
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Møterom, Nordreisa rådhus 
Dato: 04.02.2020 
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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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Referatsaker   
RS 1/20 Delegert vedtak, dispensasjon for kjøring i 

utmark § 5c privat hytte 
 2019/126 

RS 2/20 Melding om vedtak - dispensasjon for kjøring i 
utmark § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte  28.02. 
- 04.05.2019 

 2019/126 

RS 3/20 Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring 

 2019/116 

RS 4/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
04.05.2023 

 2019/116 

RS 5/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
04.05.2023 

 2019/116 

RS 6/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
04.05.2023 

 2020/15 

RS 7/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 10.01.2020 - 
05.04.2023 

 2020/15 

RS 8/20 Melding om vedtak om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring  i 
tidsrommet 16.01.2020 - 04.05.2023 

 2020/15 

RS 9/20 Melding om vedtak om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark, vedkjøring i perioden 
16.01.2020 - 04.05.2023 

 2020/15 

RS 10/20 Orientering om søknad om dispensasjon til 
transport av utstyr og bagasje til Somashytta 

 2018/105 

RS 11/20 Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag , 
vedkjøring til privat hytte § 5e 

 2019/116 

PS 2/20 Offroad Finnmark  2019/126 
PS 3/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport 

av ved - 01.10 - 04.05. 2020 - 2023 
 2020/16 

PS 4/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023 

 2020/16 

PS 5/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
vedkjøring til Sieiddejávri - 01.10-04.05. 

 2020/16 

PS 6/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Nord-
Troms interkommunale skadefellingslag - 2020-
2023 

 2020/16 
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PS 1/20 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  

 

Jostein Mathisen 
Holmboveien 8 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.10/19 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/12618 2195/2019 K01 01.03.2019 

 
Delegert vedtak, dispensasjon for kjøring i utmark § 5c privat hytte 
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 - § 5c Bagasje og utstyr til hytte 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon 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. 

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

Inntil 10 turer årlig i periodene: 01.03 - 04.05.2019 

 
Formål: 
§ 5c Transport av bagasje og utstyr til privat 
Dispensasjon gjelder transport av ved (regnes her som utstyr) til egen hytte, samt bagasje og 
utstyr som er for tungt til å fraktes med pulk og ski. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler bagasje og utstyr, her menes kun transport av bagasje og utstyr til hytte 
som er for tungt eller uhåndterlig til at det ikke kan tas med på ski med pulk. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav c. Søker har påvist behov for vedtransport fra brøytet bilveg. Søknaden er 
vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, Trase iht. kart berører ikke sårbare naturtyper eller 
andre verneverdige miljøverdier på snødekt mark da den følger sommerbilvei eller elvestrekning 
og sandbanker. 
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 Side 2 av 2

 
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: 01.03.2019 - 04.05.2019 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
01.03.2019 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

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

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

 
 
Vedlegg 
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 Side 3 av 3

1 Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte 
2 Kart 
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SØKNAD  OM  DISPENSASJON  -  MOTORFERDSEL l UTMARK

0 l snin er om/fra søker:
Navn:

Adresse:

Type  kjøretøy/fartøy:

""-iat M  bot; den

$0411 Spectra/*

Søknaden  gjelder  I  formål (sett  kryss)  :
Jfr Lov om motorisert ferdsel l utmark av 10.06.77 0 forskrift av  15.05.88

Forskriftenes 5a Ervervsk'ørin
Forskriftenes 5b Funks'ons—lbeve elseshemmede

Forskriftenes 5c Ba as'e/uts rtil rivath eo l
Forskriftenes 5d  Utmarksnaerin forfastboende

i. Forskriftenes Se Vedk'ørin
lForskriiitenes 6  ,Annet-an  iformålmm—i
Annet formål U  «>.- 1995A;  M  .: ....M '

Nærmere beskrivelse av formal  I  behov:

’UcéMkaohoLc  =  UQÅ—HØ/"Cwa

Andreo  I  snin er: M  .
Kjørerute (fra -til, . fibre-Va XU ., lnpuUX—UO» (l.-W v5“. 5' LJ...
omtrentlig avstand) '

Tidsrom for '  " ' _. M " ' '  "wii :- ...':::.:.—.—”— ' ,: mm W

trans  orten 30/7 *  Vi ** $ 5  *  [(i

Underskrift berørte runneiere: _
Gnq/bnr: .  Navn: "i Gnr/bnr: ;  Navn:

Gnr/bnr: Navn: m 'Gnr/bnr: il Navn: ”"

[
Gnr/bnr: Navn: Gnr/bnr: Navn:

! Gnr/bnr: i Navn: . Gnr/bnr: ; Navn:

Tydelig Iesbar kopi av kart i maks målestokk 1:50 000 med inntegnet trase skal Eegges ved søknaden, samt evt .

l

hogsttillatelse/teigseddei  fra grunneier og evt annen dokumentasjon.

Oversikt over grunneiere finnes i egen perm hos Nordreisa kommunes servicekontor og oå biblioteket i Halii byg

Åre,—6 fal r\ MCA  k  2 <  &,)”

om €  'l s brew"

nr, bnr,

'n' (xi/Wiz— +  LCJ

iegeeltest

get. Ka'ikopi
kan fås ved henvendelse til Nordreisa kommune, samt brosjyre vedl regelverk og forskrifter.

Sted:

ébmbfiL """"

% Dato:

[GVK/7— I“
i
l

Underskrift:

gyvä'i'oA WU/J’lwlscn

'  "I
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VELKOMMEN TIL STATSKOGS
KARIIII‘ORMASJOIISTJEIESTE

Tjenesten inneholder landsdekkende

grumlagskert, setelitter og ortofoto. ltr

tinnes en  rekke  egen og ekstern

temamtormesjon viktig tor Statskogs torva

ev telesskapets grunn. Det kan søkes på
adresser. gnr/bnr. stedsnavn, kommune  o

koorwnater for hele landet. Kertbildene ke:

lagres i PDF og vanlig bildetormat  i  definert

utskrittsmeler. Du kan også sende kartbildu
direkte på E-post eler senete en link til et al
kartbilde Tjenesten vil fortløpende bli oppc

med nye tema og funksjonalitet.

FORMAL
Vi ønsker  å  formidle stedtestet 'ntormesjo
tørste omgang for ”menn bruk. Tlenestenl

tilgjengelig for å lette kommunikasjonen mc
eksterne ethane! og samarbeidsparter.

Statskogs kommersielle triluttsproclukter ti

gjennom lnali ll

RETTIGHETER OG BRUK

All ikke-kommersiell bruk av tjenestene i du

portalen er gratis under torutsetning av at

henvises til Statskog SF og Norge Digitalt

kilde.

Det tas forbehold om teit eller mangler l

kertmeterialet som publiseres.

Rettigheter til bruk av eksterne kartdata i l

er ervervet gjer-nom Norge Digitalt

SAMARBEID
Tjenesten er utvidet i samarbeid med
Asplin "flak [nirrnr‘x $4.“;

SPØRSMÅL: MERKNADER RETTES TIL
GIS-ansvaflig Janrlfhnsle: Tori-1b-

kke til med bruken!
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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  

 

Arnolf Hansen 
1336 Reisadalen 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.9/19 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 9 2080/2019 K01 28.02.2019 

 
Melding om vedtak - dispensasjon for kjøring i utmark § 5c privat hytte 28.02. - 04.05.2019 
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 - §5c Bagasje og utstyr til hytte 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon 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. 

