
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Møterom, Halti 
Dato: 10.03.2020 
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 Referatsaker   
RS Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark 

og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 
04.05.2023 

 2020/15 

RS Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark 
og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 
04.05.2023 

 2020/15 

RS Angående direktehjemmel i nf § 3 fg  2020/16 
RS Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark 

og vassdrag, §5e vedkjøring i tiden 05.03.2020 - 
04.05.2023 

 2020/15 

RS Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark 
og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 
04.05. 2023 

 2020/15 

RS Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark 
og vassdrag - §5c transport av bagasje til hytte og 
§5e vedkjøring 

 2020/15 

RS Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark 
og vassdrag - § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte 
tom 04.05.2023 

 2020/15 

RS Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
27.02.2020 - 04.05.2023 

 2020/15 

RS Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
27.02.2020 - 04.05.2023 

 2020/15 

RS Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og 
islagte vassdrag - § 5e vedkjøring i tiden 
27.02.2020 - 04.05.2023 

 2020/15 

RS Angående Nordreisa skytterlags søknad om 
motorferdsel til Josvatnet 

 2020/16 

RS vedr.: Melding om vedtak - Søknad om 
motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt 
hytte - 01.10. - 04.05.2023 

 2020/16 

RS Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark 
og vassdrag - §5c transport av bagasje til hytte 
gnr 21/22 og § 5e vedkjøring 

 2020/15 

RS Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 

 2020/15 

PS Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6  2020/16 
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- Transport av byggemateriell - Reisabåtv/chris 
Hugo Vangen 

PS Søknad om dispensasjon for motorferdsel i 
utmark § 6 - vedkjøring og hyttetilsyn - 
01.03.2020 - 04.05.2020 

 2020/16 

PS Nye retningslinjer for saksbehandling etter 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag. 

 2020/16 

PS Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
Vedkjøring med ATV - 01.07-01.11. 2020 - 2023 

 2020/16 

PS Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
Skogtaksering i Lindovara naturreservat 03.03 - 
01.05.2020 

 2020/16 

PS Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - 
vedlikehold/renovasjon - Reidar Fyhn - 01.01 -
31.12. 2020 -2023 

 2020/16 
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PS 8/20 Referatsaker



  

 

 
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  

 

Hans-Albert  Hansen 
Reisadalen 950 
9154 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.8/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-14 836/2020 K01 31.01.2020 

 
Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
31.01.2020 - 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 andres eiendom fast bopel . 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Hans-Albert Hansen, Reisadalen 950, 9154 Storslett 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Røyeldalen, se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 31.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022 og 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 andres eiendom til 
fast bopel. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte. 
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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 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, hogstillatelse og 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: 31.01.2020 - 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 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
31.01.2020 

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    
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 Side 3 av 3

Statskog v/Tarjei Gunnestad    
 
 
Vedlegg 
1 Hogsttillatelse Hans Albert Hansen 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
3 Kart for vedkjøring 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: I78NNQ Registrert dato:26.01.2020 11:01:44

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

25.07.1980
Fornavn

HAns-Albert 
Etternavn

Hansen
Adresse

Reisadalen 950

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

46840062
Mobil

E-post

hansenha19@yahoo.no

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 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

01.01.2020 04.05.2024 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

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 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av bagasje og utstyr samt , materialer v renovering 
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Familie hytte 

Gårdsnr

21
Bruksnr

3
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytten ligger v sidijarvi og har tillatelse fra alle grunneiere

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Martin Olaussen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Det søkes om transport fra egen bolig til hogstfelt Almenningen samt til Sidijarvi og Hysingjord .  dette for transport av 
ved fra hogstfelt samt transport av bagasje og materialer til familiehytte Sidijarvi

Vedlagt dokumentliste

Kommunekart.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  

 

Sigmund Hansen 
Reisadalen 940 
9154 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.7/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-13 835/2020 K01 31.01.2020 

 
Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
31.01.2020 - 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 andres eiendom til fast bopel. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Sigmund Hansen, Reisadalen 940, 9154 Storslett 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Røyeldalen, se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 31.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022 og 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 andres eiendom til 
fast bopel. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte. 
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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 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, hogstillatelse og 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: 31.01.2020 – 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 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
31.01.2020 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 
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 Side 3 av 3

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 motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
2 Kart for vedkjøring 
3 Hogsttillatelse Sigmund Hansen 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: KK43JG Registrert dato:26.01.2020 10:43:22

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

17.04.1955
Fornavn

Sigmund
Etternavn

Hansen
Adresse

Reisadalen 940

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETTStorslet

Telefon

92227646
Mobil

92227646

E-post

sigmundhansen@yahoo.no

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 04.05.2024 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

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

Fra egen bolig til hogstfelt Almmeningen til Sidijarvi/Hysingjord 
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

21
Bruksnr

3
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytten ligger v Sidijarvi 

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Har tillatelse fra alle grunneiere

Grunneier(ne)s navn

Martin Olaussen 

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kommunekart.pdf
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Fra: Einarsen, Gøril (fmtrgei@fylkesmannen.no)
Sendt: 02.03.2020 07:39:46
Til: Fredrik Lehn-Pedersen
Kopi: 

Emne: SV: Kan du sende meg vedtektene til hundekjørerlaget?
Vedlegg: 
Hei! Jeg spurte Miljødirektoratet om de hadde noen eksempler. Det hadde de ikke svart på…  Selv om det er en direkte hjemmel
skal all motorferdsel reduseres til et minimum og aktsomhetsplikten gjelder fortsatt. I de fleste tilfelle hvor teigen ligger langt fra
hus vil det være mest hensiktsmessig å frakte ved ned til brøytet bilveg, og deretter ta den med hjem. Det er likevel ikke ulovlig i
seg selv å frakte den helt hjem, forutsatt at alle grunneiere har godkjent slik kjøring. Det vil i så fall bli en privatrettslig sak, evt. En
sak for oppsynet.
 
Med vennlig hilsen
Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 13
fmtrgei@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 

Fra: Fredrik Lehn‐Pedersen <Fredrik.Lehn‐Pedersen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 11. februar 2020 15:55
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Kopi: Kristian Berg ‐ Nordreisa kommune <kristian.berg@nordreisa.kommune.no>
Emne: RE: Kan du sende meg vedtektene til hundekjørerlaget?
 
Hei, Gøril.
 
Henviser til trivelig telefonsamtale på torsdag 6. februar.
Jeg etterspurte i telefonsamtalen eksempler angående direktehjemmelen i nf § 3g der det er snakk om lengre avstander over
annen manns grunn. Da som nå finner vi det svært merkelig at tilfeller hvor grunneier av vedteig og fastbopel faller innenfor
denne bestemmelsen når det er flere grunneiere imellom. Vi finner ikke noe grunnlag til å begrense avstand om dette viser seg å
være gjeldende for kommende praksis. Hva stopper i så tilfelle en grunneier bosatt i Snemyr å kjøre snøskuter til eiendommen i
Svartfoss for å ta ut ved til bopelen.
 

Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn‐Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 45
Mobil:     984 60 841
 

 
 
 
 
 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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From: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no> 
Sent: Thursday, February 6, 2020 12:20 PM
To: Kristian Berg <Kristian.Berg@nordreisa.kommune.no>
Subject: VS: Melding om vedtak ‐ Søknad om motorferdsel i utmark § 6 ‐ Transport av ved ‐ 01.10 ‐ 04.05. 2020 ‐ 2023
 
 
Hei! Slik transport er direkte hjemlet i nf § 3g, også når de skal krysse annen manns eiendom. Søker må ha tillatelse fra grunneier,
men trenger ikke søke om dispensasjon for transport av ved fra egen eiendom til fast bopel.
 
Hadde ikke e‐post adressen til saksbehandler. Orienterer du?
Med vennlig hilsen
Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 13
fmtrgei@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 
Fra: FMTF Post <fmtfpost@fylkesmannen.no> 
Sendt: torsdag 6. februar 2020 10:08
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Emne: VS: Melding om vedtak ‐ Søknad om motorferdsel i utmark § 6 ‐ Transport av ved ‐ 01.10 ‐ 04.05. 2020 ‐ 2023
 
 
 
 
Fra: Fredrik Lehn‐Pedersen <Fredrik.Lehn‐Pedersen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: torsdag 6. februar 2020 10:00
Til: antonsandmo@yahoo.no
Kopi: FMTF Post <fmtfpost@fylkesmannen.no>; jim.h.hansen@politiet.no; jtnikolaisen@politiet.no; kjetil.bjorklid@statskog.no;
tarjei.gunnestad@statskog.no
Emne: Melding om vedtak ‐ Søknad om motorferdsel i utmark § 6 ‐ Transport av ved ‐ 01.10 ‐ 04.05. 2020 ‐ 2023
 
Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunes dispensasjonsutvalg, 04.02.2020

Vedlegg:
Melding om vedtak ‐ Søknad om motorferdsel i utmark § 6 ‐ Transport av ved ‐ 01.10 ‐ 04.05. 2020 ‐ 2023.PDF
Søknad om motorferdsel i utmark § 6 ‐ Transport av ved ‐ 01.10 ‐ 04.05. 2020 ‐ 2023(1).PDF
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring.PDF
resultset_479_12795_vedlegg1.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  

 

Svein Birger Hjellnes 
Nedre Baisit 14 
9152 SØRKJOSEN 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.16/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1531 2046/2020 K01 05.03.2020 

 
Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, §5e vedkjøring i 
tiden 05.03.2020 - 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:  Svein Birger Hjellnes 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 05.03.2020 – 04.05.2020, 01.11.2020 
– 04.05.2021, 01.11.2021 – 04.05.2022 og 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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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: 05.03.2020 – 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 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
05.03.2020 

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 og vassdrag, vedkjøring 
2 Kart kjøretrase 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 3WSYQK Registrert dato:25.02.2020 10:45:25

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

13.03.1951
Fornavn

Svein Birger Hjellnes
Etternavn

Hjellnes
Adresse

Nedre Baisit 14

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

91815693
Mobil

91815693

E-post

sbh@nordtroms.net

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

XXXXXX
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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

01.11.2019 04.05.2020 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

Transport av ved til eget forbruk. 
Søknaden bes sendes pr post.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra brøytet bilvei, etter sommerbilvei til vedteig etter kart :)

Grunneier(ne)s navn

Svein Birger Hjellnes

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart til disp Svein Birger Hjellnes.pdf
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Målestokk 1: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 06.03.2019 13:07
Eiendomsdata verifisert: 06.03.2019 12:56

GÅRDSKART  1942-48/7/0

48/7/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

0.0
0.0
0.0

19.2
174.5

1.6
0.0

195.3

0.0

195.3

19.2

176.1
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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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  

 

Jørn Michael  Hansen 
Reisadalen 952 
9154 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.9/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-15 838/2020 K01 31.01.2020 

 
Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
31.01.2020 - 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 andres eiendom til fast bopel. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Jørn Michael Hansen, Reisadalen 952, 9154 Storslett 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Røyeldalen, se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 31.01.2020 - 04.05.2020, 01.11.2020 
- 04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022 og 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 andres eiendom til 
fast bopel. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte. 
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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 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, hogstillatelse og 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: 31.01.2020 – 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 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
31.01.2020 

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 Hogsttillatelse Jørn Mikael Hansen 
2 Kart for vedkjøring 
3 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 23JK44 Registrert dato:26.01.2020 11:08:36

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

20.10.1987
Fornavn

Jørn Michael 
Etternavn

Hansen 
Adresse

Reisadalen 952

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

98006801
Mobil

E-post

jornhans1@yahoo.no

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 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

01.01.2020 04.05.2024 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

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 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av bagasje og utstyr til familie hytte, samt transport av ved fra hogstfelt almenningen til egen bolig 
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Familie hytte 

Gårdsnr

21
Bruksnr

3
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytten ligger ved vannet Sidijarvi

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

33



Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Martin Olaussen 

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Transport av ved fra hogstfelt til egen bolig samt transport av bagasje / utstyr til familiehytte sidijarvi 

Vedlagt dokumentliste

Kommunekart.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  

 

Jan Harald Rasmussen 
hysingjordvegen 34 
9151 STORSLETT 

 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.11/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 21 1322/2020 K01 17.02.2020 

Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c 
transport av bagasje til hytte gnr 21/22 og §5e vedkjøring tom 
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 - § 5c bagasje og utstyr til hytte på gnr 21 bnr 22 og §5e Vedkjøring, fast 
bosted 
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte og transport av ved fra andres eiendom til fast 
bopel og annet sted enn fast bopel ( hytte). 

