med senere endringer), jfr § 6. 
 

Dispensasjon er gitt - § 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn:  Terje Gundersen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se kart på baksiden dette vedtak (mellom snøscooterløype og Somashytta der det er 

kortest avstand mellom disse) 
Tidsrom: (også ev. innen 
døgnet) 

22.01 – 24.01.2018 - inntil 3 tur/retur døgnet 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av den som skal kjøre 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    
Tur    
Retur    

 
Formål: 

§ 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
Transport av utstyr og bagasje mellom offentlig løypetrasè og Somashytta. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 

Vedtak fattet av Reisa Nasjonalparkstyre sak 23/13. Reisa Nasjonalparkstyre viderefører tidligere ordning med 
rammetillatelse for inn til fire – 4 – snøscootere pr dag for transport av utstyr og bagasje mellom godkjent 
snøscooterløype og Somashytta der det er kortest avstand mellom disse. Nordreisa kommune kan ut fra denne 
tillatelsen vurdere og event. gi dispensasjon til saker etter bestemmelsene i Motorferdselsloven. Ordningen 
opprettholdes til forvaltningsmyndigheten for Ràisdouttarhàlti event. gjør annet vedtak. Dette kan bli aktuelt 
dersom forutsetningene endre eller ordningen ikke virker etter hensikten.  
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Følgende vilkår gjelder: 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi 
minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon og kart skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, 
servicetorget, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
19.01.2018 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
Koordinater for Somashytta: 
UTM 33: 756173, 7701069 
WGS 84 (long/lat): 69o 17`48`` N 21o 30` 12`` E 
 

 

 
 
Kopi på epost:  Statskog v/ Kjetil Bjørklid og Tarjei Gunnestad 
  Lensmannen i Nordreisa v/ Jim-Hugo Hansen og Jan Tore Nikolaisen 
  Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
 

 

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Glen-Tore Jensen 
Myrslettveien 22 
9151 Storslett 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - 
nr.6/18 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2 1117/2018 K01 26.01.2018 

Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til Somashytta 22.01.-24.01.18 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 
med senere endringer), jfr § 6. 
 

Dispensasjon er gitt - § 6 til Somashytta etter vedtak i Nordreisa dispensasjonsutvalg sak 25/10 (annet, vedtak 
fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 

 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn:  Glen Tore Jensen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se kart på baksiden dette vedtak (mellom snøscooterløype og Somashytta der det er 

kortest avstand mellom disse) 
Tidsrom: (også ev. innen 
døgnet) 

26.01.-27.01.2018 med inntil 3 tur/retur døgnet (tur/retur regnes som en tur) 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av den som skal kjøre 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

 26.01.2018 27.01.208 
Tur   
Retur   
Tur   
Retur   
Tur   
Retur   

 
Formål: 

§ 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
Transport av utstyr og bagasje mellom offentlig løypetrasè og Somashytta. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 

Vedtak fattet av Reisa Nasjonalparkstyre sak 23/13. Reisa Nasjonalparkstyre viderefører tidligere ordning med 
rammetillatelse for inn til fire – 4 – snøscootere pr dag for transport av utstyr og bagasje mellom godkjent 
snøscooterløype og Somashytta der det er kortest avstand mellom disse. Nordreisa kommune kan ut fra denne 
tillatelsen vurdere og event. gi dispensasjon til saker etter bestemmelsene i Motorferdselsloven. Ordningen 
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opprettholdes til forvaltningsmyndigheten for Ràisdouttarhàlti event. gjør annet vedtak. Dette kan bli aktuelt 
dersom forutsetningene endre eller ordningen ikke virker etter hensikten.  

 
Følgende vilkår gjelder: 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi 
minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon og kart skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, 
servicetorget, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
26.01.2018 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
Koordinater for Somashytta: 
UTM 33: 756173, 7701069 
WGS 84 (long/lat): 69o 17`48`` N 21o 30` 12`` E 
 

 

Kopi på epost:  Statskog v/ Kjetil Bjørklid og Tarjei Gunnestad 
  Lensmannen i Nordreisa v/ Jim-Hugo Hansen og Jan Tore Nikolaisen 
  Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
 

 

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Thomas Andre Myrslett 
M|yralettveien 52 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - 
nr.7/18 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 3 1153/2018 K01 26.01.2018 

Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til Somashytta 22.01.-24.01.18 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 
med senere endringer), jfr § 6. 
 