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

Inntil 10 turer årlig i perioden: 01.03. - 04.05.2019 

 
Formål: 
§ 5c Transport av bagasje og utstyr til privat 
Dispensasjon gjelder transport av ved (regnes her som utstyr) til egen hytte, samt bagasje og 
utstyr som er for tungt til å fraktes med pulk og ski.  

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler bagasje og utstyr, her menes kun transport av bagasje og utstyr til hytte 
som er for tungt eller uhåndterlig til at det ikke kan tas med på ski med pulk. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav c. Søker har påvist behov for vedtransport fra brøytet bilveg. Søknaden er 
vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, Trase iht. kart berører ikke sårbare naturtyper eller 
andre verneverdige miljøverdier på snødekt mark da den følger sommerbilvei eller elvestrekning 
og sandbanker. 
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 Side 2 av 2

 
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 (gjelder ikke statsgrunn). 
 
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: 01.03.2019 - 04.05.2019 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
01.03.2019 

Saksbehandler: 
Kristian Berg 

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

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte 
2 Kart 
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SØKNAD  OM  DISPENSASJON - MOTORFERDSEL  l  UTMARK

O Isnin er  omlfra  søker:
Navn: — - '  ' '  ,  . ,.

HCD-( (;;/MB "Ol/€) Stow” )
Adresse: ' _  " q

13 3  c; Rom-”Wen
Type  kjøretøy/fartøy: .gw/LZ S ('(, _  ,, ‘___

Søknaden  gjelder  I  formål  (sett  kryss) :
Jfr Lov om motorisert ferdsel  l  utmark av 10.06.77 o forskrift av 15.05.88

Forskriftenes  5a Ervervsk'ørin
Forskriftenes 5b Funks'ons-lbeve elseshemmede
Forskriftenes 5c Ba as'eluts rtil rivath eo  I  nr, bnr,
Forskriftenes 5d Utmarksnærin forfastboende
Forskriftenes 5e Vedk'ørin

.  Forskriftenes 6 .Annet an iformål , ,
X  Annetformål '  ?- C  ,  " - ( ,‘(v’ åk,/' =: '  (C.—x.

Nærmere beskrivelse av formal  I  behov: .2

' www/1 Ma,; 5
Andreo l snin er: ...-*.
Kjørerute (fra -til,
omtrentlig avstand) SMWA/s—  /  /(M" /Z( ”Mil/€? (,,. §:§—/( A..., j

Tidsrom for 30/_ (>. __ » .,. —-?/
trans orten

Underskrift berørte runneiere:
Gnq/bnr: 3. Navn: Gnr/bnr: Navp:

! '  . . l .

. L '

Gnr/bnr: Navn: Gnr/bnr: Navn:

Gnr/bnr: Navn: Gnr/bnr: Navn:

Gnr/bnr: Navn: Gnr/bnr: Navn:

Tydelig lesbar kopi av kan i maks målestokk 1:50 OOO med inntegnet trase skal legges ved søknaden, samt evt legeatlest.
hogsttillatelse/teigseddel  fra grunneier og evt annen dokumentasjon.

Oversikt over grunneierel finnes' l  egen perm hos Nordreisa kommunes servicekontor og på biblioteket' l  Halti bygget. Kartkopi
kan fås ved henvendelse til Nordreisa kommune samt brosjyre vedl regelverk og forskrifter.

Sted: Dato: ' Underskrift.

Hui/- ;;,4; Å. _/ Åm/ MAW
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VELKOMMEH  TIL  STATSKOGS

KAR'IIIIFORMASJOIIS‘IJEIIESTE

Tjenesten inneholder landsdekkende

grlmnlagskart, satellittbilder og ortofoto, Hi

finnes en rekke egen og ekstern

temainlormasjon viktig tor äatskogs Iowa

av fellesskapets grunn. Det kan søkes på
adresser, gnrfbnr, stedsnavn, kommune  o

koordinater for hele landet. Kartbildene kal

lagres l PDF og vanlig bildetwmat i definert

uskrmsmaler. Du kan også sende kartbildl
direkte på E-post eller sende en link til et al

karthitde, Tjenesten VII fortløpende bli oppe

med nye tema og funksjonalitet.

FORMAL
Vi ønsker å tormidle stedfestet inlormasjo

første omgang for Harm bruk. Ttenesten»

tilgjengelig for  å  lette kommunikasjonen mc
eksterne aktører og samarbeidsparter,

Statskogs kommersielle friluftsprodukter ti

gjennom ln .i;  "

RETTIGHEIER  ()G  BRUK

Alt ikke-kommersiell bruk av tjenestene l du

portalen er gratis under forutsetning av al

henvises tll Statskog SF og Norge Digitalt

kilde.

Det tas forbehold om feil eller mangler l

kartmaterialet som publiseres.

Rettigheter til bruk av eksterne kartdata i  l

er ervervet gjennom Mm [.tt] C'lgli—Jit

SAMARBEID
Tjenesten er utviklet i samarbeid med

,-"-.t— M u: 'x-"L il. hum/1n! .—

SPØRSMÅL! MERKNADER RETTES TIL
GlS-ansvarlig Jnl‘nrvihrishri irzlrxv'll.

Lykke til med bruken'
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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  

 

Steinar Østgård  
Engvegen 4 
9151 STORSLETT 

 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.42/19 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 55 12228/2019 K01 19.12.2019 

Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 19.12.2019 
– 04.05.2023 
 
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). 
 Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
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:  Steinar Østgård 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart – Blå kjørerute  
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 19.12.2019 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022, 01.11.2022 – 04.05.2023 

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 

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. 
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 Side 2 av 2

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: 19.12.2019 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Tur: 01.11.2021 – 04.05.2022 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: Storslett Dato: 19.12.2019 Saksbehandler: Bente Fyhn 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/ Jim-Hugo Hansen    
Statskog v/ Kjetil Bjørklid    
Statskog v/ Tarjei Gunnestad 
 

   

Vedlegg 
1 resultset_479_13711_vedlegg3 
2 Teigseddel 
3 Kjørerute - blå linje 
4 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
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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  

 

Arvid  Johannessen 
Hovedvn 30 
9152 SØRKJOSEN 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.1/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/116-57 209/2020 K01 10.01.2020 

 
Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i 
tiden 10.01.2020 - 04.05.2023 
 
 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).  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
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:  Arvid Johannessen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 15 turer årlig i periodene: 10.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022, 01.11.2022 – 04.05.2023 

 
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. 
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 Side 2 av 2

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. Søker har opplyst at det skal hentes ved til 3 husstander 
og denne tillatelse må sees i sammenheng med tillatelsen gitt til Wenche Johannessen i delegert 
vedtak nr 2/20. 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, Trase iht. kart berører 

 
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: 10.01.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
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 Side 3 av 3

Tur: 01.11.2021 – 04.05.2022 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/ Jim-Hugo Hansen    
Statskog v/Tarjei Gunnestad    

 
 
 
Vedlegg 
1 Kart 
2 Grunneiers tillatelse 
3 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: CRJG65 Registrert dato:19.12.2019 12:36:52

Antall vedlegg: 2

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

15.06.1961

Fornavn

Arvid 

Etternavn

Johannessen

Adresse

Hovedvn 30

Postnummer

9152

Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

98687978

Mobil

98687978

25



E-post

weej@nline.no

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

Wenche Johannessen 98469140

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

ZV 1105

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

19.12.2019 04.05.2020
B Mer enn 30 turer 

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

26



B Ja A Nei 

Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Henting av ved til 3 husstander hvert år.

