
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Hjemmekontor, Teamsmøte 
Dato: 31.03.2020 
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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PS 15/20 Referatsaker



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   

Odin Bakken 
Bakkenveien 39 
8960  Velfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 20/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-44 2722/2020 K01 27.03.2020 

 

Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 5 c 
transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker:  Odin Bakken 
Omsøkt 
tidsperiode: 

20.03.2020 – 01.05.2024. 

Omsøkt antall 
turer: 

> 30 turer 

Andre søknads-
opplysninger 

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Odin Bakken søker 
om tillatelse til transport av utstyr og bagasje til hytte og transport av ved. 
Som nærmere opplysning om formålet med søknaden oppgis «Transport til 
hytta i Molvika». Videre opplyses det om at Odin Bakkens tilknytning til 
hytta er at han er et familiemedlem til hyttas eier med samme adresse. 
Omsøkt hytte er ligger i Molvika med gårds- og bruksnummer 82/2. Søker 
oppgir at det skal kjøres med snøskuter med registreringsnummer JN5774, 
og har lagt til en tilleggsrad hvor det er oppført «DIV...». Det oppgis i 
søknaden at det ikke er behov for ledsager. Søknaden er sendt parallelt 
med Bertine Henriksen som av det kommunen forstår er en av hytteeiers 
nærmeste familie, og samtidig som søknader om motorferdsel til nabohytta 
av grunneier og samboer. 
 
På bakgrunn av delvis manglende informasjon i søknaden etterspurte 
kommunen førstkommende melding fra Åsmund Johnsen om følgende: 
«Av søknaden mangler det opplysninger som må foreligge for å kunne 
gjøre en tilstrekkelig vurdering etter motorferdsellovens forskrifts 
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bestemmelser, og jeg ønsker å klargjøre noen punkter så det ikke gjøres 
vurderinger på feil grunnlag: 

 Du har i søknaden oppgitt at det søkes tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy for Transport ved andre særlige behov (beskriv 
nedenfor). Er det Oppsyn på egen eiendom du sikter til her? 

 Du begrunner i din søknad at ett av formålene med motorferdselen 
er tilknyttet utmarksnæring - samtidig som du søker som 
privatperson. Er bakgrunnen for søknaden til hytta i Molvik med 
gårs- og bruksnummer 82/5 transport til hytte som du og Tone 
Chatrin skal bruke på privat basis, eller er det med tanke på tilsyn 
tilknyttet utleie av nevnt hytte? 

o Til info skal søknad om motorferdsel tilknyttet privat bruk 
være adskilt fra eventuell næringsbasert bruk.  

 I kontrakt mellom deg og Bertine Henriksen og Odin Bakken står 
det «Det er også gjort avtale om reparasjoner og vedlikehold i 
denne perioden». Det har betydning for søknadene (din, Tone 
Cathrin, Bertine og Odin) hva denne avtalen går ut på; er avtalen 
at du/dere som eier(e) av hytta (privat, eller eventuelt som 
utmarksnæringsaktør) skal stå for reparasjoner og vedlikehold, 
eller er det brukerne av hytta? 

o Dette er av betydning for partenes søknader.» 
 
Åsmund Johnsen svarte følgende: 
 «Alt dreier seg om privat bruk. Vist jeg har fylt ut for nærings bruk 
 så er det feilt , kan du rette opp i dette.? Jeg har satt på vent mine 
 planer om bruk til nærings formål.  
 
 Nå det gjelder min søknad så har jeg behov for transport til hytta, 
 ingen oppsyn. Det kan du slette.  
 
 Kjøring til hytte for meg og ho Tone Gr 82 Br 5 er kun til privat 
 bruk.  
 
 Leie avtale ril Bertine Henriksen og Odin Bakken er omhandler 
 kun egen vedlike hold for eget bruk.  
 
 Håper dette avklarer deres spørsmål.  
 
 Er det mere du vil ha opplysning om, ta kontakt.» 
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Omsøkt trasé: 

 
 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Kommunen har delegert vedtaksmyndighet til kommunal tjenestemann for søknader som 
behandles etter nasjonal forskrifts § 5, jfr. forskriftens § 5 annet ledd. 
 
Søknaden sees i sammenheng med parallel søknad av Bertine Henriksen, som søker dispensasjon 
til samme hytte, fra samme startspunkt og samme hensikt. 
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved og nærmere opplysninger som oppgis om formålet 
er transport til hytta. 
 