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

Inntil 10 turer årlig i periodene: 17.02.-04.05.2020, 01.11.2020 - 
04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022 og 01.11.2022 – 04.05.2023 

Formål: 
§ 5c Transport av bagasje og utstyr til privat hytte på gnr 21 bnr 22 og  

§ 5e Vedkjøring fra gnr 21 bnr 3  
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 andres eiendom til 
bopel og annet sted enn fast bopel. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler transport av bagasje og utstyr til hytte § 5c. 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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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/retur regnes som en tur) 

Tur: 17.02.2020 – 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 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
17.02.2020 

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 motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
2 Kart til søknad om motorferdsel i utmark 
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Grunneiendom 5428-21/22/0 Markslag AR5 13 klasser

Målestokk 1:20000 ved A4 stående utskrift

Dato: 06.02.2020 09:23 - Eiendomsdata verifisert: 06.02.2020 08:24 - Side 1 av 1
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: D42255 Registrert dato:01.02.2020 14:39:38

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

10.04.1962
Fornavn

jan harald
Etternavn

Rasmussen
Adresse

hysingjordvegen 34

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

98031050
Mobil

98031050

E-post

j-rasm@hotmail.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

ca1561
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

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

8

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

vedteig 21/3/2
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

21
Bruksnr

22
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta står på kartet

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

vedteig 21/3/2

Grunneier(ne)s navn

Martin olaussen Hysingjord

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Scan vedteig.pdf

løype hytte og vedteig.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  

 

Bård Hammari 
Leonard Isaksens  vei 20 
9151 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.13/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-23 1340/2020 K01 18.02.2020 

Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5e vedkjøring - § 5c privat 
hytte tom 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 - § 5c bagasje og utstyr til hytte på gnr 29 bnr 14 og §5e Vedkjøring til 
annet sted enn fast bosted fra gnr 29 bnr 7 og 14. 
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte og transport av ved fra egen eiendom og annet sted 
enn fast bopel.  

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Bård Hammari, Leonard Isaksens vei 20, 9151 Storslett 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

 Inntil 10 turer årlig i periodene: 17.02.-04.05.2020, 01.11.2020 - 
04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022 og 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 transport av bagasje og utstyr til hytte. 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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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/retur regnes som en tur). 
 

Tur: 18.02.2020 – 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 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
 

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 motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte 
2 norgeskart-Scooterløype sappen 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: PRIG8M Registrert dato:10.02.2020 14:44:32

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

26.06.1967
Fornavn

Bård
Etternavn

Hammari
Adresse

Leonard Isaksens  vei20

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

91384555
Mobil

91384555

E-post

baardhammari@hotmail.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

JN 5773
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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

11.02.2020 04.05.2023 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

3

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

Kjøring av utstyr til hytte og kjøring av ved fra eiendom 29/7 og 29/14
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

29
Bruksnr

14
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Adresse hvor hytten ligger er Vinnelysveien 511

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Bård Hammari

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Scotterløype fra Sappen.html

Scotterløype.html
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Senterposisjon: 744766.09, 7731062.88
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 11.02.2020 47



  

 

 
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  

 

Karl Erik Skogvold 
Krakenesvein 47 
9154 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.14/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 26 1813/2020 K01 27.02.2020 

 
Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
27.02.2020 - 04.05.2023 
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 - § 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:  Karl Erik Skogvold 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 27.02.2020 - 04.05.2020, 01.10.2020 
- 04.05.2021, 01.10.2021 - 04.05.2022 og 01.10.2022 – 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 annen manns 
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, 
Trasé iht.  
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 Side 2 av 2

Da Karl Erik Skogvold også søker på vegne av tre andre, hvorav én ikke har sertifikat, tildeles 
dispensasjonene etter § 5 første ledd bokstav e særskilt til den enkelte person, med unntak av 
navngitt sønn uten sertifikat, med inntil 10 turer per person. 

 
 
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.  
 
Da dispensasjonene i dette tilfellet innvilges til øvrige familiemedlemmer på bakgrunn av 
opplæring i selvhold av ved, er dispensasjonen utstedt til Sander Rene Skogvold kun gyldig i 
følge med undervisende forelder; Karl Erik Skogvold og/eller Elin Mari Skogvold. 
 
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: 27.02.2020 - 04.05.2020 01.10.2020 - 04.05.2021 01.10.2021 - 04.05.2022 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Tur: 01.10.2022 – 04.05.2023 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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 Side 3 av 3

 
 
 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
 

Saksbehandler: 
Fredrik Lehn-Pedersen 

 
Kopi til:  
FYLKESMANNEN I 
TROMS OG 
FINNMARK  

Statens hus 
Damsveien 1  

9800  VADSØ  

Jan Tore Nikolaisen  
Jim Hugo Hansen  
Kjetil Bjørklid  
Tarjei Gunnestad  
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring 
2 Kart 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 5B42WE Registrert dato:20.01.2020 11:47:26

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

16.04.1970
Fornavn

Karl erik 
Etternavn

Skogvold
Adresse

Krakenesvein 47

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

90610523
Mobil

90610523

E-post

karlerik.skog@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

Sander Rene Skogvold 90610523
Chris Robin Skogvold 90610523
Elin Mari Skogvold 90610523

Kjøretøy
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Kjøretøytype

B Snøscooter 

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

01.10.2020 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 ved 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av ved fra privat vedteig hos Tom Hugo Haugland, teig markert med rød flate i kartet. Teigen er markert 
stor siden det er snakk om tynningshogst for ikke å snaue skogen helt. Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av 
at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og 
trenger dermed flere turer. 
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Transport av ved fra privat vedteig hos Tom Hugo Haugland, teig markert med rød flate i kartet. Teigen er markert 
stor siden det er snakk om tynningshogst for ikke å snaue skogen helt. Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av 
at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og 
trenger dermed flere turer. 

Grunneier(ne)s navn

tom Hugo Haugland
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente 
ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og trenger dermed flere turer. 

Vedlagt dokumentliste

Karl Erik.pdf
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Kart til søknad om disp til transport av ved fra  5428-40/1/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:7500 ved A4 liggende utskrift

Dato: 20.01.2020 11:46 - Eiendomsdata verifisert: 20.01.2020 11:41 - Side 1 av 1
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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  

 

Elin Mari Larsen Skogvold 
Krakenesveien 47 
9154 Storslett 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.16/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1528 1840/2020 K01 27.02.2020 

 
Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
27.02.2020 - 04.05.2023 
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 - § 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:  Elin Mari Skogvold 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 27.02.2020 - 04.05.2020, 01.10.2020 
- 04.05.2021, 01.10.2021 - 04.05.2022 og 01.10.2022 – 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 annen manns 
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, 
Trasé iht.  
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Da Karl Erik Skogvold også søker på vegne av tre andre, hvorav én ikke har sertifikat, tildeles 
dispensasjonene etter § 5 første ledd bokstav e særskilt til den enkelte person, med unntak av 
navngitt sønn uten sertifikat, med inntil 10 turer per person. 

 
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.  
 
Da dispensasjonene i dette tilfellet innvilges til øvrige familiemedlemmer på bakgrunn av 
opplæring i selvhold av ved er dispensasjonen utstedt til Sander Rene Skogvold kun gyldig i følge 
med undervisende forelder; Karl Erik Skogvold eller Elin Mari Skogvold. 
 
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: 27.02.2020 - 04.05.2020 01.10.2020 - 04.05.2021 01.10.2021 - 04.05.2022 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Tur: 01.10.2022 – 04.05.2023 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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Sted: 
Storslett 

Dato: 
 

Saksbehandler: 
Fredrik Lehn-Pedersen 

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

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

Referansenummer: 5B42WE Registrert dato:20.01.2020 11:47:26

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

16.04.1970
Fornavn

Karl erik 
Etternavn

Skogvold
Adresse

Krakenesvein 47

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

90610523
Mobil

90610523

E-post

karlerik.skog@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

Sander Rene Skogvold 90610523
Chris Robin Skogvold 90610523
Elin Mari Skogvold 90610523

Kjøretøy
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Kjøretøytype

B Snøscooter 

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

01.10.2020 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 ved 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av ved fra privat vedteig hos Tom Hugo Haugland, teig markert med rød flate i kartet. Teigen er markert 
stor siden det er snakk om tynningshogst for ikke å snaue skogen helt. Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av 
at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og 
trenger dermed flere turer. 
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Transport av ved fra privat vedteig hos Tom Hugo Haugland, teig markert med rød flate i kartet. Teigen er markert 
stor siden det er snakk om tynningshogst for ikke å snaue skogen helt. Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av 
at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og 
trenger dermed flere turer. 

Grunneier(ne)s navn

tom Hugo Haugland
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente 
ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og trenger dermed flere turer. 

Vedlagt dokumentliste

Karl Erik.pdf
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Kart til søknad om disp til transport av ved fra  5428-40/1/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:7500 ved A4 liggende utskrift

Dato: 20.01.2020 11:46 - Eiendomsdata verifisert: 20.01.2020 11:41 - Side 1 av 1
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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  

 

Karl Erik Skogvold 
Krakenesvein 47 
9154 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.15/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1527 1834/2020 K01 27.02.2020 

 
Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - § 5e vedkjøring i tiden 
27.02.2020 - 04.05.2023 
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 - § 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:  Sander Rene Skogvold 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 27.02.2020 - 04.05.2020, 01.10.2020 
- 04.05.2021, 01.10.2021 - 04.05.2022 og 01.10.2022 – 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 annen manns 
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, 
Trasé iht.  
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 Side 2 av 2

Da Karl Erik Skogvold også søker på vegne av tre andre, hvorav én ikke har sertifikat, tildeles 
dispensasjonene etter § 5 første ledd bokstav e særskilt til den enkelte person, med unntak av 
navngitt sønn uten sertifikat, med inntil 10 turer per person. 

 
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.  
 
Da dispensasjonene i dette tilfellet innvilges til øvrige familiemedlemmer på bakgrunn av 
opplæring i selvhold av ved er dispensasjonen utstedt til Sander Rene Skogvold kun gyldig i 
følge med undervisende forelder; Karl Erik Skogvold eller Elin Mari Skogvold. 
 
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: 27.02.2020 - 04.05.2020 01.10.2020 - 04.05.2021 01.10.2021 - 04.05.2022 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Tur: 01.10.2022 – 04.05.2023 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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Sted: 
Storslett 

Dato: 
 

Saksbehandler: 
Fredrik Lehn-Pedersen 

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

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring 
2 Kart 

 

64



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 5B42WE Registrert dato:20.01.2020 11:47:26

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

16.04.1970
Fornavn

Karl erik 
Etternavn

Skogvold
Adresse

Krakenesvein 47

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

90610523
Mobil

90610523

E-post

karlerik.skog@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

Sander Rene Skogvold 90610523
Chris Robin Skogvold 90610523
Elin Mari Skogvold 90610523

Kjøretøy
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Kjøretøytype

B Snøscooter 

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

01.10.2020 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 ved 

Nærmere opplysninger om formål

Transport av ved fra privat vedteig hos Tom Hugo Haugland, teig markert med rød flate i kartet. Teigen er markert 
stor siden det er snakk om tynningshogst for ikke å snaue skogen helt. Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av 
at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og 
trenger dermed flere turer. 
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Transport av ved fra privat vedteig hos Tom Hugo Haugland, teig markert med rød flate i kartet. Teigen er markert 
stor siden det er snakk om tynningshogst for ikke å snaue skogen helt. Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av 
at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og 
trenger dermed flere turer. 

Grunneier(ne)s navn

tom Hugo Haugland
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Jeg har satt opp 4 som skal kjøre på grunn av at jeg også lærer opp ungene til å jobbe i skogen og nytten av å hente 
ved til eget bruk. Vi hugger til to husstander og trenger dermed flere turer. 

