
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Epostmøte, Epostmøte 
Dato: 29.03.2019 
Tidspunkt: 15:00 – 15:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Olav Rokne Erichsen Leder MDG 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Heidi Gausdal NESTL FRP 
Linda Fjellheim MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kirsti Marit Steinlien Heidi Gausdal SP 
Per-Håvard Steinsvik Linda Fjellheim  

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristian Berg Utvalgssekretær 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
 
Olav Rokne Erichsen Per-Håvard Steinsvik 
______________________  _______________________ 
 
Kirsti Marit Steinlien       Kristian Berg 

                                        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 

 
 

PS 13/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 29.03.2019  
 

Behandling: 
Tatt til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

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

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 29.03.2019  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 

 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. 