Av søknaden tolker kommunen at søker baserer antallet turer mot et ønske om persontransport til 
og fra hytta. Lovverket kommunen hjemles myndighet gjennom i tilknytning til motorferdsel er i 
utgangspunktet Motorferdselloven og Naturmangfoldloven. Motorferdselloven er således en 
såkalt «Nei-lov» hvor all motorferdsel i utmark i prinsippet er forbudt, men hvor det åpnes for 
unntak som nevnt i lovens bestemmelser. Det skal foreligge svært spesielle årsaker for at rein 
persontransport dispenseres, og må ved tilfeller det er et særlig behov for dette søkes om tillatelse 
etter forskriftens § 6. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [c] 
eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 
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2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav 
a[.]». 

 
Hytta ligger omlag 6,8 km fra nærmeste brøytede bilveg. Søker oppgir at han er familiemedlem 
av hytteeier. Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal legges bak begrepet «eier av hytte» slik: 

«Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle[/partner/samboer] 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.» 

 
Av den informasjonen som er på åpne medier fremstår søker som kjæreste av hytteeiers 
nærmeste familie, men ikke hytteeiers nærmeste familie selv, jfr. T-1/96s presisering. 
Kommunen kan således ikke se at søker faller innenfor betingelsene etter forskriftens § 5 første 
ledd bokstav c, og søker må således søke etter § 6 – særlige behov.  
 
Av presiserende mail fra hytteeier fremgår det at avtalen om leie omhandler «kun eget 
vedlikehold for egen bruk», og kommunen vurderer således ikke at det dreier seg om et 
åremålsforhold mellom partene. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av transport av 
ved må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 første ledd 
bokstav e. Bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[e] 
transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g» 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 

«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.» 

 
Kommunen anser vedtransport til annet sted enn fast bopel som en kurant dispensasjonsgrunn. 
Kommunen mener likevel at behovet for vedtransport oppfylles til hytta i Molvika som 
tilfredsstilt ved ettersom paralleltsøkende Bertine Henriksen har fått søknad om vedtransport 
innvilget. 
 
Vedtak: 
Odin Bakken, 8960 VELFJORD, søknad om dispensasjon for transport av bagasje og utstyr, jfr § 
5 første ledd bokstav c og transport av ved, jfr. § 5 første ledd bokstav e i tidsrommet 20.03-2020 
– 01.05.2024 avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25 og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 5 første ledd bokstav c og e og naturmangfoldloven § 10. 
Kommunen finner ikke at søker innfrir betingelsene i forskriftens § 5 c. Kommunen mener at 
behovet for transport av ved er tilfredsstilt ved at paralleltsøkende Bertine Henriksen har fått 
innvilget søknad med samme formål. 
 
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. 
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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 resultset_479_14223_vedlegg1 
2 resultset_479_14223_vedlegg2 
3 Søknad om motorferdsel i 

utmark og vassdrag 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 7Q77KB Registrert dato:20.03.2020 12:43:39

Antall vedlegg: 2

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

11.02.2002

Fornavn

Odin 

Etternavn

Bakken

Adresse

Utsikten 6

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Telefon

91689316

Mobil

91689316
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E-post

odibakk@icloud.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

JN5774

dIV..

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

20.03.2020 30.04.2022
B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

2
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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 til hytte i Molvika

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

82

Bruksnr

2

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger i Molvika , Nordreisa Kommune

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Åsmund

Etternavn

Johnsen
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Adresse

Utsikten 6

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Det er avtalt leie av hytta i en periode på 4 år. 

Grunneier(ne)s navn

Åsmund Johnsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Det er avtalt leie av hytta i en periode på 4 år. 

Vedlagt dokumentliste

Untitled_20200320_195518 _ Kopi.PDF

Untitled_20200320_203620.PDF
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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   

Tone Chatrin Johnsen 
Utsikten 6 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 19/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-42 2659/2020 K01 26.03.2020 

 

Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og § 5 c transport av bagasje til 
hytte gnr 82/5 og 5e tom 01.05.2023 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker:  Tone Cathrin Johnsen  
Omsøkt 
tidsperiode: 

20.03.2020 – 01.05.2024. 