Vedlagt dokumentliste

Karl Erik.pdf
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Kart til søknad om disp til transport av ved fra  5428-40/1/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:7500 ved A4 liggende utskrift

Dato: 20.01.2020 11:46 - Eiendomsdata verifisert: 20.01.2020 11:41 - Side 1 av 1
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Fra: Fredrik Lehn-Pedersen (Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 14.02.2020 12:37:23
Til: Jan Harald Toerfoss
Kopi: 

Emne: Angående Nordreisa skytterlags søknad om motorferdsel til Josvatnet.
Vedlegg: 
Hei,
 
Henviser til mottatt søknad av 11.02.2020 om skuterkjøring til Josvatnet med bakgrunn i en fiskekonkurranse. Søknaden er svært
knapp og inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere søknaden etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag.
Vi ber om at alle søknader om motorferdsel utfylles i kommunens digitale skjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?
wizardId=479&externalId=5428.
 
Jeg forstår av det du har oppgitt at det søkes om motorferdsel med bakgrunn i en isfiskekonkurranse på Josvatnet. Josvatnet faller
innenfor anadrom strekning og det må derfor foreligge en dispensasjon fra forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.
Dispensasjon fra fisketiden for sjøørret (15. juni ‐31. august) og sjørøye (10. juli – 10. august) kan søkes av Fylkesmannen, jf.
forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 5.
 
Til info kan ikke kommunen gi dispensasjon til motorferdsel på bakgrunn av aktivitet hvor hjemmelen av lov ikke er oppklart.
Kommunen anbefaler Nordreisa skytterlag om å legge fiskekonkurransen til et av de andre vannene i området, eksempelvis til
Bergskogvannet, hvor tilsvarende konkurranse har blitt arrangert tidligere. Her vil det heller ikke være behov for dispensasjon fra
motorferdselloven (med tanke på nærheten til veg) eller forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Her må kun
arrangementet avklares med grunneier (Statskog). Her er også mulighet for leie av hytte som eventuelt kan benyttes i
sammenheng med konkurransen.
 

Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn‐Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 45
Mobil:     984 60 841
 

 
 
 
 
 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Fra: Jan Toerfoss (j-toerfo@online.no)
Sendt: 09.02.2020 14:03:02
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Skuterløype.
Vedlegg: Brev kommun Skuterløupe..docx;ScooterlÃ¸ype, isfiskekonkurranse 12. april 2020.docx
Nordreisa Kommune.
 
Se vedlagte brev om tillatelse til Skuterkjøring.

-- 
MVH.
Nordreisa Skytterlag
v/ Jan Tørfoss
Tørfossveien 120
9154 Storslett

Telefon 90942987
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        Tørfoss  10/4 2020 

 

 

Nordreisa Kommune. 

 

Søknad om skuterkjøring over eiendom  Gårds nr. 30 br nr.8. 

 

Vi har fått tillatelse fra grunneier å kjøre over eiendommen Lund den 12/4-20 til Fiskekonkurransen 
på Josvannet. Men vi må jo også få tilatelse den 10 og 11 og kjøre opp løypa og merke den. 

 

Se vedlagt Kart fra Grunneier. 

 

 

Med Hilsen 

Nordreisa Skytterlag 

v/ Jan Tørfoss.
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Ingen parkering av scootere ved hytta vår ved Josvannet. Oppmerket parkering er ca 40 meter fra 
vannet.  
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Hei, 
 
Her ser jeg at vilkåret er noe upresist, og det beklager jeg. Dette var det første møtet jeg satt som 
utvalgssekretær, jeg skal sørge for mer utvetydig tiltak fremover.
 
Det er vedtransport fra skogteigen tilknyttet hytta til bolig som er årsaken til tillatelsen, ikke motsatt. 
Vedlagt i søknaden fulgte grunneieravtale om veduttak. 
I samme vedtak tillates transport for å kjøre bagasje og utstyr, men kun dersom det er mer enn hva en 
personen kan bære. Dispensasjonen må også ses opp mot søknad nummer to, hvor Hege og Asbjørn 
søkte om dispensasjon fra Hysingjord og opp til hytta de disponerer nord for Sieiddejavri. Her vil kun 
Hege og Asbjørn få dispensasjon for inntil 5 turer til sammen, samt at dispensasjonen avgrenses til å kun 
gjelde fra hytta med vedteig fram til hytta ved Sieiddejavri. Denne ble riktignok vedtatt utsatt da det få 
dager før dispensasjonutvalgsmøtet ble kjent at det ville komme inn enda en søknad for sønn og datter, 
og vi ville ha disse vurdert under ett.
 
Søker har inngått en grunneieravtale som inkluderer uttak av mengden ved søker selv ønsker å ta ut. 
Vedteigen/hytta ligger 3,7 km fra brøytet veg som er lengre enn hva forskriftens § 5c legger opp til som 
en forsvarlig avstand (2,5 km). Videre er ved felt på vinterstid av langt bedre kvalitet enn ved felt på 
sommerhalvåret, vinterved brenner lenger og varmer mer effektivt. Kommunen anser veduttak som en 
kurant årsak. Kommunen vurderte videre at ettersom snøskuterferdselen ville skje på snødekt veg ville 
det ikke utgjøre vesentlig forskjell på netto-motorferdsel dersom søker på sommerstid vil kjøre nøyaktig 
samme strekning med hjemmel av lov, jfr. § 6 siste setning: «Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum». På bakgrunn av disse vurderingene har kommunen ansett denne saken 
som et unntakstilfelle.
 
Politiker Tor Yttregård (H) i dispensasjonsutvalget stilte også spørsmål til hvorfor rådmannens innstilling 
foreslo flere turer i dette tilfellet enn til søknader om vedtransport tilknyttet Statskogs rotsalg. Svaret på 
dette er at Statskog kun tillater uttak av 5 kbm i året, som 10 turer med slede kan dekke. Kommunen 
legger seg derimot ikke opp i hvor mye ved søker hugger i privat vedteig. Dispensasjonsutvalget var 
fornøyd med denne vurderingen. 
 
Kommunen mente riktignok at søker ba om svært mange turer. Det ble derfor avkortet til inneværende 
år, antall turer ble avgrenset til et antall turer som vil sørge for at vedbehovet for boligen og de to 
omsøkte hyttene er dekket for de neste årene, og kjøreboken skal innsendes. Innsendingen av 
kjøreboken er satt som vilkår for å se hvorvidt antallet turer med vedtransport ble utnyttet i den grad det 
ble åpnet for. 
 
Det er bare å ringe dersom du har spørsmål.
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Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn-Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 45
Mobil:     984 60 841
 

 
 
 
 
 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05 
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 
 
 

From: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no> 
Sent: Tuesday, March 3, 2020 1:11 PM
To: Fredrik Lehn-Pedersen <Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no>
Subject: VS: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. 
- 04.05.2023
 
Hei! 
 
Ser dere har lagt dere på praksis på 10 turer per fører for å frakte ved til f.eks leid hytte etter nf § 6. 
Hvordan vurderer dere at søkere har påvist et særlig behov for slik transport, og at dette ikke kan dekkes 
på annen måte? Hvordan har kommunen vurdert at dette er et unntakstilfelle?  10 turer med ved for et 
år er mye. Hvor stort behov for ved regner kommunen søker har? 
 
I denne saken ser det ut for at de kan kjøre 40 turer? Stemmer det? Er det slik at hver fører kan kjøre 10 
turer hver med ved til samme hytte? Kontrollmyndighetene har reagert på denne praksisen. 
 
Ta kontakt ! 
 
 
Med vennlig hilsen
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Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 13
fmtrgei@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 

Fra: FMTF Post <fmtfpost@fylkesmannen.no> 
Sendt: fredag 7. februar 2020 10:36
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Emne: VS: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 
04.05.2023
 
 
 
 

Fra: Fredrik Lehn-Pedersen <Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: fredag 7. februar 2020 09:57
Til: hege-marvik@hotmail.com
Kopi: FMTF Post <fmtfpost@fylkesmannen.no>; jim.h.hansen@politiet.no; jtnikolaisen@politiet.no; 
kjetil.bjorklid@statskog.no; tarjei.gunnestad@statskog.no
Emne: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 
04.05.2023
 
Hei,
Vedlagt følger vedtak fra Nordreisa dispensasjonsutvalg av møte 04.02.2020.
 
Dispensasjonen skrives ut personlig, og det sendes derfor 4 stk. melding om vedtak – én til hver person. 
Samtlige av disse 4 meldingene sendes til Hege Olaussen Marvik, da kontaktinformasjon til de resterende 
navngitte personene ikke er oppgitt i søknad.
 
Vedlegg:

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

 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023(1).PDF
 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring.PDF
 kart.PDF
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Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn-Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 45
Mobil:     984 60 841
 

 
 
 
 
 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05 
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Hei! 
 
Ser dere har lagt dere på praksis på 10 turer per fører for å frakte ved til f.eks leid hytte etter nf § 6. 
Hvordan vurderer dere at søkere har påvist et særlig behov for slik transport, og at dette ikke kan dekkes 
på annen måte? Hvordan har kommunen vurdert at dette er et unntakstilfelle?  10 turer med ved for et 
år er mye. Hvor stort behov for ved regner kommunen søker har? 
 
I denne saken ser det ut for at de kan kjøre 40 turer? Stemmer det? Er det slik at hver fører kan kjøre 10 
turer hver med ved til samme hytte? Kontrollmyndighetene har reagert på denne praksisen. 
 
Ta kontakt ! 
 
 
Med vennlig hilsen
Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 13
fmtrgei@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 

Fra: FMTF Post <fmtfpost@fylkesmannen.no> 
Sendt: fredag 7. februar 2020 10:36
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Emne: VS: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 
04.05.2023
 
 
 
 

Fra: Fredrik Lehn-Pedersen <Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: fredag 7. februar 2020 09:57
Til: hege-marvik@hotmail.com
Kopi: FMTF Post <fmtfpost@fylkesmannen.no>; jim.h.hansen@politiet.no; jtnikolaisen@politiet.no; 
kjetil.bjorklid@statskog.no; tarjei.gunnestad@statskog.no
Emne: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 
04.05.2023
 
Hei,
Vedlagt følger vedtak fra Nordreisa dispensasjonsutvalg av møte 04.02.2020.
 
Dispensasjonen skrives ut personlig, og det sendes derfor 4 stk. melding om vedtak – én til hver person. 
Samtlige av disse 4 meldingene sendes til Hege Olaussen Marvik, da kontaktinformasjon til de resterende 
navngitte personene ikke er oppgitt i søknad.

78

mailto:Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no
mailto:hege-marvik@hotmail.com
mailto:fmtfpost@fylkesmannen.no
mailto:jim.h.hansen@politiet.no
mailto:jtnikolaisen@politiet.no
mailto:kjetil.bjorklid@statskog.no
mailto:tarjei.gunnestad@statskog.no


 
Vedlegg:

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

 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023(1).PDF
 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring.PDF
 kart.PDF

 
 

Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn-Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 45
Mobil:     984 60 841
 

 
 
 
 
 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05 
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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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   

Hege Marvik 
Straumfjordnes 195 
9158  STORSLETT 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-18 1003/2020 K01 06.02.2020 

 

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

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunes dispensasjonsutvalg, 04.02.2020. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023 
2 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring 
3 kart 

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

Vedlegg: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023.PDF
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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 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 04.02.2020  
 

Behandling: 
Tor Yttregaard (H) uttrykket en generell bekymring for uthuling av lovverket. Dette med 
bakgrunn i at flertallet av mottatte søknader omfatter flere enn én fører, som leder til 
flerdoblinger av antall motorferdsler. Dispensasjonsutvalgets medlemmer var enige og Lise 
Brekmoe (AP) fremmet derfor følgende tilføyelse til rådmannens innstilling, jfr. forskriftens § 7:  

 
«Dispensasjonsutvalget vedtar ved innstilling at for flerårige søknader om dispensasjon 
etter § 6 over 10 turer skal det sendes inn kjørebok årlig innen den 15.05. Dersom dette 
ikke etterfølges vil det ikke gis dispensasjon i påfølgende år. Dispensasjonen avkortes fra 
4 år til 04.05.2020.» 

 
Forslag til endring i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Viser til Motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12 og innvilger 
dispensasjon ved vilkår og med avkortning for omsøkte motorferdsel, med kjørebok for Hege 
Olaussen Marvik, Asbjørn Marvik, Ragna Marvik og Oskar Marvik. Dispensasjon skrives ut 
personlig, og for inntil 10 tur/retur for distansen mellom bilvei og hytte jf. kart.  
 