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Terje Nordberg

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart.pdf

Tillatelse fra grunneier.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  

 

Wenche E Johannessen 
Hovedvegen 30 
9152 Sørkjosen 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.2/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/116-58 210/2020 K01 10.01.2020 

 
Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i 
tiden 10.01.2020 - 04.05.2023 
 
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).  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
 
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:  Wenche Johannessen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 15 turer årlig i periodene: 10.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022, 01.11.2022 – 04.05.2023 

 
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. 
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 Side 2 av 2

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. Søker har opplyst at det skal hentes ved til 3 husstander 
og denne tillatelse må sees i sammenheng med tillatelsen gitt til Arvid Johannessen i delegert 
vedtak nr 1/20.  
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, Trase iht. kart berører 

 
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: 10.01.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
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 Side 3 av 3

Tur: 01.11.2021 – 04.05.2022 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
10.01.2020 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/ Jim-Hugo Hansen    
Statskog v/ Kjetil Bjørklid    
Statskog v/ Tarjei Gunnestad    

 
 
 
Vedlegg 
1 Grunneiers tillatelse 
2 Kart 
3 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: CRJG65 Registrert dato:19.12.2019 12:36:52

Antall vedlegg: 2

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

15.06.1961

Fornavn

Arvid 

Etternavn

Johannessen

Adresse

Hovedvn 30

Postnummer

9152

Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

98687978

Mobil

98687978

33



E-post

weej@nline.no

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

Wenche Johannessen 98469140

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

ZV 1105

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

19.12.2019 04.05.2020
B Mer enn 30 turer 

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

34



B Ja A Nei 

Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Henting av ved til 3 husstander hvert år.

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Terje Nordberg

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart.pdf

Tillatelse fra grunneier.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  

 

Ulf Hugo Bertelsen  
v/ John Harry Bertelsen 
Bakkebyveien 162 
9153 ROTSUND 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.4/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-3 215/2020 K01 10.01.2020 

 
Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i 
tiden 10.01.2020 - 04.05.2023 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i 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). 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes om et originalt dokument. 
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:  Ulf Hugo Bertelsen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 10.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022, 01.11.2022 – 04.05.2023. 

 
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. 
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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 

 
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: 10.01.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Tur: 10.01.2021 – 04.05.2022 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
10.01.2020 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 
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Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/Jim Hugo Hansen    
Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Statskog v/Tarjei Gunnestad    

 
 
Vedlegg 
1 Kart Søndre Hallen gnr 27 bnr 3 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: KPQEZV Registrert dato:06.01.2020 13:06:08

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

20.02.1950
Fornavn

John Harry
Etternavn

Bertelsen
Adresse

Bakkebyveien 162

Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND

Telefon

94167639
Mobil

94167639

E-post

johnharrybe@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

Ulf Hugo Bertelsen 91317695

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 
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Registreringsnummer

ZV 7614

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

06.01.2020 01.05.2020 B 11 - 20 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Vedkjøring på eiendom 27/3 Søndre Hallen
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Anne Lise Holma

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Gårdskart - NIBIO.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  

 

John Harry Bertelsen 
Bakkebyveien 162 
9153 ROTSUND 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.3/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-2 214/2020 K01 10.01.2020 

 
Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i 
tiden 10.01.2020 - 05.04.2023 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i 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). 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes om et originalt dokument. 
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:  John Harry Bertelsen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 10.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022, 01.11.2022 – 04.05.2023. 

 
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. 
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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 

 
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: 10.01.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Tur: 10.01.2021 – 04.05.2022 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
10.01.2020 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 
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Kopi til: 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/Jim Hugo Hansen    
Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Statskog v/Tarjei Gunnestad    
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
2 Kart Søndre Hallen gnr 27 bnr 3 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: KPQEZV Registrert dato:06.01.2020 13:06:08

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

20.02.1950
Fornavn

John Harry
Etternavn

Bertelsen
Adresse

Bakkebyveien 162

Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND

Telefon

94167639
Mobil

94167639

E-post

johnharrybe@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

Ulf Hugo Bertelsen 91317695

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 
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Registreringsnummer

ZV 7614

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

06.01.2020 01.05.2020 B 11 - 20 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Vedkjøring på eiendom 27/3 Søndre Hallen
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Anne Lise Holma

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Gårdskart - NIBIO.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  

 

Steinar Mathisen 
Reisadalen 3191 
9154 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.5/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/156 380/2020 K01 16.01.2020 

Melding om vedtak om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, 
vedkjøring i tidsrommet 16.01.2020 - 04.05.2023 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i 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). 
 
 Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes om et originalt dokument. 
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:  Steinar Mathisen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 16.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.21 - 04.05.2022, 01.11.22 – 04.05.2023 

 
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: 16.01.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Tur: 01.11.2021 – 04.05.2022 01.11.22 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
16.01.2020 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/Jim Hugo Hansen    

49



 
 Side 3 av 3

Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Statskog v/Tarjei Gunnestad    

 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring 
2 Kart 
3 Teigseddel 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: ZVWC35 Registrert dato:08.01.2020 10:44:18

Antall vedlegg: 2

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

11.04.1952
Fornavn

Steinar
Etternavn

Mathisen
Adresse

Reisadalen 3191

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

48175050
Mobil

48175050

E-post

srhammari@yahoo.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

B Snøscooter 

Registreringsnummer
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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

01.01.2020 01.01.2021 B 11 - 20 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

kjøring med skuter for å transportere ved fra ved teig og hjem. Da min ved teig ligger i ett område som er vanskelig å 
hente ut ved fra om sommeren har jeg behov for skuter dispensasjon for å hente det på vinterstid. 
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Jeg kan følge den offentlige skuterløypen fram til ved teigen min, men der jeg har ved teigen er det ikke skuterløype. 
jeg har merket med rødt på vedlagt kart der min ved teig er. jeg behøver derfor bare dispensasjon for ferdsel med 
snøskuter innenfor merket område.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Jeg har leid ved teig fra Statskog med en leie avtale på 4 år. avtalen er vedlagt i vedlegg. 

