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PS 1/19 Søknad om motorferdsel i utmark og islagt vassdrag §6 - Transport 
med særlig behov, Troms Turlag 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 16.01.2019  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag fra Nord-Troms turlag er behandlet etter 
motorferdsellovens nasjonale forskrift §6, Transport ved særlige behov. Søknaden innvilges ved 
vilkår, og settes i tråd med vedtak fattet av Nasjonalparkstyret i sak 2018/1140, av 15.02.2018.  
Naturmangfoldlovens bestemmelser §§ 8-12 er vurdert i saken. 
 
Omsøkt tidsperiode avkortes fra 2020 til å kun gjelde for perioden 21.01-31.03.2019, da sittende 
dispensasjonsutvalgt ikke har myndighet utover sin valgperiode jf. Nordreisa kommunes 
delegasjonsreglement. For sesongen 2020 oppfordres det til å sendes ny søknad for fire år som 
da er ny valgperiode. 
 
Nord-Troms Turlag har påvist særlig behov hvor det er vanskelig å hevde likebehandling på 
lignende saker i ettertid.  
 
Det utstedes ikke kjørebok fra kommunen siden Nasjonalparkstyret allerede har pålagt kjørebok. 
 
Vilkår: 

 Gjelder kun av transport av utstyr til nødvendig tilsyn og vedlikehold av Nedrefosshytta.  
 Dispensasjon er kun gyldig i lag med dispensasjon etter verneforskriften og skal 

medbringes under kjøringen.  
 Kjøringen skal etterstrebes å gjøres så tidlig i vintersesongen som mulig. Omfanget skal 

begrenses til det absolutt nødvendige. 
 Motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på, eller være til 

forstyrrelse for, miljø og mennesker.  
 Oppsynet v/Fjelltjenesten skal varsles før hvert enkelt oppdrag gjennomføres, og det bør 

sjekkes ut om de kan bistå med ønsket transport i sammenheng med faste oppdrag, for å 
minimere behovet for motorferdsel.  



 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. 

o 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 forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 

PS 2/19 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Trafikkopplæring klasse S 
(snøscooter) 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag er behandlet etter motorferdsellovens nasjonale 
forskrift §6 – Transport ved særlige behov. Søknaden innvilges ved vilkår. Vi anser dette som et 
særlig behov hvor det er vanskelig å hevde likebehandling på lignende saker i ettertid. Omsøkt 
tidsperiode avkortes til 31.12.2019 da sittende dispensasjonsutvalgt ikke har myndighet utover 
sin valgperiode. 
Det utstedes ikke kjørebok på grunn av variasjon i elevmengden fra sesong til sesong. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser §§ 8-12 er vurdert i saken. 
 
Vilkår: 

 Jf. kart er området markert som rødt polygon - ikke tillat bruk dersom Varsom.no 
varsler faregrad 3 eller høyere, kun tillat brukt innenfor kategori 1 og 2. 
 

 Dispensasjon hjemler bruk for ansatte og elever i regi av Karlsen Sjåførskole AS. 
o Vilkåret innbefatter også befaring og forberedelse i forkant av kurs for ansatte. 

 
 Ved ferdsel i terrenget skal det merkes med skilting at det er undervisningsformål som 

pågår utenfor løypa for å unngå å trekke andre (publikum) ut av traseen.  
 

 Under transport skal følgende være med og forevises ved eventuell kontroll: 
o Gyldig vedtak om dispensasjonen fra kommunen. 
o Skriftlig samarbeidsavtale med andre trafikkskoler når det er felles opplæring. 

 
 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. 

http://www.varsom.no/


o 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 forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 

 