Dispensasjon er gitt - § 6 til Somashytta etter vedtak i Nordreisa dispensasjonsutvalg sak 25/10 (annet, vedtak 
fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 

 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn:  Thomas Andre Myrslett 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se kart på baksiden dette vedtak (mellom snøscooterløype og Somashytta der det er 

kortest avstand mellom disse) 
Tidsrom: (også ev. innen 
døgnet) 

26.01.-27.01.2018 med inntil 3 tur/retur døgnet (tur/retur regnes som en tur) 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av den som skal kjøre 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

 26.01.2018 27.01.208 
Tur   
Retur   
Tur   
Retur   
Tur   
Retur   

 
Formål: 

§ 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
Transport av utstyr og bagasje mellom offentlig løypetrasè og Somashytta. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 

Vedtak fattet av Reisa Nasjonalparkstyre sak 23/13. Reisa Nasjonalparkstyre viderefører tidligere ordning med 
rammetillatelse for inn til fire – 4 – snøscootere pr dag for transport av utstyr og bagasje mellom godkjent 
snøscooterløype og Somashytta der det er kortest avstand mellom disse. Nordreisa kommune kan ut fra denne 
tillatelsen vurdere og event. gi dispensasjon til saker etter bestemmelsene i Motorferdselsloven. Ordningen 
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opprettholdes til forvaltningsmyndigheten for Ràisdouttarhàlti event. gjør annet vedtak. Dette kan bli aktuelt 
dersom forutsetningene endre eller ordningen ikke virker etter hensikten.  

 
Følgende vilkår gjelder: 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi 
minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon og kart skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, 
servicetorget, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
26.01.2018 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
Koordinater for Somashytta: 
UTM 33: 756173, 7701069 
WGS 84 (long/lat): 69o 17`48`` N 21o 30` 12`` E 
 

 

Kopi på epost:  Statskog v/ Kjetil Bjørklid og Tarjei Gunnestad 
  Lensmannen i Nordreisa v/ Jim-Hugo Hansen og Jan Tore Nikolaisen 
  Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune           
Utvikling 

    
 

 

 

 

 
 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 
E-post: Internett: Organisasjons nr: 943 350 833 
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no  

 

Andreas Samuelsen 
 
9152 SØRKJOSEN 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - 
nr.8/18 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/1054 1155/2018 K01 26.01.2018 

Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til Somashytta 22.01.-24.01.18 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 57/16. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 
med senere endringer), jfr § 6. 
 

Dispensasjon er gitt - § 6 til Somashytta etter vedtak i Nordreisa dispensasjonsutvalg sak 25/10 (annet, vedtak 
fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 

 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn:  Andreas Samuelsen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se kart på baksiden dette vedtak (mellom snøscooterløype og Somashytta der det er 

kortest avstand mellom disse) 
Tidsrom: (også ev. innen 
døgnet) 

26.01.-27.01.2018 med inntil 3 tur/retur døgnet (tur/retur regnes som en tur) 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av den som skal kjøre 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

 26.01.2018 27.01.208 
Tur   
Retur   
Tur   
Retur   
Tur   
Retur   

 
Formål: 

§ 6 til Somashytta (annet, vedtak fattet i Reisa nasjonalparkstyre sak 23/13) 
Transport av utstyr og bagasje mellom offentlig løypetrasè og Somashytta. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 

Vedtak fattet av Reisa Nasjonalparkstyre sak 23/13. Reisa Nasjonalparkstyre viderefører tidligere ordning med 
rammetillatelse for inn til fire – 4 – snøscootere pr dag for transport av utstyr og bagasje mellom godkjent 
snøscooterløype og Somashytta der det er kortest avstand mellom disse. Nordreisa kommune kan ut fra denne 
tillatelsen vurdere og event. gi dispensasjon til saker etter bestemmelsene i Motorferdselsloven. Ordningen 
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opprettholdes til forvaltningsmyndigheten for Ràisdouttarhàlti event. gjør annet vedtak. Dette kan bli aktuelt 
dersom forutsetningene endre eller ordningen ikke virker etter hensikten.  