Vedlagt dokumentliste

20200108_103633[4935].jpg

20200108_104139[4934].jpg
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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  

 

Birger Kristiansen 
Reisadalen 923 
9154 Storslett 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.6/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-7 381/2020 K01 16.01.2020 

 
Melding om vedtak om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring i 
perioden 16.01.2020 - 04.05.2023 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i 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). 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes om et originalt dokument. 
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:  Birger Kristiansen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 20 turer årlig i periodene: 16.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.21 - 04.05.2022, 01.11.22 – 04.05.2023 (tillegg til 
dispensasjon datert 29.11.2019) 

 
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. 
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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.  
Søker har i del.sak nr 33/19 den 29.11.19 fått innvilget inntil 10 turer i hver sesong. Søker har nå 
sendt inn ny søknad hvor han opplyser at han henter ved til 3 husstander og har derfor behov 
for flere turer enn 10 og får derfor innvilget inntil 20 turer. 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, Trase iht. kart berører 

 
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: 16.01.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

56



 
 Side 3 av 3

Tur 01.11.2021 -04.05.2022 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
16.01.2020 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/Jim Hugo Hansen    
Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Statskog v/Tarjei Gunnestad    

 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring 
2 Utskrift over kart 
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SØKNAD  OM  DISPENSASJON  -  MOTORFERDSEL IUTMARK

Opplysninger om/fra søker:  '  “LUZ Grå  $  13n ENS'; RE.) osxf
Navn:

EMRGER  \msTx  RNSEN
Adresse:

t:.- aeneiugw Grå?) (i i 91 sTDRSeLE'cT
Type kjøretøy/fartøy:

W S WO'TER

n—tt F.
Søknaden  gjelder  I  formål (sett  kryss) :
(Jfr Lov om motorisert ferdsel i utmark av 10.06.77 og forskrift av 15.05.88)

Forskriftenes §5a Ervervskjøring
Forskriftenes §5b Funksjons-lbevegeiseshemmede
Forskriftenes Sc Bagasje/utstyr til privat hytte oppgi gnr, bnr,
Forskriftenes 5d Utmarksnæring for fastboende
Forskriftenes Se Vedkjøring
Forskriftenes  6  Annet  -  angi formål
Annet formål

'-f

Nærmere beskrivelse av formål  I  behov:

Hos ikke, Jqåä inka—Modgwx vm åt, ,“56 Ame. w‘ wik'qbäwx 24
39-65 søtsak, !ähnwen Q‘xoor feig :94: im  '  323 \é‘S-uscnbz 1:5 i
(-55% *:, x— * <, "— KW ...SQ'B Gbit! ‘3‘“ °”  <  "at. *wfi‘amk' =!) 3 '
Åöræcf 6"“ MNE‘ 3.0 wk“. Mr && d 93 ”

Andre opplysninger:
Kjørerute(fre-til, ?av—«x (”Xu-&&& L WW? L  qkmL cw. ich/Jeet?
omtrentlig avstand) .

$c &&& "to Vast '
Tidsrom for Sam ,.; 41pm; :, Søknad Cuur QCt .10. 520! /
transporten bo] ‘r’ "— : S23

Underskrift berørte grunneiere:
Gnr/bnr: Navn: Gnr/bnr: Navn:

Gnr/b :n Navn: X, * Gnr/bnr: Navn:

023 O l . Ål
Gnr/ r: Navn: Gnr/bnr: Navn:

.— :.J .) .—;), 3) o T  , :
Gnr/b r: Navn: nr/bnr: Navn:

Tydelig lesber kopi av kartl maks målestokk 1:50 000 med inntegnet trase skal legges ved søknaden. semi evt legeattest,
hogsttlilateise/telgeeddei fra grunneier og evl annen dokumentasjon.

Oversikt over gmnneiere finnes i egen perm hos Nordreisa kommunes servicekontor og på biblioteketi Halti bygget. Kartkopi
kan fås ved henvendelse til Nordrelsa kommune. samt brosjyre vedl regelverk og forskrifter.

Sted: Dato: Underskrift:

flu.  ' 170(2020 BirlrJX/ft"zvfc ,efix
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 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   

Odd Eirik Steinsvik 
Storvikveien 595 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/105-39 653/2019 K01 22.01.2019 

 

Orientering om søknad om dispensasjon til transport av utstyr og bagasje til 
Somashytta 

Viser til søknad om motorferdsel i utmark, søknaden tas ikke til behandling med bakgrunn i 
vedtak fattet av Fylkesmannen i Troms 2018 der de opphever dispensasjonspraksis. 
 
På bakgrunn av henvendelse fra kontrollmyndighet i felt, har Fylkesmannen i Troms opphevet 
Nordreisa kommunes tidligere vedtak om dispensasjon for transport av bagasje og utstyr fra 
offentlig scooterløype til Somashytta. Opphevelsen innebar også at fremtidige vedtak fattet av 
kommunen ikke vil være gyldig. Dette vil i praksis si at Nordreisa kommune ikke har myndighet 
til å gi dispensasjoner til hytta i fremtiden, med mindre vi finner en annen ordning ved rullering 
av løypenettet innen 2021. 
 
For ordenskyld vil vi nevne at hytta fremdeles er åpen for almen bruk, men kommunen har ikke 
myndighet til å gi dispensasjon til hytta. 
 
 
Brevet er lagt til som referatsak til Nordreisa dispensasjonsutvalg. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristian Berg 
Utvalgssekretær/ 
Saksbehandler 
Telefon: 77 58 80 46 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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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  

 

Johnny Mikkelsen 
Meieriveien 17 
9152 SØRKJOSEN 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.14/19 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/116-13 2838/2019 K01 18.03.2019 

 
Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring til privat hytte § 5e i tiden 18.03-
04.05.19  
 
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). 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt 
dokument. 
 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fritidseiendom 
Transport av ved fra andres eiendom til annet sted enn fast bopel. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Johnny Mikkelsen, Meieriveien 17, 9152 Sørkjosen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 18.03. - 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. 
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 Side 2 av 2

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. 

 
 
 
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: 18.03. -  04.05.2019 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
18.03.2019 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

Statskog v/ Kjetil Bjørklid    
Statskog v/ Tarjei Gunnestad    
Politiet v/ Jim-Hugo Hansen    
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Fylkesmannen i Troms    

 
 
Vedlegg 
1 Kartskisse 
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 Side 3 av 3

2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 53EPSN Registrert dato:06.03.2019 10:42:31

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

01.03.1960
Fornavn

Johnny
Etternavn

Mikkelsen
Adresse

Meieriveien 17

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

97082608
Mobil

97082608

E-post

johnny@nordtroms.net

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

Tore Nilsen 97547006

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 
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Registreringsnummer

FK9053

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring 

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

11.03.2019 07.04.2019 B 5 - 10 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Vi har en nytte i Gapperuslia hyttefelt. Oppvarming av hytta er vedfyring. Fra Statskog har vi fått tillatelse til å hogge 
nødvendig brensel for bruk på hytta nedenfor hyttefeltet. Det søkes om dispensasjon for å kjøre ut veden fra 
området.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Veden er hogd to forskjellige steder. Den ene lokasjonen er under fjellsiden ved hyttefeltet mens den andre er et 
stykke oppe i fjellsiden. Antatt kjørerute frem til disse er tegnet i rødt.

Grunneier(ne)s navn

Statskog SF

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kartskisse - vedkjøring.pdf
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-9 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 20.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 04.02.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport av ved - 01.10 - 04.05. 2020 
- 2023 

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, vedkjøring 
2 resultset_479_12795_vedlegg1 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og 
innvilger dispensasjon med vilkår for omsøkte motorferdsel med kjørebok for ....... 
 
Dispensasjonen gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil tre – 3 – snøskutere med påmontert kjelke. 
 Dispensasjonen hjemler ikke persontransport men transport av ved, samt utstyr relatert 

til vedhogst. 
 Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok, hogsttillatelse og kart skal forevises ved kontroll. 
 Grunnet hogstkojas plassering er dispensasjonen ikke gyldig de dager hvor skredfaren er 

varslet 3 eller høyere i Nord-Troms. 
o Skredvarsel kan leses på Varsom.no. 

