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RS 2/18 Administrativt delegert vedtak dispensasjon for 
kjøring i utmark - § 5e vedkjøring 
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 2018/110 
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 2016/218 
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Kvænangen kommune 
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 2016/218 
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 2016/218 
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RS 14/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til 
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RS 15/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til 
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RS 16/18 Vedtak om dispensasjon for kjøring i utmark § 6 til 
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Behandling: 
Referatene enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatene tatt til orientering. 

 

PS 15/18 Søknad om motrorferdsel i utmark §6 - Transport av bagasje og 
utstyr til Reisavannhytta 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 21.03.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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 
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. 