  

Vedlegg: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023.PDF
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Dispensasjon gis ved vilkår: 
 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 tur/retur i sesongen for hver scooterfører innenfor 

perioden: 04.02.2020 til 04.05.2020 og vedlegges kjørebok. 
o Flerårige søknader om dispensasjon etter § 6 over 10 turer skal det sendes inn 

kjørebok årlig innen den 15.05. Dersom dette ikke etterfølges vil det ikke gis 
dispensasjon i påfølgende år. 

 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 
 
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 
Navn og dato 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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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 
 
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   
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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 
 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). 
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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.  
 
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.  
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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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-6 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 16.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa dispensasjonsutvalg  

 

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 
 Omsøkt periode 01.10. – 04.05. 4-årig 

Vedlegg: Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023(1).PDF
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 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.  
 

Vedlegg: Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023(1).PDF
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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.  
 

Vedlegg: Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023(1).PDF
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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

Vedlegg: Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring.PDF
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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

Vedlegg: Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring.PDF
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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

Vedlegg: Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring.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  

 

Anne-Rita  Olaussen 
Hysingjordvegen 34 
9154 STORSLETT 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.12/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 22 1335/2020 K01 17.02.2020 

Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c transport 
av bagasje til hytte gnr 21/22 og § 5e vedkjøring tom 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 - § 5c bagasje og utstyr til hytte på gnr 21 bnr 22 og §5e Vedkjøring, fast 
bosted 
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte og transport av ved andres eiendom til fast bopel 
og annet sted enn fast bopel (hytte). 

Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Anne-Rita Olaussen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 17.02.-04.05.2020, 01.11.2020 - 
04.05.2021, 01.11.2021 - 04.05.2022 og 01.11.2022 – 04.05.2023 

Formål: 
§ 5c Transport av bagasje og utstyr til privat hytte på gnr 21 bnr 22 og  
§ 5e Vedkjøring fra gnr 21 bnr 3 
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 transport av bagasje og utstyr til hytte § 5c. 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/retur regnes som en tur). 
 

Tur: 17.02.2020 – 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 01.11.2022 – 04.05.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
17.02.2020 

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 motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
2 Kart til søknad om motorferdsel i utmark
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: FQFXPI Registrert dato:02.02.2020 13:43:54

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

08.11.1967
Fornavn

anne-rita 
Etternavn

olaussen
Adresse

hysingjordvegen 34

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

95075531
Mobil

95075531

E-post

anneriol67@hotmail.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

fk4881
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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

01.10.2019 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

8

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

bruk av egen hytte med familie.Vedkjøring til Hytta og hjem. 
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

21
Bruksnr

22
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

hytta er på kartet

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Hysingjord-hytta- vedteig.

Grunneier(ne)s navn

martin olaussen hysingjord

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

vedteig-21/3/2

Vedlagt dokumentliste

løype hytte og vedteig.pdf

vedteig.pdf
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Grunneiendom 5428-21/22/0 Markslag AR5 13 klasser

Målestokk 1:20000 ved A4 stående utskrift

Dato: 06.02.2020 09:23 - Eiendomsdata verifisert: 06.02.2020 08:24 - Side 1 av 1
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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  

 

Tom Bertelsen 
Peder Buchs Gate 25 
3014 DRAMMEN 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.15/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 30 1990/2020 K01 03.03.2020 

 
Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
05.03.2020 - 30.04.2023  
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 andres eiendom til annet sted en fast bopel. 

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

Inntil 10 turer årlig i periodene: 05.03.2020 – 30.04.2020, 01.11.2020 
– 30.04.2021, 01.11.2021 – 30.04.2022 og 01.11.2022 – 30.04.2023. 

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 andres eiendom til 
annet sted enn fast bopel. 

 
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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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: 05.03.2020 – 30.04.2020 01.11.2020 – 30.04.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
Tur: 01.11.2021 – 30.04.2022 01.11.2022 – 30.04.2023 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Sted: 
Storslett 

Dato: 
05.03.2020 

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/Tarjei Gunnestad    
Statskog v/Kjetil Bjørklid    

 
Vedlegg:  Søknad 
  Kart 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: KPCNFR Registrert dato:21.02.2020 13:57:02

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

05.04.1972
Fornavn

Tom
Etternavn

Bertelsen
Adresse

Peder Buchs gate 25

Postnummer

3014
Poststed

DRAMMEN

Telefon

93046021
Mobil

93046021

E-post

tom.bertelsen@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

Tor Bertelsen 40145012

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 
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Registreringsnummer

zd4035

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

01.11.2019 30.04.2020 B 11 - 20 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

5

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Transport og saging av ved
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Eiendom 50/8 i Bakkeby

Grunneier(ne)s navn

Tor Bertelsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Scooter.JPG
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-25 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 11.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 10.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 - Transport av 
byggemateriell - Reisabåtv/chris Hugo Vangen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - politisk utvalg etter §6 
2 resultset_479_13724_vedlegg1 
3 resultset_479_13724_vedlegg2 

 

Rådmannens innstilling 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Reisabåt AS v/Chris-Hugo Vangen (med Ove Nilsen, Eyolf Vangen og Christer 
Vangen). Det søkes om dispensasjon fra motorferdselloven med bakgrunn i transport av utstyr, 
og materialer i forbindelse med oppføring av et kombinert vedsjå/toalett tilknyttet Siemma. 
Dette på oppdrag fra Reisa Nasjonalparkstyre v/Asgeir Blixgård. 
 
Følgende informasjon foreligger 

 21-30 turer i tidsperioden 01.01.2020 – 15.04.2020. 
 3 snøskutere 

o AC8755 
o VU7153 
o ES6020 

 Kjelke 
 Omsøkt trasé:  

 
Avtale mellom Reisa Nasjonalparkstyre og  

Vurdering 
 
 

107



108



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: HHS5GB Registrert dato:20.12.2019 10:57:11

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 Ja 

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

921446926

Foretak/lag/forening

REISABÅT AS

Adresse

Svartfossveien 214

Postnummer

9154

Poststed

STORSLETT

Telefon

98811037
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Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

chris hugo

Etternavn

vangen

Adresse

svartfoss

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Telefon

40051252

E-post

chvangen1@gmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Chris-Hugo vangen 40051252

Ove Nilsen 91572980

Eyolf Vangen 92051498

Christer Vangen 40051252

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

AC8755

VU 7153

ES6020
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

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 15.04.2020
B 21 - 30 turer 

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

A Ja B Nei 

Leiekjøring

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy i inntektsbringende virksomhet for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Vi har fått oppdrag med og bygge hytte i Sieimma for Nasjonalpark senteret, det ønskes disp så vi får ferdig stilt 

bygget gjennom vinteren. Det skal og fraktes utstyr og matrialer i denne forbindelse.

Har du anledning til å ta oppdrag i helgene

B Ja 

Hvor ofte

B Én gang i måneden 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
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Eventuell nærmere beskrivelse av området

I sammarbeid med Tarje Gundestad vil vi bruke samme trase/ løype opp til Sieimma. Vi kan godt legge ved kart over 

løypa men det må vi komme tilbake til, det vil så fremt isen på elva er ok bli kjørt der, men vi samkjører med Tarjei på 

dette så bruker vi samme trase. 

Vi ønsker disp med start fra Bilto

Grunneier(ne)s navn

statsskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Det vil ikke bli 3 skutere sammtidig, det vil for det meste foregå arbeid på hytta der det kun er 1 mann, og noen 

ganger er det nødvendig med flere folk og skutrer for og transportere matrialer og hjelp ved tunge løft. Det er Chris 

Hugo som utfører bygging.

Vedlagt dokumentliste

Ferdigstilling av Sieimma vedksjÃ¥ og toalett.pdf

IMG_0350.jpg
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Oppdragsavtale 

  

Ferdigstilling av vedskjå med toalett ved Sieimma 

  

  

PARTENE 

  

Navn:   

Reisabåt AS  

Navn:  

Reisa nasjonalparkstyre  

Kontakt:  

Chris Hugo Vangen  

Kontakt:  

Asgeir Blixgård  

E-post:  

Post@reisabaat.no 

  

Telefon:  

40051252  

E-post:   

fmtrakb@fylkesmannen.no  

  

Telefon:  

+47 91328614  

Org nr:  

  

Fakturaadresse:  

Se pkt «økonomi»  

  

Toalett ved Sieimma skal byttes ut med kombinert vedskjå og toalett i samme bygg. Bygget er som 

vedlagt tegning der selve stavlaftbygget til nå er oppført uten vegger og tak. Der er nå klart at styret 

har midler til ferdigstilling av bygget innenfor årets budsjett. Det er derfor ønskelig å inngå en avtale 

for ferdigstilling i løpet av våren 2020. For dette arbeidet utbetales kr 40.000,- +mva. 

 Avtalen omfatter gjennomføring av følgende i 2019-2020: 

  

1. Legging av tak 

a. Montering av dragere 

b. Legge på taktroer 

c. Spikre på papp 

d. Legge på vindskier  

e. Torvhold med bord klar til torvtekking 

f. Knasteplast/grunnmursplate på taket 

g. Legging av taktorv og transport av denne. 

2. Beising 2020 

921446926mva
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Avtale om ferdigstilling inngås mellom Reisa nasjonalparkstyre og Reisabåt AS. Dette i tråd med 

vedtak om disponering av midler for tiltak i 2019. Det vil være behov for transport av materialer i 

forbindelse med arbeidet i form av dører, vinduer, reisverk, taktorv mm. Sieimma ligger utenfor 

Reisa nasjonalpark. Det er derfor Nordreisa kommune som alene behandler søknad om dispensasjon 

til dette. 

  

ØKONOMI 

Oppdragstaker fakturerer som EHF-format til nasjonalparkstyret (co/ Fylkesmannen i Troms 

og Finnmark) senest 15. november 2019 med beløp som angitt i tabell under. Forfallsdato 

settes til senest 30. november.   

  

Fakturaadresse;   

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, co/Reisa nasjonalparkstyre 

  

Fakturamottak DFØ, Postboks 4746 Torgarden, 7468 Trondheim, Elektronisk adresse for 

EHF: 967 311 014, Referanse på faktura: 3870AKB  

  

  

   

-------------------------------------------------------                           -------------------------------------------------------- 

Reisa nasjonalparkstyre                                                               Reisabåt AS 

v/forvalter Asgeir Blixgård                                                          Chris Hugo Vangen 

  

  

Storslett, 13. november 2019 

 

115



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-42 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 03.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 10.03.2020 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark § 6 - vedkjøring og 
hyttetilsyn - 01.03.2020 - 04.05.2020 

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

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

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring 
2 resultset_479_14130_vedlegg1 
3 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Ymber - 01.03.2019-

04.05.2023 
4 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter politisk utvalg §6 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven, med 
tilhørende forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger 
dispensasjon med på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen erstatter vedtak av Dispensasjonsmøtet 20.12.19, PS 26/19. 
 Dispensasjonen omfatter kun ansatte i Ymber som utenfor arbeidstid driver tilsyn med 

beredskapshytta. 
 Det gis tillatelse til inntil 3 årlige turer i perioden 01.03. – 04.05, i årene 2020, 2021, 

2022 og 2023. 
 For å unngå smitteeffekt tilknyttet avkjøring fra kommunal skuterløype skal søker 

utplassere to rajer/staur i kryss som stenger traséen ut av snøskuterløypa. 
 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med utskrevet vedtak, kart og ferdig utfylt 

kjørebok. 
 Omsøkte turer skal avklares på forhånd med aktuelt Reinbeitedistrikt. 

 
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. 
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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 de(n) som kjører fylles ut, samt merknad om hva som er gjort/hva som må 
gjøres. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner sted og forevises 
i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 

Tur/retur 10.03.2020 – 04.05.2020 Merknad 
 1 
 

 

 2 
 

 

 3 
 

 

 
Tur/retur 01.03.2021 – 04.05.2021 Merknad 

 1 
 

 

 2 
 

 

 3 
 

 

 
Tur/retur 01.03.2022 – 04.05.2022 Merknad 

 1 
 

 

 2 
 

 

 3 
 

 

 
Tur/retur 01.03.2023 – 04.05.2023 Merknad 

 1 
 

 

 2 
 

 

 3 
 

 

 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Ymber v/Erling S. Martinsen 
Søknadsperiode: 01.03 – 04.05. 2020 - 2024  
Omsøkte antall turer: 2-5 
Antall førere: 2 
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Annet: Ymber søkte om dispensasjon fra nasjonal forskrift den 17. desember 2019, hvorav 
formålet for motorferdselen ble beskrevet som «[i] forbindelse med Ymber sitt virke». 
Dispensasjonsutvalget ga tillatelse til motorferdsel til beredskapshytta som omsøkt. Søknadens 
opplysninger var misvisende og vedtaket som ble utstedt oppfylte derfor heller ikke Ymbers 
behov. Ymber tok selv kontakt, og etter en ryddig diskusjon over telefon informerte søker om at 
de ville sende inn ny søknad som eventuelt vil erstatte tillatelsen de ble tilsendt 21.12.2019. 
 