 
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 naturmiljæet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 
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Saksopplysninger 
Søker: Anton Sandmo m/Jøran Sandmo, Tonje Sandmo, Miriam Stenvoll og Tony Matussen. 
Det søkes her om dispensasjon fra motorferdselloven med bakgrunn i transport av ved fra 
vedteig på privat grunn til bolig. 
Omsøkt periode: 01.10 – 05.05. 4-årig (2019 – 2023). 
Utstyr: Påmontert kjelke. 
Omsøkt trasé: Tur/retur søkers privateide vedteiger – eiendom (se kart). 

 
 
Etter e-mailkorrespondanse med søker har det kommet fram at det søkes om transport til vedteig 
for å drive hogst som skal transporteres ut fra vedteig til bolig. De andre navngitte personene i 
søknaden er hogsthjelpere. Det er to forskjellige traséer over elva oppgitt i kartet – dette fordi 
forholdene over isen kan variere og det er disse plassene som tradisjonelt har blitt brukt som 
isvei for ordinær motorferdsel (bil). 
 
Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, forskriftens § 3 første ledd bokstav g. 
Etter forskriftens § 3 første ledd bokstav g er det direktehjemmel for motorferdsel på egen 
eiendom for transport av ved. Søkers situasjon er at transportetappen mellom søkers vedteig til 
fast bopel krysser annen manns innmark- og utmarkseiendommer. Søknad faller derfor utenom 
forskriftens § 3 første ledd bokstav g. 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
- 12. 
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Motorferdselloven 
Transport av ved utover det som følger av forskriftens § 3 første ledd bokstav g, forskriftens § 
5 første ledd bokstav e. 
Kommunen har delegert vedtaks myndigheten for Forskriftens § 5 til kommunal tjenestemann. 
Søknader etter § 5 kan derfor bli forholdsvis raskt behandlet uten at en avgjørelse må vedtas i 
kommunestyret eller annet politisk utvalg. Forskriftens § 5 behandles derimot personvis, og 
kommunen åpner ikke for å tildele mer enn 10 turer per person. Dette vil si at søker selv ikke vil 
kunne søke om mer enn 10 turer i året, og vil ved evt. hogst være avhengig av at de andre 
navngitte i søknaden kan kjøre sine eventuelle, innfridde turer. Kommunen vurderer ut ifra 
søknaden og mail-korrespondanse at søknadsbehandling etter forskriftens § 5 ikke kan oppfylle 
søkers hensikt. 
 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet 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, 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Vedtransport anses som et legitimt behov som ikke knytter seg til turkjøring, og oppfyller § 6’ 
krav om særlig behov. Det anses ikke som innenfor rimelighetens grense å kreve at søker skal gå 
1,5 km med ved. Det må også vektlegges at mye av skogene i kommunen er preget av for lite 
skjøtsel. 
 
Hogstkoja ligger tett på en fjellside på mellom 41- og 60° helning. Hytta ligger ikke bare 
innenfor aktsomhetssonen for eventuelle skreds utløpsområde men også innenfor 
utløsningsområde. Kommunen kan ikke basere seg på at slike heng blåses fritt for snø, men må 
forholde seg til det som er å anse som fareområder. 
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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. 
 
Det er registrert plantearter av stor forvaltningsinteresse like sørøst for teigen, sibirnattfiol 
(Platanthera obtusata ssp. oligantha) (EN), men den vokser mest sannsynlig mer i høyden enn 
omsøkt område. Sibirnattfiol anses dessuten å være mer truet av eventuell beite, enn av 
snøskuterkjøring. På vinterstid anses ikke planteartene som truet av snøskuterferdselen. Det er 
også registrert rødlistartede pattedyr som gaupe (Lynx lynx) og jerv (Gulo gulo) i dette området. 
Gaupe og jerv finnes det mye av i kommunen, og da omsøkt område også er i nærheten av 
beiteområder på sommerstid vurderes det som at motorferdselen og hogstaktiviteten kan ha en 
positiv, preventiv effekt. Det er også søker selv som har innrapportert den registrerte gaupen, og 
det vil være dårlig forvaltningspraksis å straffe personer som på eget initiativ utfyller 
kunnskapsgrunnlag. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: CYURX4 Registrert dato:03.01.2020 12:33:31

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

871198292
Foretak/lag/forening

SANDMO ANTON
Adresse

Tømmernesveien 224
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

97089701
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Anton
Etternavn

Sandmo
Adresse

Tømmernesveien 224

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

97089701
E-post
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antonsandmo@yahoo.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Anton Sandmo 97089701
Miriam Stenvoll 99699789
Jøran Sandmo 98846009
Tony Matussen 90712529
Tonje Sandmo 93624565

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

PU 5720
FK 4445
FK4459

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

01.10.2019 05.05.2020 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

Kjøring til hogstkoye , jeterbu , 
Behov for ledsager

B Nei 
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

se kart sendt tidligere søknader, 

Grunneier(ne)s navn

Anton Sandmo
Kyrre Pedersen
Liv Hilde Hermansen
Arnold olsen
Line Olsen Ørstad

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

IMG-20180428-WA0000.jpg
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-6 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 16.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 04.02.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 
04.05.2023 

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

jfr. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring 
2 kart 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til Motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Natur og innvilger dispensasjon for omsøkte 
motorferdsel med kjørebok for Hege Olaussen Marvik, Asbjørn Marvik, Ragna Marvik og Oskar 
Marvik. Dispensasjon skrives ut personlig, og for årlig inntil 10 tur/retur for distansen mellom bilvei 
og hytte jf. kart. 
 
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.  
 
Dispensasjon gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 tur/retur i sesongen for hver scooterfører innenfor 
perioden 01.10 t.o.m 04.05 og vedlegges kjørebok. 

 Dispensasjon gjelder for snøskuter påmontert/kjelke for transportavstanden fra brøytet bilvei 
ved Hysingjord til hytte, jfr. vedlagt kart. 

 Dispensasjon hjemler ikke persontransport men bagasje og utstyr eller/og transport av 
ved. 

o Dette betyr at enhver snøskuterferdsel som omsøkt må ha kjelke med last utover det 
som kan bæres på rygg/festes forsvarlig til snøskuteren for at dispensasjon gjelder å 
være gyldig.  

 Gyldig dispensasjon, og kart skal forevises ved kontroll 
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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 utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens 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. 
 
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 før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 04.02. – 04.05.2020 01.10.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Tur/retur 01.10.2021 – 04.05.2022 01.10.2022 – 04.05.2023 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Hege Olaussen Marvik og Asbjørn Marvik (med Asbjørn-, Oscar- og Ragna Marvik). 
Det søkes her om dispensasjon fra motorferdselloven med bakgrunn i transport av utstyr og 
bagasje, samt vedtransport til hytte på åremål. Privat bruk.  

 Transport av utstyr og bagasje til hytte 
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 Omsøkt periode 01.10. – 04.05. 4-årig 
 Transport av ved til hytte. 
 Behov for ledsager: Nei 
 Tilknytning til eiendommen: Familiemedlem (Martin Olaussen). 
 Snøskuter med kjelke. 
 Omsøkt trasé: Fra Hyssingjord langs Hyssingjordveien fram til hytte i enden av 

traktorvei (se kart nedenfor). 