Omsøkt antall 
turer: 

> 30 turer 

Andre søknads-
opplysninger 

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Tone Chatrin Johnsen 
søker om tillatelse til transport av utstyr og bagasje til hytte, kjøring i 
utmarksnæring for fastboende, transport av ved og transport av andre 
særlige behov. Som nærmere opplysning om formålet med søknaden 
oppgis «Transport til og fra hytte». Videre opplyses det om at Tone 
Chatrin Johnsens tilknytning til hytta er at hun er hyttas eier. Omsøkt hytte 
er nordligste bygg i Molvika med Gårds- og bruksnummer 82/5. Søker 
oppgir at det skal kjøres med snøskuter med registreringsnummer JN5789, 
og har lagt til en tilleggsrad hvor det er oppført «DIV...». Det oppgis i 
søknaden at det ikke er behov for ledsager. Søknaden er sendt parallel med 
Åsmund Johnsen som er oppført som grunneier med samme adresse. 
 
På bakgrunn av delvis manglende informasjon i søknaden etterspurte 
kommunen førstkommende melding fra Åsmund Johnsen om følgende: 
«Av søknaden mangler det opplysninger som må foreligge for å kunne 
gjøre en tilstrekkelig vurdering etter motorferdsellovens forskrifts 
bestemmelser, og jeg ønsker å klargjøre noen punkter så det ikke gjøres 
vurderinger på feil grunnlag: 
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 Du har i søknaden oppgitt at det søkes tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy for Transport ved andre særlige behov (beskriv 
nedenfor). Er det Oppsyn på egen eiendom du sikter til her? 

 Du begrunner i din søknad at ett av formålene med motorferdselen 
er tilknyttet utmarksnæring - samtidig som du søker som 
privatperson. Er bakgrunnen for søknaden til hytta i Molvik med 
gårs- og bruksnummer 82/5 transport til hytte som du og Tone 
Chatrin skal bruke på privat basis, eller er det med tanke på tilsyn 
tilknyttet utleie av nevnt hytte? 

o Til info skal søknad om motorferdsel tilknyttet privat bruk 
være adskilt fra eventuell næringsbasert bruk.  

 I kontrakt mellom deg og Bertine Henriksen og Odin Bakken står 
det «Det er også gjort avtale om reparasjoner og vedlikehold i 
denne perioden». Det har betydning for søknadene (din, Tone 
Cathrin, Bertine og Odin) hva denne avtalen går ut på; er avtalen 
at du/dere som eier(e) av hytta (privat, eller eventuelt som 
utmarksnæringsaktør) skal stå for reparasjoner og vedlikehold, 
eller er det brukerne av hytta? 

o Dette er av betydning for partenes søknader.» 
 
Åsmund Johnsen svarte følgende: 
 «Alt dreier seg om privat bruk. Vist jeg har fylt ut for nærings bruk 
 så er det feilt , kan du rette opp i dette.? Jeg har satt på vent mine 
 planer om bruk til nærings formål.  
 
 Nå det gjelder min søknad så har jeg behov for transport til hytta, 
 ingen oppsyn. Det kan du slette.  
 
 Kjøring til hytte for meg og ho Tone Gr 82 Br 5 er kun til privat 
 bruk.  
 
 Leie avtale ril Bertine Henriksen og Odin Bakken er omhandler 
 kun egen vedlike hold for eget bruk.  
 
 Håper dette avklarer deres spørsmål.  
 
 Er det mere du vil ha opplysning om, ta kontakt.» 
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Omsøkt trasé: 

 
 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Kommunen har delegert vedtaksmyndighet til kommunal tjenestemann for søknader som 
behandles etter nasjonal forskrifts § 5, jfr. forskriftens § 5 annet ledd.  
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved og nærmere opplysninger som oppgis om formålet 
er transport over fjellet til hytta. 
 
Av søknaden tolker kommunen at søker baserer antallet turer mot et ønske om persontransport til 
og fra hytta. Lovverket kommunen hjemles myndighet gjennom i tilknytning til motorferdsel er i 
utgangspunktet Motorferdselloven og Naturmangfoldloven. Motorferdselloven er således en 
såkalt «Nei-lov» hvor all motorferdsel i utmark i prinsippet er forbudt, men hvor det åpnes for 
unntak som nevnt i lovens bestemmelser. Det skal foreligge svært spesielle årsaker for at rein 
persontransport dispenseres, og må ved tilfeller det er et særlig behov for dette søkes om tillatelse 
etter forskriftens § 6. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [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[.]». 
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Hytta ligger omlag 6,8 km fra nærmeste brøytede bilveg. Søker oppgir at hun er eier av hytta, 
men av kommunens grunnleggende kartverktøy er det søkers samboer som er oppført av som 
eier. Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal legges bak begrepet «eier av hytte» slik: 

«Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle[/partner/samboer] 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.» 