Aktuell søknad inneholdt en utfyllende beskrivelse: 

«Ymber eier en beredskapshytte ved Reisavann. Hytta ligger utenfor nasjonalparken (se 
vedlagt kart). Ymber søker om at ansatte, som privatpersoner, med inntil to snøscootere 
kan få dispensasjon til å frakte bagasje og ved ned til hytta fra oppmerket scooterløype 
ved Biddjovagge. Hytta ved Reisavann må ha regelmessig tilsyn (rydde snø fra taket, 
sjekke for vannskader, tilsyn generelt etc). Det er en stor fordel for bedriften om dette 
kan kombineres ved at ansatte bruker hytta privat. Alternativt må Ymber regelmessig 
sende personell dit i arbeidstiden som er svært tid- og ressurskrevende, og som ikke 
begrenser scooterkjøringen totalt sett.» 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven, samt naturmangfoldloven §§ 8 - 12. 
 
Motorferdselloven 
Søknaden er vurdert opp mot forskriftens § 5 første ledd bokstav c – om transport av bagasje og 
utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet veg. 
 
Av rundskrivet T-1/96 presiseres bestemmelsen § 5 første ledd bokstav c slik: 

«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. Besøkende på foreningshytter omfattes heller ikke av § 5. Heller ikke kjøring 
til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne paragrafen.» 

 
Søknaden faller ikke innenfor forskriften § 5 første ledd bokstav c.  
 
Søknaden er vurdert opp mot forskriftens § 5 første ledd boks e – om transport av ved. 
Av rundskrivet T-1 96 presiseres bestemmelsen slik: 

«Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 
anses som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom.» 

 
Søknaden faller ikke innenfor forskriften § 5 første ledd bokstav e. 
 
Søknaden må derfor behandles etter forskriftens § 6 – særlige behov der kommunestyret eller annet 
politisk utvalg kan gi dispensasjon.  
 
§ 6, jfr. nasjonal forskrift lyder som følgende:  
«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.»  
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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.  
 
Transport av ved og tilsyn av avsidesliggende hytte er vurdert som kurante behov som ikke 
knytter seg til turkjøring. Søker har beskrevet motorferdselen som hensiktsmessig da privat bruk 
av hytta kan inkludere tilsyn slik at Ymber slipper å avsette ytterligere kapasitet og tid. 
Forskriftens § 6 siste setning sier: «Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot 
mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum». 
Kommunen vurder at en dispensasjon på 2 årlige turer ikke medfører økt motorferdsel, da dette er 
motorferdsel som uansett må finne sted i løpet av året.  
 
Kommunen mener 3 årlige turer i omsøkt tidsperiode må anses å være innenfor bestemmelsens 
betingelser da dette gir søker mulighet å identifisere mangler og vedlikeholdsbehov av større eller 
mindre karakter, samt mulighet til å innhente nødvendig utstyr til å løse dette. Kommunen vurderer 
derimot at omsøkt periode er såpas kort at ferdsel utover 3 turer må anses som vedlikehold av større 
karakter/arbeidsoppgave som bør løses i arbeidssammenheng og derfor etter direktehjemmelen, jf. 
motorferdselloven § 4 første ledd bokstav e.  
 
Snøskutertrasé 
Kommunen forholder seg til omsøkt trasé 
som kurant, men mener den skal anses 
som veiledende; området er sentralt i det 
lokale reindriftsdistriktet, og Ymbers skal 
så langt det er mulig følge eksisterende 
spor som gir kortest mulig motorferdsel. 
 
 
  

119



Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som til å gjelde fra 01.07.2009. 
 
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. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9. 
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. Omsøkt trasé er ikke lagt til naturtyper av truet 
karakter eller med spesiell forvaltningsinteresse. Det er registrert følgende rødlistearter i aktuelt 
område: 

 Stjertand (Anas acuta) 
 Lappspurv (Calcarius lapponicus) 

Begge artene er trekkfugler som vanligvis landet i løpet av mai, og vil således ikke bli påvirket 
av aktuell motorferdsel. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Omsøkt ferdsel må nødvendigvis 
utføres i løpet av tidsperioden uansett, og kommunen vurderer tillatelsen dit at den ikke 
medfører økt antall snøskuterturer. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at innstilt omsøkt motorferdsel, ikke vil føre til miljøforringelse i området 
dersom det skjer i tråd med vilkårene i denne dispensasjonen. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: AVJKQP Registrert dato:28.02.2020 12:07:40

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

921543565

Foretak/lag/forening

YMBER AS

Adresse

Bjørklysvingen 3

Postnummer

9152

Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

77770400
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Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Erling S.

Etternavn

Martinsen

Adresse

Bjørklysvingen 3

Postnummer

9152

Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

97680921

E-post

erling@ymber.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Erling Martinsen 97680921

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom

Det søkes om kjøring på
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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

01.03.2020 04.05.2020
B 2- 5 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

Ymber eier en beredskapshytte ved Reisavann. Hytta ligger utenfor nasjonalparken (se vedlagt kart). Ymber søker 

om at ansatte, som privatpersoner, med inntil to snøscootere kan få dispensasjon til å frakte bagasje og ved ned til 

hytta fra oppmerket scooterløype ved Biddjovagge. Hytta ved Reisavann må ha regelmessig tilsyn (rydde snø fra 

taket, sjekke for vannskader, tilsyn generelt etc). Det er en stor fordel for bedriften om dette kan kombineres ved at 

ansatte bruker hytta privat. Alternativt må Ymber regelmessig sende personell dit i arbeidstiden som er svært tid- og 

ressurskrevende, og som ikke begrenser scooterkjøringen totalt sett.

Behov for ledsager

B Ja 

Navn på ledsager

Ansate i Ymber
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Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Ansatt i Ymber (eier av hytta) 

Gårdsnr

29

Bruksnr

1

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ligger ved Reisavann. Se kart vedlagt

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Dispensasjon til å kjøre inntil 2 snøscootere til Ymber sin hytte på Reisavann.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Ymber har hatt tilsvarende dispensasjon i alle år uten at det har vært noe problem / klager på dette. Kjøringen  er 

svært beegrenset og i praksis er det snakk om 2-5 turer i mars - april.

Vedlagt dokumentliste
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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   

YMBER NETT AS 
Bjørklysvingen 3 
9152  SØRKJOSEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/126-109 12349/2019 K01 23.12.2019 

 

Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Ymber - 
01.03.2019-04.05.2023 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunes dispensasjonsutvalg, 20.12.2019. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune postboks 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter politisk utvalg §6 
2 Utskrift av kart 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/126-103 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 18.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 20.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark § 6 - Ymber - 01.03.2019-
04.05.20233 

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

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

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter politisk utvalg §6 
2 Utskrift av kart 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 20.12.2019  

Behandling: 
Ola Dyrstad meldte seg inhabil og fratrådte møtet. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8-12 og Motorferdsellovens forskrift §6 
og innvilger dispensasjon til Ymber. 
Søknaden er vurdert i forhold til Motorferdsellovens forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 
og på islagte vassdrag jfr § 6 og Naturmangfoldlovens §§ 8-12 for transport mellom bilveg og 
hytte. 
 
Avkortning mot omsøkt 
Det søkes årlig om dispensasjon fra 01.03 frem til og med 01.06. i fem år. Jf. forskriftens § 9 har 
kommunen ikke vedtaksmyndighet i perioden fra og med 05.05 til og med 30.06 og kan med det 
ikke innvilge søknaden som omsøkt. Omsøkt dispensasjon i dette tidsrommet må søkes til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for såvel 
reinen som for dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet 
gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første ledd. 
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Søknaden avkortes mot omsøkt tidsrom til å gjelde vedtaksdato frem til 04.05.2023 da sittende 
utvalg ikke har myndighet utover inneværende valgperiode. 
 
Dispensasjon gis ved vilkår: 

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

 Dispensasjon er gyldig fra 01.03. til 04.05. i årene 2020,2021,2022 og 2023 fra offentlig 
scooterløype til Ymbers hytte ved. 

 Trasevalget skal følge opptegnet løypetrase på kart fra Biedjovaggiveien til Ymbers hytte 
ved Raisjavri  

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

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. 
 
Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8-12 og Motorferdsellovens forskrift §6 
og innvilger dispensasjon til Ymber. 
Søknaden er vurdert i forhold til Motorferdsellovens forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark 
og på islagte vassdrag jfr § 6 og Naturmangfoldlovens §§ 8-12 for transport mellom bilveg og 
hytte. 
 
Avkortning mot omsøkt 
Det søkes årlig om dispensasjon fra 01.03 frem til og med 01.06. i fem år. Jf. forskriftens § 9 har 
kommunen ikke vedtaksmyndighet i perioden fra og med 05.05 til og med 30.06 og kan med det 
ikke innvilge søknaden som omsøkt. Omsøkt dispensasjon i dette tidsrommet må søkes til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
Bakgrunnen for forbudet er at dette tidsrommet på våren/forsommeren er svært kritisk for såvel 
reinen som for dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt sårbart i vårløsningen. Forbudet 
gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første ledd. 
 
Søknaden avkortes mot omsøkt tidsrom til å gjelde vedtaksdato frem til 04.05.2023 da sittende 
utvalg ikke har myndighet utover inneværende valgperiode. 
 
Dispensasjon gis ved vilkår: 

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

 Dispensasjon er gyldig fra 01.03. til 04.05. i årene 2020,2021,2022 og 2023 fra offentlig 
scooterløype til Ymbers hytte ved. 
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 Trasevalget skal følge opptegnet løypetrase på kart fra Biedjovaggiveien til Ymbers hytte 
ved Raisjavri  

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

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. 
 
Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens § 12. 
 
 

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

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

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

Vurdering 
I forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 kan kommunen gi  
dispensasjon til kjøring i utmark og på islagte vassdrag i næringsøyemed.  
 
Dispensasjon det søkes om er for transport til hytte med snøscooter og kjelke samt frakt av  
utstyr/bagasje i Ymber`s virke. Opptegnet trasé er mye brukt både i barmarks- og vinter sesongen 
som atkomst til hyttene ved Raisjavre. Etter opplysning vil en dispensasjon ikke føre til utvidet 
kjøring. Ymber har tidligere fått innvilget tilsvarende søknader.  
 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig  
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel,  
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:  
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og  
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.  
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses  
rimelige.  
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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.  
 
Den omsøkte kjøretraseen er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for  
biologisk mangfold og på miljostatus.no. På den omsøkte traseen eller i det berørte området er  
det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet som 
vil bli berørt av ferdsel på snødekt mark da man her kjører etter trase for sommerbilvei og ATV spor.  
 
Det er heller ikke registrert sårbare naturtyper i traseen. Ut ifra de prinsippene som skal vurderes kan 
vi ikke se at løypetraseen kommer i konflikt med hovedformålet i det som  
naturmangfoldloven skal verne om. 

131



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Vl _

Referansenummer: UF3HTR Registrert dato:08.03.2 9 14:14:44

Antall vedlegg: 1 167 (QC:

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjoring

(D Nei

Er søkeren

Ø  Foretak/lag/forening

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

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

921683057

Foretak/Iag/forening

YMBERNETTAS

Adresse

Bjørklysvingen  3

Postnummer

9152

Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

77770400
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Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Jim

Etternavn

Bratland

Adresse

Nessevegen 9

Postnummer

9152

Telefon

90871019

E-post

jim@ymber.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn

Alle Alle

Kjø retø y

Kjøretøytype

G) Snøscooter

Registreringsnummer

Alle

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Kjelke

Tidsrom

Poststed

SØRKJOSEN

Spesialutstyr

Telefon

77770400
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Det søkes om kjøring på

(9 Begge deler

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

Over en/tlere perioder

Fra og med dato Til og med dato

01.03.2019 01.06.2024

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

(9 Ja 0 Nei

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

Transport av utstyr og bagasje til hytte

Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)

Nærmere opplysninger om formål

I forbindelse med Ymber sitt virke.