 
Det bes om at to dispensasjoner, for Hege Olaussen Marvik og Asbjørn Marvikskal behandles 
etter forskriftens § 5, mens tilsvarende dispensasjon for Asbjørn, Oskar og Ragna Marvik skal 
behandles etter forskriftens § 6. 
 
Det søkes etter nasjonal forskrift §5 c) Transport av bagasje og utstyr til hytte, og e) Transport 
av ved. Det søkes for 5 personer der de leier hytte av grunneier på åremålsleie, samt transport av 
ved fra eiendommen 1942/21/3. Søknaden ses under ett med en saksfremstilling, der det utstedes 
ett vedtak for hver person i søknaden med inntil 10 turer årlig da dispensasjon er personlig.  
 
Transport av ved kan behandles administrativt etter §5, men tas her inn i behandling av 
søknaden da det søkes om begge deler i samme søknad. Begge delsøknadene behandles ved ett 
vedtak med felles kjørebok. Transport av bagasje og utstyr til hytte må behandles etter §6 – 
transport ved særlig behov da søkere ikke er eiere av hytta jf. §5 c.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon 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.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der det 
ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til 
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
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Det søkes om dispensasjon i perioden 01.10-04.05 for 4 år. Dispensasjonsutvalget har ikke 
adgang til å innvilge søknader utover sittende valgperiode, det vil si inntil 31.12.2019. Man har 
heller ikke anledning for å innvilge søknader om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag i 
perioden fra og med 05.05 til og med 30.06 på grunn av det generelle motorferdselforbudet som 
gjelder Nord-Troms og Finnmark jf. forskriftens §9.  

Vurdering 
Jf. motorferdsellovens forskrift kommer søknaden ikke inn under §5 c) transport av bagasje og 
utstyr til hytte da de ikke er hjemmelshavere/eiere av hytta. Delsøknaden må da behandles etter 
forskriftens §6 – Transport ved særlige behov. Hytta er utleid på åremålsleie fra grunneier og de 
ville fått dispensasjon for transport av bagasje og utstyr dersom de selv hadde eid hytta etter §5 
c) da hytta ligger lenger unna enn 2,5 km. 
 
Søknad etter §5 e) - Transport av ved, tas inn under samme behandling det det utstedes felles 
kjørebok for begge delsøknadene.  
 
Dispensasjon hjemler ikke ren persontransport men transport av bagasje og utstyr som er for 
tungt eller upraktisk å ta med på annen måte, og den hjemler transport av ved fra andres 
eiendom til annet sted enn fast bopel.  
 
Ang. reglene etter §6 skal det være et særlig behov som ikke skal knyttes til turkjøring og ikke 
kan dekkes på annen måte. Kommunen anser her at behovet er transport av ved på snødekt 
sommervei som oppfyller kravet samt utstyr som er for tungt å få inn til at det kan tas med på 
annen måte.  
Dispensasjonene er avgrenset i tid og antall turer der samlet antall turer skulle kunne dekke 
behovet med god margin.  
 
Traséen følger trasé for sommerbilvei fra Hysingjord til snuplass ved veiende. Traseen er søkt 
opp i Artskart, Naturbase og i Kilden – NIBIO som er nasjonale kunnskapsbaser for biologisk 
mangfold. Det er etter traseen eller i omkringliggende område ikke funnet arter av lokal-, 
regional-, eller nasjonalt viktige forvaltningsinteresser. Omsøkte trase er skogsbilvei på barmark 
og tidligere gitt som trase for vedtransport og transport til hytte, man vil heller samle transporten 
enn å spre transporten over større område.  
 
Motorisert transport av ved i utmark er mest hensiktsmessig med snøskuter da det medfører 
minst skade på terrenget, sett opp mot transport på barmark. Jfr. vedlagt leieavtale mellom søker 
og grunneiere har søkere fri tilgang til å hugge ved på grunneieres eiendom, samt veirett.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 2NFS6X Registrert dato:08.01.2020 11:14:13

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

04.01.1972
Fornavn

Hege
Etternavn

Marvik
Adresse

Straumfjordnes 195

Postnummer

9158
Poststed

STORSLETT

Telefon

91382471
Mobil

91382471

E-post

hege-marvik@hotmail.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

Asbjørn Marvik 92823250
Oskar Marvik 95049238
Ragna Marvik 40534255

Kjøretøy
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Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

xxxx

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

01.10.2019 04.05.2020 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av ved til eget forbruk i bolig og hytte, bagasje og utstyr til hytte. 
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Hytte på åremål 

Gårdsnr

21
Bruksnr

3
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Røyeldalen, se kart

89



Tidsrom for åremålsleie

Fra og med dato

01.2020
Til og med dato

02.2033
Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Martin 
Etternavn

Olaussen
Adresse

xxx

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Transport av ved og bagasje mellom vei og hytte.

Grunneier(ne)s navn

se vedlagg

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Det bes om at to dispensasjoner, Hege og Asbjørn, tas etter §5 øvrige tas etter §6.

Vedlagt dokumentliste

Kart og leieavtale.pdf
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-7 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 17.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 04.02.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - vedkjøring til Sieiddejávri - 01.10-
04.05. 

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 - §5e vedkjøring 
2 resultset_479_13833_vedlegg1 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og 
innvilger dispensasjon for omsøkte motorferdsel med kjørebok for Hege Olaussen Marvik og 
Asbjørn Marvik under vilkår. Dispensasjon skrives ut, og for årlig inntil 10 tur/retur for 
distansen mellom bilvei og hytte jf. kart. 
 
Dispensasjonen gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 tur/retur i sesongen for søker innenfor perioden 
01.10 – 04.05, og vedlegges kjørebok. Med 1 tur regnes tur/retur med inntil 2 snøskutere 
ført av personer navngitt i søknaden. 

o Gyldighetsperioden forutsetter snødekke langs hele traséen. Dvs. 01.10. er en 
veiledende gyldighetsdato som ikke gjør seg gjeldende før hele kartgitte trasé har 
et forsvarlig snødekke. 

 Dispensasjonen gjelder for snøskuter påmontert kjelke for transportavstanden fra brøytet 
bilvei ved Hysingjord til hytte, jfr kart. 

 Dispensasjonen hjemler ikke persontransport men bagasje og utstyr, eller/og transport av 
ved. 

o Dette betyr at enhver snøskuterferdsel som omsøkt må ha kjelke med last utover 
det som kan bæres på rygg, eller kan festes forsvarlig til snøskuteren for at 
dispensasjonen gjelder å være gyldig. Last som medbringes bør kunne sies å 
være nødvendig. 

 Gyldig dispensasjon, kjørebok og kart skal forevises ved kontroll. 
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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 naturmiljæet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
Søker skal selv avklare motorferdsel innenfor kalvingsområdet med Reinbeitedistrikt 35 – 
Favrrosorda. 
 Reinbeitedistrikt 35 A – Fávrrosorda 
 Daglig leder – Ole Mathis Eira 
 Tlf. nr. – +47 481 72 631 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 
 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av de(n) som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 04.02. – 04.05.2020 01.10.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Tur/retur 01.10.2021 – 04.05.2022 01.10.2022 – 04.05.2023 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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Saksopplysninger 
Søker: Hege Olaussen Marvik og Asbjørn Marvik. 
Det søkes her om dispensasjon fra motorferdselloven med bakgrunn i transport av ved til privat 
bruk, samt frakt av bagasje og utstyr. 