 
Følgende vilkår gjelder: 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt dispensasjon. Vi 
minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon og kart skal medbringes under ferdsel og forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa kommune, 
servicetorget, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
26.01.2018 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
Koordinater for Somashytta: 
UTM 33: 756173, 7701069 
WGS 84 (long/lat): 69o 17`48`` N 21o 30` 12`` E 
 

 

Kopi på epost:  Statskog v/ Kjetil Bjørklid og Tarjei Gunnestad 
  Lensmannen i Nordreisa v/ Jim-Hugo Hansen og Jan Tore Nikolaisen 
  Fylkesmannen i Troms
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/43-2 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 19.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/18 Nordreisa dispensasjonsutvalg 21.03.2018 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Transport av bagasje og utstyr til 
Reisavannhytta 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

jfr. § 6.  
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Det søkes her om dispensasjon for motorferdsel i utmark fra offentlig scooterløype til 
Reisavannhytta etter nasjonal forskrift §6 for transport av bagasje og utstyr til leiehytte. 
 

Vedlegg 
1 Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje  og utstyr til Reisavannhytta 23.-

26.3.18 (2-5 turer) 
2 resultset_479_10882_vedlegg1 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til Motorferdsellovens forskrift § 6 og innvilger dispensasjon for inntil 5 - fem snøscootere 
med kjørebok for Cato Andreas Myrstad, Trond Viggo Marstrøm, Leif-Einar Myrstad, 
Alexander Sætermo og Daniel Sætermo. Dispensasjon gjelder inntil to tur/retur i døgnet for 
distansen mellom offentlig godkjent scooterløype til Reisavannhytta. Behovet er bekreftet ved 
kvittering for leie av hytta. 
 
Det settes følgende vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder for tur/retur inntil 2 - to ganger i døgnet for inntil 5 -fem 
scooterførere innenfor perioden 23.03.2018 – 26.03.2018 ved personlig kjørebok.  

 Dispensasjon gjelder for transportavstand fra offentlig godkjent scooterløype og skal 
følge sommertrase fra Biedjovaggiveien til Statskogs hytte ved Reisavann jfr. kart 
forutsatt at kjøringen ikke medfører skader i terrenget.  

 Under transport skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises:  
o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra motorferdselloven §6.  
o Kart/beskrivelse over løypetrase  
o Kjørebok i utfylt tilstand for scooterførere 
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o Bekreftelse på leie av hytta  
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig.  

 Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten uføres 
på mest mulig rasjonelt grunnlag.  

 
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. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Cato Andreas Myrstad m.f. søker dispensasjon for inntil fem scootere med førere.  
Det søkes her om dispensasjon fra motorferdsellovens §6 med bakgrunn i transport av utstyr,  
personer og bagasje fra scooterløype til Reisavannhytta med begrensning i antall turer, 2-5 turer 
(tur/retur regnes som en tur).  
Hytta ligger ved Reisavannet. Avstanden fra løype til hytta er ca 3 km. På kartet er traseen tegnet 
Biedjovaggiveien ned til Statskogs hytte ved Reisavannet.  
Tidsperiode: 23.03.2018 – 26.03.2018.  
Ferdselsområde: blå strek er markering for dispensasjons strekning til hytte fra løype. 
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Vurdering 
 
Motorferdselloven  
Søknaden omfattes ikke av noen av § 5-reglene og må derfor behandles etter  
Motorferdsellovens 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  
 
Omsøkte transport har som formål å frakte utstyr, bagasje og mat til Reisavannhytta i privat regi. 
Transportbehovet er bekreftet ved leie av hytta.  
 
Dispensasjon hjemler transport av bagasje og utstyr ved leie av hytta. Søknaden er begrenset i 
tidsrom og antall turer. Kjøringen skal skje etter egen sikkerhet og vurdering om mulig følge 
tidligere kjørespor på strekningen. 
 
Naturmangfoldloven  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.  
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 
og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:  
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med 
det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.  
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
  
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 og 
vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er vurdert, 
men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis prinsippene ikke er 
vurdert. 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 
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registrert sårbare naturtyper på den omsøkte traseen som vil bli berørt av virksomhetens kjøring på 
snødekt fastmark og islagt vassdrag.  
Ut fra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at søknaden kommer i konflikt med 
hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. 
 