Behov for ledsager

(9 Ja

Navn på ledsager

Alle i Ymber

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

G) Annet: Ymber sitt torsyningsområde

Antall turer denne perioden

®  Mer enn 30 turer
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Gårdsnr

29

Bruksnr

1

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ved Reisavann.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se vedlegg.

Grunneier(ne)s navn

Ymber

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart RaisjavriPDF
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-36 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 27.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 10.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring med ATV - 01.07-31.08. 
2020. 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, forskriftens § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV 
2 resultset_479_14054_vedlegg1 
3 Angitt kjerrevei vedlagt vedtak 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven, og forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger dispensasjonen 
med avkortning i antall turer og avgrensning i tidperiode. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Søker gis tillatelse for én 4-hjuling/ATV med henger for inntil 10 turer i perioden 01.07 
– 31.08.2020. 

o Tur retur regnes som én tur. 
 Søker skal avstå fra barmarkskjøring under- og like etter tunge nedbørsdager. 
 All motorferdsel på barmark skal utføres på angitt kjerreveg (jfr. Vedlegg 3). 
 Dispensasjon med vedlagt kart og kjørebok skal medbringes, og fremvises ved eventuell 

kontroll. 
 

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 
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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 fører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen 
finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 01.07.2020 – 31.08.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Jan Arvid Holmgren (m/Leif 
Christian Johansen) 
Det søkes om motorferdsel på barmark 
for tynning av gjengrodd mark og uttak 
av større virke. 
Søknadsperiode: 01.07. – 01.011. 
2020-2024 
Antall førere: 2 
Annet: Søker m/følget er grunneiers 
sønner. 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlige behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
 
Motorferdselloven 
Søknaden omhandler motorferdsel på barmark som ikke faller under forskriftens direkte hjemler 
i § 2. Søknaden må behandles etter forskriftens § 6 – særlige behov der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon.  
 

Figur 1: Omsøkt motorferdsel (Vedlegg:resultset_479_14054_vedlegg1)

137



§ 6, jfr. nasjonal forskrift lyder som følgende:  
«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.  
 
Skogskjøtsel er et kurant behov som ikke knytter seg til turkjøring. Motorferdsel på barmark er 
økende på landsbasis, og medfører langt større terrengskader enn snøskuter på snødekt mark. 
Rundskriv T-1/96 legger føringer om at tillatelser for barmarkskjøring skal være spesielt 
restriktiv. På bakgrunn av dette skal praksisen for tillatelser til barmarkskjøring være i helt 
spesielle tilfeller, jfr. rundskriv T-1/96. 
 
Kjøring på barmark skal om mulig følge eldre kjørespor, jfr. forskriftens § 2 om 
barmarkskjøring. Av flyfoto og eldre skogskart (ØK - 1978) er det beviselig eldre 
kjørespor/tranktorvei i omsøkt område. Eldre kjørespor/traktorvei strekker seg ikke så langt nord 
som omsøkt trasé, men stopper omlag midt mellom to kraftgater. Der hvor eldre 
kjørespor/traktorvei endrer terrenget seg til å være utpreget våtmark og skogen tynnes ut.  
 
Kommunen er pålagt å behandle barmarkskjøring restriktiv, og prefererer vedkjøring utført med 
snøskuter fremfor ATV. Årets vinter har derimot vært uvanlig snørik med snødybder på mer enn 
1,5 meter på flatmark. Å kjøre i utmark uten eldre spor for snøskuter i lavlandet/skogkledde 
områder er å anse som nærmest håpløst. Kommunen anser årets snøsituasjonen som svært 
spesiell. Kommunen ser likevel ikke at området på eiendommen hvor myrer dominerer at 
behovet for tynning kan anses å innfri betingelsen om at behovet veier opp mot mulige skader. 
 
På bakgrunn av at eiendommen har en tydelig og dokumenterbar kjerrevei fram til myrområdet 
mener kommunen at betingelsene i forskriftens § 6 er innfridd på deler av omsøkt strekning (se 
figur 2 under.  
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Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 01.07.2009. 
 
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  

Figur 2: Striplet linje representerer eldre kjerreveg
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offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er  
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9. 
Det er ikke registrert rødlistede eller andre arter av særlige forvaltningsinteresser i omsøkt 
område. Området inneholder heller ingen registrerte prioriterte naturtyper. 
 
På eiendommens vestre side like ovenfor søndre kraftgate er det et eldre plantefelt med gran. 
 
Myrer og annen våtmark er spesielt utsatt for terrengskader i møte med motorferdsel på 
barmark. Spesielt i skråninger kan dype hjulspor i myrene ha en drenerende effekt som ikke er 
ønskelig. Det bør foreligge svært spesielle behov for at kommunen skal vurdere å åpne for 
motorferdsel over slike våtmarksområder uten snødekke. Kommunen vurderer ikke behovet å 
inneha en tyngde som åpner for motorferdsel over myr på bar mark. Området fra og med anvist 
kjerreveis nordligste punkt og videre opp anses ikke å være  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet 
skal vurderes samlet, både summen av 
tidligere, nåværende og framtidig 
påvirkning av naturmangfoldet. 
Kommunen er skeptisk til utviklingen 
av motorferdsel i barmark og har en 
restriktiv holdning til søknader om 
dette. I inneværende periode er 
kommunen bevisste på at presedensen 
som legges i innenværende valgperiode 
for utmarkskjøring skal foregå i eldre 
spor/traktor-/kjerreveg med mindre helt 
særegne årsaker taler for det.  
 
På grunn av unormale snømengder 
finner kommunen det som forsvarlig å 
unntaksvis tildele dispensasjon til 
motorferdsel på barmark, da 
motorferdsel på snødekt mark uten 
tidligere spor, så seint på året vanskelig 
kan la seg gjennomføre. Kommunen 
viser til at en eventuell dispensasjon er 
et unntakstilfelle, og utelukker ikke at 
en tilsvarende søknad om ett år under 
andre forhold gir et annet utslag. 
 
Kommunen vil ikke tildele søker fritt 
antall turer på barmark, da store 
mengder motorferdsel på barmark med 
tungt lastet henger vil utgjøre store Figur 3: Blå linje representerer kjerrevei hvor tillatt, begrenset ferdsel 

vurderes forsvarlig.
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skader og stor samlet belastning som vil ta lang tid for vegetasjonen å rehabilitere. Mer enn ti 
turer bør utføres på snødekt mark. 
 
Likevel anses ikke området fra og med anvist kjerreveis nordligste punkt og videre opp å tåle 
motorferdsel på barmark. Dette området bør fravikes ved en eventuell tillatelse. Dersom søker 
har et ønske om å uthente større trevirke fra det høyereliggende området, må motorferdselen 
søkes utført på vinterstid med snøskuter.  
 
Søker skal avstå fra motorferdsel på barmark under- og etter tunge nedbørsdager, for å begrense 
potensielt skadeomfang til det minimale. Kommunen mener søker selv er i stand til å vurdere 
når kjerrevegen igjen er kjørbar. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12 
Kommunen vurderer at innstilt omsøkt motorferdsel, ikke vil føre til miljøforringelse i området 
dersom det skjer i tråd med vilkårene i denne dispensasjonen.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: IWVX28 Registrert dato:14.02.2020 12:05:07

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

29.05.1969
Fornavn

Jan
Etternavn

Holmgren
Adresse

Pynten 2

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

41706119
Mobil

41706119

E-post

janaj123@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

Leif Christian Johansen 41106020

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Firehjuls- / sekshjulstrekker 
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Registreringsnummer

xxx

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent 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

01.07.2020 01.11.2020 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 

Nærmere opplysninger om formål

Ved til 5 husstander
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Gårds- og bruksnummer 48/11

Grunneier(ne)s navn

Gerd Victoria Johansen/Laila Johansen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Tynning av gjengrodd mark og uttak av større virke lenger oppe på eiendommen

Vedlagt dokumentliste

Kart til søknad om disp - Jan A Holmgren.pdf

143



Landbrukseiendom 5428-49/11/0 Markslag AR5 13 klasser

Målestokk 1:7500 ved A4 stående utskrift

Dato: 14.02.2020 12:15 - Eiendomsdata verifisert: 14.02.2020 12:03 - Side 1 av 1
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06.03.2020kilden.nibio.noKoordinatsystem: UTM 33

Kart fra Kilden
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-44 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 04.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 10.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Skogtaksering i Lindovara 
naturreservat 03.03 - 01.05.2020 

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

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

Vedlegg 
1 Søknad tillatelse snøscooter Lindovara NR 070120 
2 Midlertidig svar: Søknad om motorferdsel - Lindovara. 
3 Dispensasjon til motorferdsel ved skogtaksering i Lindovara naturreservat i Nordreisa 

kommune 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven med 
tilhørende forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger 
dispensasjonen med følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder i perioden 10.03. – 01.05.2020. 
 Søker plikter å følge vilkår gitt i Fylkesmannen i Troms og Finnmarks Dispensasjon til 

motorferdsel ved skogtaksering i Lindovara naturreservat i Nordreisa kommune. 
 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med utskrevet gyldig vedtak, gyldig dispensasjon 

utstedt av Fylkesmannen i Troms og Finnmark og ferdig utfylt kjørebok. Dokumentene 
skal medbringes og forevises ved eventuell kontroll. 

 
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. 
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Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av de(n) som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 10.03.2020 – 01.05.2020 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Forstkandidat Myrbakken AS (representerer staten v/Miljødirektoratet) 
Søknadsperiode: 01.02.2020 - 01.05.2020 
Omsøkt antall turer: 4 skuterekvipasjer. 
Annet: Motorferdselen søkes primært utført i Lindovara naturreservat.  
Kommunen mottok søknaden 08.01.2020, og sendte midlertidig svar den 23.01.2020 at 
behandlingen av søknaden vil behandles etter strengeste regelverk først – verneforskriften. 
Fyllkesmannen er forvaltningsmyndighet for verneområdet, og 02.03.2020 utstedt fylkesmannen 
dispensasjon fra verneforskriften tilknyttet Lindovara naturreservat. Kommunens behandling av 
søknaden ble påstartet etter mottatt vedtak fra fylkesmannen, 03.03.2020. 
 
Fylkesmannen ga følgende vilkår: 

1.  Dispensasjonen gjelder i perioden 03.03. – 01.05.2020 
2.  Dispensasjonen gjelder på eiendom 5428-31/3 i Lindovara naturreservat. 
3.  Dispensasjonen gjelder for kjøring med snøskuter på frossen, snødekket mark. 
4.  Dispensasjonen gjelder for inntil 2 dager innenfor perioden. 
5.  Det kan benyttes inntil 4 skuterekvipasjer. 
6.  Transporten skal planlegges slik at kjøring begrenses til et minimum. All 
 motorferdsel  skal foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at den ikke skader 
 mennesker eller miljø. Spesielt skal det tas hensyn dersom det befinner seg 
 rovfugl eller fredet rovvilt i området. 
7.  Reindriften i området må kontaktes før kjøringen starter. 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlige behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
 
Motorferdselloven 
Søknaden omhandler motorferdsel på barmark som ikke faller under forskriftens direkte hjemler 
i § 2. Søknaden må behandles etter forskriftens § 6 – særlige behov der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon.  
 
§ 6, jfr. nasjonal forskrift lyder som følgende:  
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«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.  
 
Søker har av søknad m/oppdragsbeskrivelsom fremkommer påvist et særlig behov som ikke 
knytter seg til turkjøring. Søker fremstår som erfaren og nevner flere selvbegrensende momenter 
som de tar utgangspunkt i før iverksettelse. Omsøkt dispensasjon legger opp til 2 dager/turer 
innenfor 1. februar til 1. mai, hvorav tidspunkt avhenger av vær, føret og avklaring med 
reindrifta. 
 
Kommunen vurderer antallet omsøkte skuterekvipasjer å være vel begrunnet, og som nødvendig 
for å få takseringen utført raskt og effektivt. 
 