 Transport av utstyr og bagasje til hytte 
 Transport av ved til hytte. 
 Omsøkt periode 01.10. – 04.05. 4-årig. 
 Behov for ledsager: Nei 
 Tilknytning til eiendommen: Familiemedlem (Martin Olaussen). 
 Snøskuter med kjelke. 
 Omsøkt trasé: Fra Hysingjord langs Hysingjordveien fram til hytte i nordenden av 

Sieiddejávri (se kart nedenfor). 
 
Det søkes etter nasjonal forskrift §5 c) 
Transport av bagasje og utstyr til hytte, og e) 
Transport av ved. Det søkes for 2 personer 
der de leier hytte av grunneier på 
åremålsleie, samt transport av ved fra 
eiendommen 5428/21/3. Søknaden ses under 
ett med en saksfremstilling, der det utstedes 
ett vedtak i søknaden med inntil 10 turer 
årlig da dispensasjon er personlig.  
 
Transport av ved kan behandles 
administrativt etter §5, men tas her inn i 
behandling av søknaden da det søkes om 
begge deler i samme søknad. Begge 
delsøknadene behandles ved ett vedtak med 
felles kjørebok. Transport av bagasje og 
utstyr til hytte må behandles etter §6 – 
transport ved særlig behov da søkere ikke er 
eiere av hytta jf. §5 c); 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd 
bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c 
kan det gis dispensasjon 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.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der det 
ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til 
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 

Vurdering 
Jf. motorferdsellovens forskrift kommer søknaden ikke inn under §5 c) transport av bagasje og 
utstyr til hytte da de ikke er hjemmelshavere/eiere av hytta. Delsøknaden må da behandles etter 
forskriftens §6 – Transport ved særlige behov. Hytta er utleid på åremålsleie fra grunneier og de 
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ville fått dispensasjon for transport av bagasje og utstyr dersom de selv hadde eid hytta etter §5 
c) da hytta ligger lenger unna enn 2,5 km. 
 
Søknad etter §5 e) - Transport av ved, tas inn under samme behandling der det utstedes felles 
kjørebok for begge delsøknadene.  
 
Dispensasjon hjemler ikke ren persontransport men transport av bagasje og utstyr som er for 
tungt eller upraktisk å ta med på annen måte, og den hjemler transport av ved fra andres 
eiendom til annet sted enn fast bopel.  
 
Ang. reglene etter § 6 skal det være et særlig behov som ikke skal knyttes til turkjøring og ikke 
kan dekkes på annen måte. Kommunen anser her at behovet er transport av ved og hyttetilsyn på 
snødekt sommervei og godt inngått sti som oppfyller kravet samt utstyr som er for tungt å få inn 
til at det kan tas med på annen måte. Kommunen anser derimot unødig stor oppakning av utstyr 
til fornøyelse som knyttet til turkjøring, og oppfyller ikke forskriftens § 6 om særlig behov. 
 
Dispensasjonen er avgrenset i tid og antall turer der samlet antall turer skal kunne dekke behovet 
for tilsyn og vedtransport med god margin.  
 
Traséen følger trasé for sommerbilvei fra Hysingjord til snuplass ved veiende, og videre opp 
mot Sieiddejávri langs eksisterende sti. Traséen er søkt opp i Artskart, Naturbase og i Kilden – 
NIBIO som er nasjonale kunnskapsbaser for biologisk mangfold. Det er etter traseen eller i 
omkringliggende område ikke funnet arter av lokal-, regional-, eller nasjonalt viktige 
forvaltningsinteresser. Det lavereliggende omsøkte trase er skogsbilvei på barmark og tidligere 
gitt som trase for vedtransport og transport til hytte. Man vil heller samle transporten enn å spre 
transporten over større område. Traséen videre opp mot høyden er lagt opp langs en oppgått sti.  
 
Støynivået er vurdert særskilt ettersom motorferdselen skjer i høyden hvor motorlyden bærer 
langt. Det anses å være av mindre betydelig da traséen starter ved den relativt trafikkerte 
riksveien samt går nærmest parallelt med kommunalt fastsatt snøskuterløype. 
 
Det er ikke oppgitt registreringsnummer eller antall snøskutere, men kommunen tolker ut av 
helhetsinntrykket av søknaden at det er inntil to snøskutere det søkes om. 
 
Motorisert transport av ved i utmark er mest hensiktsmessig med snøskuter da det medfører 
minst skade på terrenget, sett opp mot transport på barmark.  
 
Hytta ved Sieiddejávri ligger sentralt 
innenfor kalvingsland tilknyttet 
Reinbeitedistrikt 35 – Fávrrosorda (se 
figur til høyre). Det forutsettes derfor at 
motorferdselen til søker avklares med 
aktuelt reinbeitedistrikt. 

Figur: Grønn stiplet polygon representerer Kalvings- og tidlig vårland. 
Svarte heltrukne linjer representerer trekklei. Rødt hus representerer 
hytta.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: SV44FZ Registrert dato:08.01.2020 12:02:53

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

04.01.1972
Fornavn

Hege 
Etternavn

Marvik
Adresse

Straumfjordnes 195

Postnummer

9158
Poststed

STORSLETT

Telefon

91382471
Mobil

91382471

E-post

hege-marvik@hotmail.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

Asbjørn Marvik 92823250

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

97



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

01.10.2019 04.05.2020 B 21 - 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Tilsyn
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

21
Bruksnr

3
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Sidijàvre

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato
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Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Marin 
Etternavn

Olaussen
Adresse

xxx

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se kart

Grunneier(ne)s navn

Martin Olaussen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Hege og Asbjørn Marvik.pdf
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08.01.2020kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-8 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 20.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 04.02.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Nord-Troms interkommunale 
skadefellingslag - 2020-2023 

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

jfr. § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag ved skadefelling - Nord Troms Interkommunale 

Skadefellingslag. 
 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8-12 og motorferdsellovens § 6 og 
innvilger dispensasjon til Nord-Troms Interkommunale Skadefellingslag, med vilkår. Innvilget 
dispensasjonsvarighet gjelder fra vedtaksdato, fram til nytt politisk utvalg tilsettes, eller senest 
31.12.2023. Dispensasjonens varighet effektueres innenfor Nordreisa kommune til enhver tid 
angitt i tidsramme og geografisk utstrekning der Fylkesmannen i Troms utsteder vedtak om 
skadefelling av rovvilt. 
 
Søknaden er vurdert i forhold til Motorferdsellovens forskrift om bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag jfr. § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Søknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Fører(e) av snøskuter skal spore motorferdselen med GPS, og snarest sende inn 
sporloggen etter utført jakt til nordreisa kommune. 

