
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Epostmøte, Epostmøte 
Dato: 29.03.2019 
Tidspunkt: 15:00 

 
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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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 13/19 Referatsaker   
RS 15/19 Søknad om kjøring av scooterløyper  2019/127 
RS 16/19 Melding/bekreftelse fra Sappen Grendelag og 

idrettslag om kjøring etter forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 

 2019/127 

RS 17/19 Melding/bekreftelse fra Øvre Reisadalen 
Grendelag og idrettslag om kjøring etter forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte 
vassdrag 

 2019/127 

RS 18/19 Melding/bekreftelse fra Øvre Reisadalen 
Grendelag og idrettslag om kjøring etter forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte 
vassdrag 

 2019/127 

PS 14/19 Søknad om dispensasjon for transport av utstyr og 
bagasje til hytte 

 2019/126 
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PS 13/19 Referatsaker
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Grunneiendom 1942-86/3/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:5000 ved A4 stående utskrift

Dato: 08.02.2019 14:55 - Eiendomsdata verifisert: 08.02.2019 14:18 - Side 1 av 3
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Arealstatistikk for grunneiendom 1942-86/3/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Del av landbrukseiendom: NEI
Hovednummer: -

Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1942-86/3/0 Grunneiendom
86/3/0 3 6,8 6,4 3,0 0,0 572,2 5,6 0,0 594,0
Sum 3 6,8 6,4 3,0 0,0 572,2 5,6 0,0 594,0

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1942-86/10/0 Grunneiendom
86/10/0 1 0,0 0,0 5,2 0,0 4,4 0,0 0,0 9,6
Sum 1 0,0 0,0 5,2 0,0 4,4 0,0 0,0 9,6

Dato: 08.02.2019 14:55 - Eiendomsdata verifisert: 08.02.2019 14:18 - Side 2 av 3
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Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

1942-86/5/0 Grunneiendom
86/5/0 3 0,0 8,2 1,4 0,0 106,7 0,5 0,0 116,8
Sum 3 0,0 8,2 6,6 0,0 106,7 0,5 0,0 116,8
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 08.02.2019 14:55 - Eiendomsdata verifisert: 08.02.2019 14:18 - Side 3 av 3
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Nordreisa  kommune ,.;

Melding/bekreftelse

Melding/bekreftelse om kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i

utmark og på islagte vassdrag, §  3  e opparbeiding og preparering av skiløyper
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når

det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, grendelag, turlag eller turistbedrifter

Meldin ekreftelse 'elder for:

Navn på
lag/bedrift: ‘5 CLIO/[%”] Grå/,! gå ("/Vi 1/ of [få Eli/”j Z  52 6’ ,.

Leder:

Adr % ///

Telefon nr / 0  rt; EZVIJ day

Type Scooter
k'øretø :

Trase: .  r

Kartle esved 5  52;  '  497
Tidsrom: [0": 52/9— ,, ..

Navn få andre som meldin en/bekreftelsen 'elder:

N  : 'avn 50%k , ,Å/QM56 H

Navn: 5; ”  da”: _  ,L/QMA' M]

N : .  /  g \ j' '

avn [ta./>; UVI/k Sat/€1,950
Navn: , -.-

/17 mun of [.,/Erwig?
N  : f” .—

avn fo rc bilvei/ica L,

Sted: 56 r  I  en Dama ', ,. ][? U erskrinavleder—l '  /  é

Skjema med kart sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Boks 174, 9156  Storslett

Kopi gis til den/de som skal kjøre
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Nordreisa  kommune

Melding/bekreftelse

Melding/bekreftelse  om  kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i

utmark og på islagte vassdrag, § 3  eppparbeiding og preparering av skiløyper
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når
det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, grendelag, turlag eller turistbedrifter

Meldin ekreftelse 'elder for:

Navn på

lag/bedrift Øwre QLÅSP—ieä/[én ännu/f 0' ååå!—< [å

Leder: v *

Adr "J om Chav—Lav?
Telefon nr

Type Scooter
kjøretøy:

Trase:
Kart le es ved

Tidsrom: c,’ (;  ,M  34”? åt mm
Navn åandre som meldin en/bekreftelsen 'elder:

Navn: ZM?0 år /'/M$ØØ

6 Cm wc  L  May/75%

Navn: ZB Åra? (M&M/17 0l
1  .

mm & Lå— Hz? cyan/5  M

”a"" FM fink éomgfla

Navn:

7

A

Stems- %öré/Pc Balm/L/ 3  ..r) a  L'ndtrskn‘fin kdenDL/

Skjema med kart sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Boks 174, 9156 Storslett
Kopi gis til den/de som skal kjøre
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Nordreisa  kommune

,  Melding/bekreftelse

Melding/bekreftelse om  kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i

utmark  og på islagte vassdrag, §  3 e opparbeiding og preparering av skiløyper
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser når

det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, grendelag, turlag eller turistbedrifter

Meldin ekreftelse 'elder for:

Navn på
lag/bedrift: ØVrC yugsæ Ja/é/q äro” Å /M

b e? Leder:
f—

Adr * C— , ,—
Telefonnr !  0% L/ Løt/t'ö [  får—D
Type Scooter

kjøretøy:

Trase:
Kart le es ved

Tidsrom: [(7/ 3 , /9 ”%f/ 9/5, /  7

Navn å andre som meldin en/bekreftelsen 'elder:

fam 554 Øwwa /-
Navn:

Navn:

Navn:

Navn:

“75 m new :::

Skjema med kart sendes Nordreisa kommune, Servicetorget, Boks 174, 9156 Storslett

Kopi gis til den/de som skal kjøre
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/126-31 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Kristian Berg 

 Dato:                 29.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 29.03.2019 

 

Søknad om dispensasjon for transport av utstyr og bagasje til hytte 

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

jfr. § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter §6 
2 resultset_479_12721_vedlegg1 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8-12 og Motorferdsellovens forskrift §6 
og innvilger dispensasjon til Ymber.  
 
Søknaden er vurdert i forhold til Motorferdsellovens forskrift om bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag jfr § 6 og Naturmangfoldlovens §§ 8-12 for transport mellom 
bilveg og hytte. 
 
Avkortning mot omsøkt 
Søknaden avkortes mot omsøkt tidsrom til å gjelde inneværende sesong frem til 04.05.2019 da 
sittende utvalg ikke har myndighet utover inneværende valgperiode. 
Det søkes årlig om dispensasjon frem til og med 01.06. i fem år. Jf. forskriftens § 9 har 
kommunen ikke vedtaksmyndighet i perioden fra og med 05.05 til og men 30.06 og kan med det 
ikke innvilge søknaden som omsøkt. Omsøkt dispensasjon i dette tidsrommet må søkes til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  
Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for såvel 
reinen som for dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet 
gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første ledd. 
 
Dispensasjon gis ved vilkår: 

 Dispensasjon er kun gyldig i Ymbers virke. Sjåfører skal medbringe skriftlig 
dokumentasjon for arbeid som medfører behov for dispensasjon mellom løype og hytte.   

 Dispensasjon er gyldig fra vedtaksdato til og med 04.05.2019 fra offentlig scooterløype 
til Ymbers hytte ved. 
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 Trasevalget skal følge opptegnet løypetrase på kart fra Biedjovaggiveien til Ymbers 
hytte ved Raisjavri  

 Gyldig dispensasjon, utførelse av arbeid og kart skal medbringes og forevises ved 
kontroll.  

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i 
henhold til 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. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Ymber 
Det søkes her om dispensasjon fra motorferdselloven med bakgrunn i transport av utstyr og 
bagasje til hytte, samt transport ved særlig behov i samsvar med Ymber sitt virke. 

 Transport av utstyr og bagasje til hytte 
 Transport ved andre særlige behov i Ymbers virke 
 Søknadsperiode: 01.03.2019 – 01.06.2024 
 Behov for ledsager: Ja 
 Snøscooter med kjelke 

Avstanden fra offentlig scooterløype til hytta er ca 3 km. På kartet er traseen tegnet fra 
Biedjovaggiveien ned til hytta ved Raisjavre. 
 

Vurdering 
I forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 kan kommunen gi 
dispensasjon til kjøring i utmark og på islagte vassdrag i næringsøyemed. 
Dispensasjon det søkes for transport til hytte med snøscooter og kjelke samt frakt av 
utstyr/bagasje i Ymber`s virke. Opptegnet trase er mye brukt både i barmarks- og vinter 
sesongen som atkomst til hyttene ved Raisjavre. Etter opplysning vil en dispensasjon vil ikke 
føre utvidet kjøring. Ymber har tidligere fått innvilget tilsvarende søknader. 
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 
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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 
biologisk mangfold og på miljostatus.no. På den omsøkte traseen eller i det berørte området er 
det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet 
som vil bli berørt av ferdsel på snødekt mark da man her kjører etter trase for sommerbilvei og 
ATV spor. 
Det er heller ikke registrert sårbare naturtyper i traseen. Ut i fra de prinsippene som skal 
vurderes kan vi ikke se at løypetraseen 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: UF3HTR Registrert dato:08.03.2019 14:14:44

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 Foretak/lag/forening 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

921683057

Foretak/lag/forening

YMBER NETT AS

Adresse

Bjørklysvingen 3

Postnummer

9152

Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

77770400
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Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Jim

Etternavn

Bratland

Adresse

Nessevegen 9

Postnummer

9152

Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

90871019

E-post

jim@ymber.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Alle Alle 77770400

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

Alle

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke D Spesialutstyr 

Tidsrom

18



Det søkes om kjøring på

B Begge deler 

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

01.03.2019 01.06.2024
B Mer enn 30 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 utstyr og bagasje til hytte 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

I forbindelse med Ymber sitt virke.

Behov for ledsager

B Ja 

Navn på ledsager

Alle i Ymber

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Ymber sitt forsyningsområde 
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Gårdsnr

29

Bruksnr

1

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ved Reisavann.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se vedlegg.

Grunneier(ne)s navn

Ymber

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart Raisjavri.PDF
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