 
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)

Referansenummer: 3CM662 Registrert 

dato:23.01.2018 

09:15:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

06.03.1982

Fornavn

Cato-Andreas

Etternavn

Myrstad

Adresse

Åsvegen 32

Postnummer

9020
Poststed

TROMSDALEN

Telefon

93282086
Mobil

93282086

E-post

cato.myrstad@gmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Trond Viggo Marstrøm 90110923

Leif-Einar Myrstad 41554383
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Alexander Sætermo 91304428

Daniel Sætermo 90060353

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

EX1981

ZC4401

ZW7820

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

23.03.2018 26.03.2018 B 2- 5 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

A Ja B Nei 

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

Nærmere opplysninger om formål

Hei. 
Vi har leid Reisavannhytta i oppgitt periode og ønsker derfor å få transportert utstyr og bagasje til hytta. 
Jeg fikk kun lagt inn 3 stk. snøskutere i søknaden, men vi ønsker dispensasjon til 1 snøskutere til: 
Reg.nr: BW7741 

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
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B Annet: Leid via inatur.no 

Gårdsnr

1
Bruksnr

1
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Statskog sin Reisavannhytta 

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Reisavannhytta

Grunneier(ne)s navn

Statskog 

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Reisavannhytta.pdf
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3,00

20,00

Ordrenummer: 13492745

Kvittering utstedt 28.07.2017 kl. 01:30
Ditt kjøp

Sammendrag
Reisavannhytta i Nordreisa Gå til tilbudet.

Hytte for Didrik Myrstad 1650 ,00

Servicegebyr

SMS-kvittering

Totalt 1 673,00

Herav 25% mva 4,60

Herav 10% mva 150,00

Bestilt av
Didrik myrstad

41335129

didrik.myrstad@icloud.com

Følg lenken under for å se din kvittering på Inatur

Gå til kvittering
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Reisavannhytta i Nordreisa

Kontaktinformasjon
Statskog SF

07800 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Ankomst og avreise
Ankomst: tidligst kl. 17:00

Avreise: senest kl. 17:00

Hvordan kommer du deg dit?
  Naturlig mål på fottur ruta Nordreisa-Kautokeino, på Nordkalottleden. Det må påregnes 2-3 dagers mars 

fra vegenden ved Saraelv i Reisadalen og fram til hytta. Med bil fra Kautokeino sentrum er det ca. 40 km i 

retning Bieddjuvaggi, før avkjøring på anleggsveg, evt. tursti fram til vatnet. Vinterstid er det mulig å benytte 

snøscootertraseen fra hhv. Nordreisa og Kautokeino. Hytta ligger 3 km fra traseen, men ved hytteleie KAN 

Nordreisa kommune gi dispensasjon for kjøring fram til hytta. Leietaker må må selv søke Nordreisa 

kommune om dispensasjon i god tid før leietidspunktet.

Nøkkelhenting
Nøkkelboks på hytta. Kontakt friluftstorget på tlf 07800 for å få kode.

Hytteregler/Avbestillingsregler

Kortinnehaver plikter å gjøre seg kjent med gjeldende regler og lover sentralt og lokalt.

Oppvaskhåndkle/oppvaskklut, stearinlys, fyrstikker og dopapir er forbruksvarer og kan ha gått tomt.

Ta med reserve.

Røyking er ikke tillatt i våre hytter. 

Vedlagte filer
Rules for lodging rental

Regler for leie av husvære hos Statskog

Rapporteringsskjema for hytteleie
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https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/50d19221e4b0d4c4dc6f7349/55af810ae4b0d753535d0b62
https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/50d19221e4b0d4c4dc6f7349/50f01f00e4b0dc89e378597b
https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/50d19221e4b0d4c4dc6f7349/5385c31be4b0d15ebbfc571d


Utstedt til:
Didrik Myrstad

41335129

didrik.myrstad@icloud.com

Kortnr: 1632711

1650 

kr

Reisavannhytta i Nordreisa

Hytte

Ankomstdato: 23.03.2018 - Avreisedato: 26.03.2018

For deg som innerst inne – bare vil være ute
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