 Det skal tas særlig hensyn til tamrein. All transport skal skje i dialog med reindrifta i 
området for å unngå unødvendig forstyrrelser eller konflikt. Her bes det ta kontakt med 

o Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda v/Johan Isak Eira tlf. 95152851 eller e-post 
distrikt35@outlook.com 

o Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertaárri v/Johan Aslak Logje tlf. 920 90 531 
eller e-post: johanalogje@gmail.com 

o Reinbeitedistrikt 38 Ulisuolu / Uløy v Inga Susanne Hætta Triumf tlf. 984 14 029 
o Reinbeitedistrikt 42 Beachegealli v/ John Andreas Johansen Utsi tlf. 996 32 670 

 Dispensasjonen gjelder kun ansatt skadefellingspersonell i Nord-Troms interkommunale 
skadefellingslag, innenfor skadefellingsvedtakets tidsfrist fra/til. 

 Gyldig dispensasjon og skadefellingstillatelse skal medbringes. 
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o Gyldig dispensasjon fra fylkesmann og/eller Nasjonalparkstyret skal medbringes 
innenfor verneområdene hvor ovennevnte har forvaltningsmyndighet.   

 
Kommunen minner Nord-Troms interkommunale skadefellingslag om plikten til å innhente 
tillatelse for motorferdsel fra berørt grunneier(e). 
 
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, naturmiljøet og 
reindrift som mulig. 
 
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 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Nord-Troms Interkommunale Skadefellingslag 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdselloven med bakgrunn i skadefelling. Dispensasjonen 
vil ligge vakant og kun være gyldig innenfor skadefellingstillatelsens tidsrammer og geografisk 
utstrekning gitt i det enkelte skadefellingsvedtak gitt fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
Omsøkt område: Hele Nordreisa kommune, innenfor den geografiske utstrekningen gitt i det 
enkelte skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen. 
Søknadsperiode: 1. januar – 4. mai, 2020 – 2023. 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
- 12. 
 
Motorferdselloven 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet 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, 
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 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 
motorferdselen til et minimum. 

 
Nordreisa kommune vurderer vilkårene for å få innvilget skadefelling som såpas strenge at 
eventuelle skadefellinger oppfyller kravet om særlig behov. Skadefelling er et viktig verktøy i 
forvaltningen og Nordreisa kommune mener også at behovet for rask og effektiv skadefelling 
utført av søker vanskelig kan sies å gi presedens utenfor det interkommunale skadefellingslaget.  
 
Nordreisa kommune er en av Norges største kommuner i areal, har få innbyggere, og begrenset 
tilgjengelighet til store deler av kommunens areal – spesielt på vinterstid. Dette kombinert med 
snørike vintre må ovennevnte faktorer vurderes å bygge under behovet for motorferdsel for 
eventuelle skadefellinger på vintersesongen. 
 
Nordreisa kommune har store arealer med forskjellige former naturvern, hvorav Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark er forvaltningsmyndighet. Tillatelse til motorferdsel innenfor disse 
verneområdene skal innhentes av den aktuelle forvaltningsmyndighet. 
 
Nordreisa kommune mottar stadig søknader om dispensasjon jfr. motorferdselloven, og 
kommunen streber etter å kanalisere ferdselen der det er mulig/hensiktsmessig. Kommunen 
streber derfor etter å innhente sporlogg fra den dispensert motorferdselen som foregår. Årsaken 
er todelt: oppnå bedre oversikt og bedre grunnlag for videre saksbehandling.  
 
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. 
 
Det foreligger mye kunnskap om naturmangfoldet i Nordreisa kommune, og kommunen er 
generelt sett godt dekket i offentlige kartdatabaser. Det finnes mange rødlistede arter i 
kommunen, men forekomstene av disse er godt tilgjengelige i eksempelvis artskart.no. Det er 
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kommunens vurdering at sporing av vilt med snøskuter i stor grad kan gjøres forsvarlig dersom 
den aktuelle jeger i skadefellingslaget gjør seg kjent med hva som finnes i det aktuelle 
operasjonsområdet.  
 
Dersom sporingen leder inn i et av kommunens flere naturvernområder må det foreligge 
tillatelse fra fylkesmannen, da de er forvaltningsmyndighet innenfor nevnte områder. 
Tilsvarende er tilfellet inn mot Reisa nasjonalpark, hvor nasjonalparkforvalterne behandler 
søknader om dispensasjoner. 
 
Kommunen forventer av alle som søker om dispensasjon jfr. motorferdselloven om at 
motorferdselen skal planlegges slik at unødig motorferdsel i utmarken begrenses til et minimum. 
I tillegg skal kjøringen, om mulig, tillegges eldre kjørespor.
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Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag ved skadefelling - 
Nord Troms Interkommunale Skadefellingslag. 

Søknadsopplysninger: 
Nord Troms Interkommunale skadefellingslag administreres av Lyngen kommune v/ 
Skogbrukssjefen i Nord Troms. Skadefellingslaget består av 7 faste jegere med pr. i dag, Olaf 
Opgård som skadefellingsleder. Skadefellingslaget tar skadefellingsoppdrag på rovvilt som har 
påført skader på bufe, tamrein mv. Ett skadefellingsoppdrag skjer kun ved at en 
skadefellingstillatelse er utstedt av Fylkesmannen i Troms. 
 
På bakgrunn av kommende skadefellingstillatelser, søkes det om dispensasjon fra lov om 
Motorferdsel i utmark og vassdrag. Det søkes dispensasjon for nåværende kommunestyres 
valgperiode 2020-2023. Dispensasjonen skal kun brukes på vinterføre fra 1. januar med siste dat 
4 mai, hvert år. 
 
Bruk av snøskuter til sporing ved en skadefelling er ett viktig hjelpemiddel for å lokalisere 
skadedyret så fort som mulig og for å begrense tidsbruken som er gitt ved en 
skadefellingstillatelse, utstedt av Fylkesmannen i Troms. 
 
Ettersom bruk av motorkjøretøy ved en skadefelling ikke er direkte hjemlet i lov om 
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, skal alle søknader behandles etter forskriftens § 6, 
som igjen må behandles i formannskap eller ett annet utvalg. Dette fører til store utfordringer 
med tanke på oppdragets tidsperspektiv og ressursbruk. 
 
All transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering. Kjøringen skal ikke 
medføre skader i terrenget. Antall turer er ikke begrenset, men det forutsettes jfr. vilkår at 
motorferdsel begrenses til et minimum innenfor skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen med 
begrenset tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen. 
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Det vektlegges at formålet med dispensasjonen er til bruk av snøscooter til sporing av skadedyr. 
Formålet med skadefellingsoppdrag er å bedre tapsstatistikken for beitedyr i utmark, samt å legge 
til rette for bedre dyrehelse. 
 
Skadefellingstillatelse gitt av Fylkesmannen skal medbringes dispensasjonen, uten 
skadefellingstillatelse er ikke dispensasjonen gyldig. 
 
 
Dispensasjonen har som formål å ligge vakant og aktiveres innenfor skadefellingstillatelsens 
tidsrammer og geografiske utstrekning gitt i hvert enkelt skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen i 
Troms. Formålet er å kunne gi en smidig saksgang for å effektivere forsøk på skadefelling når 
vedtak foreligger. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Torstad 
Skogbrukssjef 
Direkte innvalg: 40028515 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
Tilsvarende brev sendt til: 
Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD 
Kåfjord kommune Postboks 74 9146 OLDERDALEN 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
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