Kommunen vurderer søkers omsøkte rammer å innfri § 6 betingelser. 
 
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. 
 
Kommunene stiller seg bak vurderingene gjort av Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for 
naturvernforskriften. 
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FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS 

J.R. Wiborgs gate 8 

2450 Rena  

Bank  1822.13.60571 

Org.nr.  NO 985 351 805 
Mobil  992 64035 / 995 48880 

severin@myrbakken.no 

tollef.mykleby@myrbakken.no 
haakon.holmli@myrbakken.no 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lenvik kommune  

postmottak@nordreisa.kommune.no                

        Rena, 7/1-2020 

 

 

 
Søknad om tillatelse til å kjøre snøscooter i Lindovara naturreservat. 
Forstkandidat Myrbakken AS representerer staten v/ Miljødirektoratet som er ansvarlig for 

gjennomføringen av erstatningsoppgjøret etter opprettelsen av Lindovara naturreservat 

opprettet ved kgl.res. 22.06.18. 

 

I forbindelse med erstatningsutmålingen av naturreservatet Lindovara i Nordreisa kommune 

skal det gjennomføres en oppdatering av skogressursdata med kontroll i felt, samt befaring av 

området med tanke på erstatningsutmåling. Befaringen vil foregå innenfor området på vedlagt 

kart samt kjøring inn til området fra bilveg. 

 

Registreringene vil bli utført av undertegnede som har ansvaret for skogdataene og en 

representant for Statskog SF ved Nettskog. Statens skogsakkyndig og Statskog SFs sakkyndig 

skal også befare området med tanke på erstatningsutmålingen. For en mest mulig rasjonell og 

effektiv befaring er det ønskelig å bruke snøscooter som transportmiddel. Vi har svært god 

erfaring med å bruke snøscooter ved skogtakstering. 

 

Det vil bli brukt innleide snøscootere – fortrinnsvis fra en lokal tilbyder. 

 

Befaringen er tenkt gjennomført vinteren 2020. Både vær og føreforhold varierer betydelig og 

vi søker derfor om tillatelse i tidsrommet 1. februar til 1. mai, men for maksimalt to (2) dager 

totalt. Vi forsikrer oss om at det er godt snødekke i området før kjøring finner sted. Vi vil 

også ta kontakt med reindrifta i området og avklare kjøringen med dem. 

 

Vi søker om å bruke inntil fire (4) scooterekvipasjer. 

 
 

Med vennlig hilsen 

FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS 

 

 

Håkon Holmli 

 

 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  

FORELØPIG MELDING I FORVALTNINGSSAK: 
 
Forvaltningslovens §11 A, andre og tredje ledd 
”Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en 
henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok 
henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. i svaret skal det gjøres 
rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så 
vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom 
det må anses som åpenbart unødvendig. 
 
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet 
ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned 
etter at den er mottatt.” 

 

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   

FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS 
Svendstu-Opphus 
2450  RENA 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-10 606/2020 K01 23.01.2020 

 

Midlertidig svar: Søknad om motorferdsel - Lindovara. 

Vi har mottatt søknad om motorferdsel i Lindovara naturreservat 08.01.2020. 
 
Med bakgrunn i søknad om motorferdsel i naturreservat er naturlig at søknaden behandles etter 
det strengeste regelverket først, som er verneforskriften. Nordreisa kommune er ikke 
forvaltningsmyndighet etter verneforskriften.  
 
Dere må innhente tillatelse fra gjeldende forvaltningsmyndighet for verneområdet og sende 
denne til kommunen før søknaden tas til behandling etter motorferdsellovens § 6 i Nordreisa 
dispensasjonsutvalg.  
 
Nordreisa dispensasjonsutvalg har fastsatt møteplan for første halvår. Alle søknader som skal 
være med i møte må være ferdigstilt fra saksbehandler 5 dager før møtet. 
 
Se vedlegg eller møteplan på kommunens hjemmeside: 
http://www.nordreisa.kommune.no/moeteplan-vaaren-2020-for-nordreisa-
dispensasjonsutvalg.6275351-136733.html 
 
Med vennlig hilsen 
Kristian Berg 
Saksbehandler 
kristian.berg@nordreisa.kommune.no 
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FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS 
Svendstu-Opphus 
2450 RENA 
 
 

  

Dispensasjon til motorferdsel ved skogtaksering i Lindovara naturreservat 
i Nordreisa kommune 

Vi viser til deres søknad av 07.01.2020 om dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med 
erstatningsutmåling/skogtaksering i Lindovara naturreservat i Nordreisa kommune, mottatt hos oss 
i epost av 08.01.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klage på saken 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En 
eventuell klage med begrunnelse sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
 
Sakens bakgrunn 
Det søkes om tillatelse til å kjøre med 4 skuterekvipasjer inntil 2 dager i perioden 03.03. – 01.05.2020 
i Lindovara naturreservat i forbindelse med erstatningsutmåling / skogtaksering etter vernevedtaket 
i 2018. Det skal gjennomføres en oppdatering av skogressursdata med kontroll i felt, samt befaring 
av området. Statskog skogsakkyndig og Statskog SFs sakkyndig skal også befare området med tanke 

Vedtak
Fylkesmannen i Troms og Finnmark gir Forstkandidat Myrbakken AS dispensasjon til 
motorferdsel ved erstatningsutmåling / skogtaksering i Tverrelvdalen naturreservat. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.
Saken er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 
8. Dispensasjonen gjelder i perioden 04.02. – 01.05.2020
9. Dispensasjonen gjelder på eiendom 5418-90/5 og 90/8 i Tverrelvdalen naturreservat.
10. Dispensasjonen gjelder for kjøring med snøskuter på frossen, snedekket mark.
11. Dispensasjonen gjelder for inntil 2 dager innenfor perioden.
12. Det kan benyttes inntil 4 skuterekvipasjer.
13. Transporten skal planlegges slik at kjøring begrenses til et minimum. All motorferdsel skal 

foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at den ikke skader mennesker eller miljø. Spesielt skal 
det tas hensyn dersom det befinner seg elg, rovfugl eller fredet rovvilt i området.  

Vedtak
Fylkesmannen i Troms og Finnmark gir Forstkandidat Myrbakken AS dispensasjon til motorferdsel 
ved erstatningsutmåling / skogtaksering i Lindovara naturreservat. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 
1. Dispensasjonen gjelder i perioden 03.03. – 01.05.2020
2. Dispensasjonen gjelder på eiendom 5428-31/3 i Lindovara naturreservat.
3. Dispensasjonen gjelder for kjøring med snøskuter på frossen, snødekket mark.
4. Dispensasjonen gjelder for inntil 2 dager innenfor perioden.
5. Det kan benyttes inntil 4 skuterekvipasjer.
6. Transporten skal planlegges slik at kjøring begrenses til et minimum. All motorferdsel skal 

foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at den ikke skader mennesker eller miljø. Spesielt skal 
det tas hensyn dersom det befinner seg rovfugl eller fredet rovvilt i området. 

7. Reindriften i området må kontaktes før kjøringen starter. 
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på erstatningsutmålingen. For å få en mest mulig rasjonell og effektiv befaring ønsker søker å bruke 
snøskuter som transportmiddel, da de har god erfaring med dette fra tidligere takseringer. Denne 
dispensasjonen gjelder for kun som dispensasjon fra verneforskriftene. Søker må i tillegg innhente 
tillatelse fra kommunen etter motorferdselloven og annet relevant lovverk.  
 
Regelverk 
Lindovara naturreservat ble opprettet 22.06.2018, og ligger på vestsiden av Reisaelva midt inne i 
Reisadalen, ca. 30 km fra kommunesenteret Storslett. Formålet med fredningen er å bevare et 
område med gammel furuskog og kalkskog, og som særlig har betydning for biologisk mangfold ved 
at det inneholder viktige naturtyper og er leveområder for flere sjeldne og trua arter. Området 
inneholder også frist kalkfuruskog, frisk og tørr kalkbjørkeskog, en ospebestand, fattigere skoger, 
rike myrer, berg og tjern. Det er ei målsetning å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, 
og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også det samiske naturgrunnlaget.  
 
Ifølge forskrift om vern av Lindovara naturreservat / Loddevári luonddureserváhtta §§ 3 og 5 er all 
motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt. All vegetasjon og dyreliv, herunder reirplasser og 
hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Etter § 7 er det opplistet ulike 
formål som Fylkesmannen etter søknad kan gi dispensasjon til. Omsøkte tiltak kommer ikke 
innenfor disse formålene. Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 kan forvaltningsmyndigheten 
gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig. Det innebærer at dispensasjonsadgangen er snever. I tillegg skal 
forvaltningsmyndigheten vurdere slike saker i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Vurdering 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven § 8 og § 9 
Vi har god grunnleggende kunnskap om området fra dokumentasjon i forbindelse med opprettelse 
av reservatet. I artsdatabankens databaser (artskart/artsobservasjoner) og Naturbasen er det 
avmerket en rekke rødlistede arter innenfor naturreservatet. Flere av disse er karplanter, men også 
en del trua sopp og lav er registrert. Noen av artene er tjuker og lav som vokser på bark og 
trestammer, slik at det vil være av betydning at en unngår skade på trær. Naturtypen kalkfuruskog er 
registrert som trua i den norske rødlista (Artsdatabanken 2018). Skogen har også en del vilt med 
gode forekomster av mange arter spurvefugl, samt rugde og tretåspett og en rødlistet art.  
Vi vurderer imidlertid at omsøkt motorferdsel ikke vil skade disse verneverdiene, fordi den vil skje på 
snødekt mark. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, nåværende 
og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Verneverdier som kan bli påvirket i denne saken, er 
først og fremst knyttet til verdien av naturtyper og biologisk mangfold. Vi vurderer at omsøkt kjøring 
med snøskuter ikke medfører økt samlet belastning som truer verneverdiene.  
 
Kostnader ved miljøforringelse – naturmangfoldloven §§ 11 og 12 
Fylkesmannen vurderer at motorferdsel med fire skuterekvipasjer i inntil 2 dager, ikke vil føre til 
miljøforringelse innenfor Lindovara naturreservat, dersom det skjer i tråd med vilkårene i denne 
dispensasjonen. Etter naturmangfoldlovens § 70 plikter likevel tiltakshaver å stanse dersom det 
oppstår skade eller fare for skade på naturmangfoldet. I slike tilfeller skal tiltakshaver om mulig også 
rette opp skaden. 
 
Reindrifta i området må kontaktes før kjøring. Reinbeitedistriktet er Cohkolat ja Biertavárri. 
Konklusjon 
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På bakgrunn av de vurderingene vi har gjort, og med de vilkår som følger dispensasjonen, mener vi 
at omsøkt motorferdsel ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig eller stride mot vernevedtakets 
formål.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Heidi Marie Gabler 
fung. leder for naturvernseksjonen 

  
 
Cathrine Amundsen 
seniorrådgiver 

   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Pedersen 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 10.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - vedlikehold/renovasjon - Reidar Fyhn 
- 01.01 -31.12. 2020 -2023 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven, nasjonal forskrift § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Vedlegg 
1 kilden-05.03.2020 (1) 
2 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag 
3 Kart med trasee 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven, og forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger dispensasjonen 
med avkortning i antall turer og avgrensning i tid. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gir søker tillatelse for snøskuter med kjelke for inntil 10 turer i perioden 
10.03 – 04.05.2020.  

o Snøskuter føres av enten Reidar Johan Fyhn eller Johanne Marie Olaussen. 
o Tur/retur regnes som én tur. 

 For å unngå smitteeffekt tilknyttet avkjøring fra kommunal skuterløype skal søker 
utplassere to rajer/staur i kryss som stenger traséen ut av snøskuterløypa. 

 Søker plikter å innhente tillatelse fra berørte grunneiere før kjøring tar til. 
 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med utskrevet gyldig vedtak, utfylt kjørebok og 

kart. Dokumentene skal forevises ved eventuell kontroll. 
 
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 
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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. Utfylling av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 10.03.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Reidar Johan Fyhn m/Johanne Marie Olaussen 
Kjøretøytype: Snøskuter. 
Tilleggsutstyr: Kjelke for vedkjøring og spesialutstyr. 
Omsøkt periode: 01.01.2020 – 31.12.2023. 
Tilknytning til hytte: Eier. 
Det søkes på bakgrunn av transport av ved, materialer og utstyr til renovering og vedlikehold av 
hytte. Søker har informert per mail med bilde at hytta på Sikkájávri har blitt påført skader 
gjennom hærverk. 
 
Søknader om dispensasjon for perioden 2016/2017 og 2017-2019 av samme søker er tidligere 
blitt innvilget gjennom delegerte vedtak på bakgrunn av vedlikehold/oppussing av hytte og 
transport av ved. 

Vurdering 
Motorferdselloven 
Søknaden er vurdert opp mot forskriftens § 3 første ledd bokstav d, som lyder: 
[§ 3] Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til [første ledd bokstav d] transport av materialer, 
utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. 
 
Kommunen kan ikke finne at søker har søkt om en byggetillatelse som i tilfellet hadde vært 
pålagt dersom renoveringen hadde inkludert fasadeendring eller annen type tiltak som angitt i 
Plan- og bygningslovens § 20-1. Søker har bekreftet dette per mail av 06.02.2020. Kommunen 
finner derfor ikke grunnlag til å kunne se søknaden opp mot direktehjemmelen i forskriftens § 3 
første ledd bokstav d. 
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Søknaden er vurdert opp mot § 5 første ledd bokstav c og bokstav e. I Nordreisa kommune er 
vedtaksmyndighet delegert til kommunal tjenestemann, jf. § 5 annet ledd: 
[§ 5] Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [første ledd 
bokstav c] eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 
Og: 
[§ 5] Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [første ledd 
bokstav e] transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g. 
 
Nordreisa kommune vurderer søknaden opp mot behovet for transport av materialer av større 
størrelse og mengde til å gå utover hva som kan falle under betegnelsen «utstyr og bagasje» jf, § 
5 c, samt at føringer gitt av rundskriv T-1/96 legger opp til å begrenses til én sesong og 
begrenses til et fåtall turer. Kommunen anser av søkers opplysninger at det vil være et større 
behov for materialtransport enn hva forskriftens § 5 c legger opp til. Transporten av materialer 
behandles etter forskriftens § 6. 
 
Søker har også inkludert transport av ved til egen hytte i sin søknad om dispensasjon. Transport 
av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som en 
kurant dispensasjonsgrunn. Kommunen vurderer det som hensiktsmessig i dette tilfellet å også 
behandle transporten av etter § 6 for å få en helhetlig behandling under ett vedtak.  
 
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, og 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
- 12. 
 
Søker har av søknad og tilleggsopplysninger som fremkommer av e-postkorrespondanse påvist 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. Aktuell hytte ligger mer enn 2,5 km fra 
nærmeste brøytede veg, men motorferdselen kan i vesentlig del av strekningen utføres i 
kommunal skuterløype. Transport av materiale kan transporteres av helikopter, men det vurderes 
uhensiktsmessig dyrt å forvente dette av søker. 
 
Kommunen vurderer at det foreligger innskjerpende omstendigheter som er aktuelle for 
behandlingen av søknaden. Det fremkommer ikke av søknaden eller tilleggsopplysningene fra 
søker om når hærverket fant sted, ei heller hvor mye vedlikehold/oppussing som har blitt utført 
siden søkers første innvilgede tillatelse til motorferdsel på snødekt mark i 2016. Kommunen må 
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se denne søknaden i sammenheng med tidligere søknader, da disse har samme 
bakgrunnsgrunnlag over en lengre søknadsperiode.  
 
Kommunen vurderer i utgangspunktet vedlikehold av hytte som er påført skade som resultat av 
hærverk som et kurant behov. Basert på søknadshistorikk mener kommunen at søker har hatt 
tilstrekkelig tid til å medbringe de materialer til å dekke vedlikeholdsbehovet. Det fremkommer 
likevel av søknad og korrespondanse at nødvendig mengde materialer ikke har blitt medbragt i 
løpet av de foregående årene.  
 
Kommunen vurderer det som uforsvarlig å gi søker tillatelse til mengden turer over tidsperioden 
som omsøkt, da dette ikke kan anses å være i medhold av forskriftens § 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.». Kommunen vurderer at antall turer skal avgrenses til inn til 10 
turer, samt at perioden avkortes til ut inneværende vintersesong. Bakgrunnen for avkortningen 
er at søker får mulighet til å frakte bagasje og utstyr samt ved til annet sted enn fast bopel som 
ellers hjemles i § 5 første ledd bokstav c og e. Søker får medbragt det utstyr som trengs for å 
kartlegge vedlikeholdsbehovet.  
 
Vedrørende transport til privat hytte henviser kommunen til rundskriv T-1/96: «Det er bare 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må 
det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.». 
 
Søkers vurdering av vedlikeholdsbehovet vil være grunnleggende for fremtidige søknader om 
material- og utstyrstransport som knytter seg vedlikehold av hytta. På bakgrunn av tidligere 
innvilgete søknader vurderer kommunen det som nødvendig i eventuelle nye søknader om 
transport av vedlikeholdsrelatert materialer og -utstyr med mer enn 10 årlige turer, å vurdere 
behovet på årlig basis - basert på søkers plan for vedlikeholdet og dokumentert fremdrift. 
Kommunen forventer at eventuelle tillatelser til motorferdsel i utmark planlegges i den grad at 
dispensasjonsmottaker får utrettet så mye som mulig på færrest mulig turer, jfr. rundskriv T-1/96 
kapittel 3.1 – Lovens utgangspunkt og formål: 
 «Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig 
helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet 
og fremme trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet "naturmiljø" skal forstås i 
videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre 
miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" 
innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og 
naturopplevelser.   
 
Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, 
jf. § 3 – med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar 
imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den 
unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at 
de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe.». 
 
Avgrensningen er satt ut sesongen – 04.05.2020 – for at søker skal ha anledning til å søke om 
motorferdsel tilknyttet vedlikehold ut ifra vedlikeholdsvurderingene som gjøres i år, uten å 
eventuelt måtte medbringe to overlappende dispensasjoner. Avgrensningen skal ikke være til 
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hinder for at søker skal kunne søke om flerårig tillatelse til neste år tilknyttet transport av 
bagasje og utstyr, jfr. § 5 c. 
 
Snøskutertrasé 
Kommunen ønsker å kanalisere motorferdsel i utmark i størst mulig grad. Kommunen vurderer 
derfor at tidligere omsøkt trasé har vært tilstrekkelig. Motorferdselen skal skje etter kartet 
nedenfor, som gjengir søkers forslag til 1. alternative trasévalg. 

   
 
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. 

Figur 1: Rød linje representerer kommunal snøskuterløype og blå viser 
veiledende trasé for søker (vedlegg kilden-05.03.2020 (1)).
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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. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9. 
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. Omsøkt trasé er ikke lagt til naturtyper av truet 
karakter eller med spesiell forvaltningsinteresse. Det er registrert både jerv (Gulo gulo) og gaupe 
(Lynx lynx) i området, registreringen er fra henholdsvis 2003 og 2002 til 2008. Grunnet 
tilknytningen til snøskuterløypene anses ikke foreslått mengde motorferdsel i utmark å medføre 
vesentlig sjenanse for eventuelle stedegne individer. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Kommunen vurderer basert på tidligere 
vedtak og aktuell søknad at dersom mengden ferdsel fortsetter kan dette medføre en samlet 
belastning. Kommunen vurderer at innstilt kjøring med snøskuter ikke medfører økt samlet 
belastning som truer verneverdiene.  
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12 
Kommunen vurderer at innstilt omsøkt motorferdsel, ikke vil føre til miljøforringelse i området 
dersom det skjer i tråd med vilkårene i denne dispensasjonen.
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Tegnforklaring

Skuterløyper Troms
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: SS4BB8 Registrert dato:19.01.2020 16:06:15

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

22.11.1979
Fornavn

Reidar Johan
Etternavn

Fyhn
Adresse

PB 96

Postnummer

9156
Poststed

STORSLETT

Telefon

90743363
Mobil

90743363

E-post

fyhn@hotmail.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

Johanne Marie Olaussen 45151015

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 
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Registreringsnummer

?

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

01.01.2020 31.12.2023 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 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Frakte materiale for utbedring av hytte.
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

71
Bruksnr

33
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Nordsiden av Sikkajavre

Tidsrom for åremålsleie
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Til og med dato

12.2023
Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Samme trasé som ved tidligere søknader. Men har tegnet inn en alternativ løype over vannet, avhengig av 
isforholdene på vannet.

Grunneier(ne)s navn

Guro Boltås

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

image.jpg

166



167


	Forside 
	Saksliste 
	PS 8/20 Referatsaker
	RS 12/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 04.05.2023
	Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 04.05.2023
	Vedlegg
	Hogsttillatelse Hans Albert Hansen
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	Kart for kjørerute og hogstfelt


	RS 13/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 04.05.2023
	Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring
	Hogsttillatelse Sigmund Hansen
	Kart for kjørerute og hogstfelt


	RS 14/20 Angående direktehjemmel i nf § 3 fg
	Angående direktehjemmel i nf § 3 fg

	RS 15/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, §5e vedkjøring i tiden 05.03.2020 - 04.05.2023
	Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, §5e vedkjøring i tiden 05.03.2020 - 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring
	Kart kjøretrase


	RS 16/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 04.05. 2023
	Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 31.01.2020 - 04.05. 2023
	Vedlegg
	Hogsttillatelse Jørn Mikael Hansen
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	Kart for kjørerute og hogstfelt


	RS 17/20 Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c transport av bagasje til hytte og §5e vedkjøring
	Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c transport av bagasje til hytte gnr 21/22 og §5e vedkjøring
	Vedlegg
	Kart til søknad om motorferdsel i utmark
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring


	RS 18/20 Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte tom 04.05.2023
	Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte tom 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte
	norgeskart-Scooterløype sappen


	RS 19/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 27.02.2020 - 04.05.2023
	Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 27.02.2020 - 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring
	Kart


	RS 20/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 27.02.2020 - 04.05.2023
	Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 27.02.2020 - 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring
	Kart


	RS 21/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - § 5e vedkjøring i tiden 27.02.2020 - 04.05.2023
	Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - § 5e vedkjøring i tiden 27.02.2020 - 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - §5e vedkjøring
	Kart


	RS 22/20 Angående Nordreisa skytterlags søknad om motorferdsel til Josvatnet
	Angående Nordreisa skytterlags søknad om motorferdsel til Josvatnet
	Vedlegg
	Skuterløype fiskekonkurranse Josvannet
	Brev kommun Skuterløupe.
	ScooterlÃ¸ype, isfiskekonkurranse 12. april 2020


	RS 23/20 vedr.: Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023
	Vedlegg
	RE Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023
	VS Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring til lånt hytte - 01.10. - 04.05.2023


	RS 24/20 Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c transport av bagasje til hytte gnr 21/22 og § 5e vedkjøring
	Innvilget dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c transport av bagasje til hytte gnr 21/22 og § 5e vedkjøring tom 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring
	Kart til søknad om motorferdsel i utmark


	RS 25/20 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring
	Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 05.03.2020 - 30.04.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring
	Kart


	PS 9/20 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 - Transport av byggemateriell - Reisabåtv/chris Hugo Vangen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - politisk utvalg etter §6
	resultset_479_13724_vedlegg1
	resultset_479_13724_vedlegg2


	PS 10/20 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark § 6 - vedkjøring og hyttetilsyn - 01.03.2020 - 04.05.2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring
	resultset_479_14130_vedlegg1
	Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Ymber - 01.03.2019-04.05.2023
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter politisk utvalg §6


	PS 12/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Vedkjøring med ATV - 01.07-01.11. 2020 - 2023
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV
	resultset_479_14054_vedlegg1
	Angitt kjerrevei vedlagt vedtak


	PS 13/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Skogtaksering i Lindovara naturreservat 03.03 - 01.05.2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad tillatelse snøscooter Lindovara NR 070120
	Midlertidig svar: Søknad om motorferdsel - Lindovara.
	Dispensasjon til motorferdsel ved skogtaksering i Lindovara naturreservat i Nordreisa kommune


	PS 14/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - vedlikehold/renovasjon - Reidar Fyhn - 01.01 -31.12. 2020 -2023
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	kilden-05.03.2020 (1)
	Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag
	Kart med trasee



		2019-11-14T00:43:49-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