 
På bakgrunn av T-1/96s definisjon av hytteeier omfatter også ektefelle (hvorav kommunen etter 
denne bestemmelsen ikke finner det hensiktsmessig å skille partnerskap og samboerskap fra 
uttrykket ektefelle) finner kommunen at søker oppfyller betingelsene i § 5 første ledd bokstav c.  
 
Kommunen kan ikke gi tillatelse tilalminnelig persontransport. 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. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av transport av 
ved må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 første ledd 
bokstav e. Bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[e] 
transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g» 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 

«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.» 

 
Kommunen anser vedtransport til annet sted enn fast bopel som en kurant dispensasjonsgrunn, og 
vurderer at søknaden oppfyller betingelsene gitt i § 5 første ledd bokstav e. 
 
Kommunen har strammet inn praksisen på antall turer til private hytter sammenlignet med fra 
2016 og tidligere. Dette på bakgrunn av at fri motorferdsel i utmark ikke er i tråd med formålet i 
motorferdselloven om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum. Kommunen har derfor 
i de senere år lagt seg på en moderat linje og gir inntil 10 turer til private hytter til grunneier og 
nærmeste familie. Et eventuelt behov utover dette må søkes særskilt og søkes etter forskriftens § 
6 om særlige behov. 
 
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. 
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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. Det er ikke registrert rødlistede arter i omsøkt trasé. 
Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse; Sotstarr (Carex atrofusca) [LC]. Statusen til 
arten er at den såkalt Ansvarsart – som vil si at artens forekomst i norge er mer enn 25 prosent av 
europeisk bestand. Kommunen vurderer at registrert art ikke vil ta skade av motorferdselen, så fremt 
søkers motorferdsel opphører så fort snøen smelter til den grad at bar mark synes allerede flekkvis. 
 
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 at innstramningen 
fra fri ferdsel til 10 årlige turer innenfor kommunens grenser reduserer motorferdselen utenfor 
kommunale snøskuterløyper sammenlignet med tidligere praksis.  
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at søkers vedlagte trasévalg er fornuftig, og er så langt det er mulig 
sammenfallende med trasévalg utstedt til dispensert ferdsel til Meiland (søknader dit behandles i 
Kvænangen kommune).  
 
Vedtak: 
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): 
 
Viser til motorferdsellovens § 5 c og e, og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og innvilger 
dispensasjon med vilkår for omsøkt motorferdsel med avgrensning i tidsperiode og antall turer.  
Dispensasjonen gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil én snøskuter med påmontert kjelke, for inntil 10 årlige 
turer, i periodene 31.03. – 04.05.2020 og 01.11. – 04.05. i årene 2020 – 2023. 

o Angitt tidsperiode er veiledende i den grad at sesongens oppstart og ende avgjøres 
av snømengden. Sesongen ender 04.05. eller tidligere dersom bar mark synes 
flekkvis i området. 

 Dispensasjonen hjemler ikke alminnelig persontransport men transport av, bagasje og 
utstyr. 
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o 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. 

 Dispensasjon er kun gyldig sammen med sertifikat klasse S, utfylt kjørebok og kart. 
o Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises. 

 
Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende allmenne 
hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte om 
eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i den 
tidsperioden hvor tilbakekalling er aktuelt. 
 
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 § 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 og 
forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
Tur: 31.03.2020 – 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   
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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 
2 resultset_479_14221_vedlegg1 

 
 
Kopi til: 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 6ZFJJ4 Registrert dato:20.03.2020 12:07:57

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

08.04.1969
Fornavn

Tone Chatrin
Etternavn

Johnsen
Adresse

Utsikten 6

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

77765640
Mobil

95188284

E-post

tonechenriksen@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

JN5789
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Div..

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

20.03.2020 01.05.2024 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 Kjøring i utmarksnæring for fastboende 

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Transport til og fra hyttte
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

82
Bruksnr

5
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger i Molvika , Nordreisa Kommune

Tidsrom for åremålsleie
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Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Åsmund Johnsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Untitled_20200320_195518.PDF
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Mottaker: Nordreisa kommune 

Adresse: c/o Geir Wang Myrslettveien 46 

Poststed: 9157 Storslett 

 
 
 
 

Deres henvendelse 
 

Saksnr. 
 

Arkivkode Dato 

 2019/7537   441 10.03.2020 
    

 
Sak: Foreløpig sva. Klage på vedtak etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag - Nordreisa hundekjørerlag 

 
Saken blir behandlet av: 
Gøril Einarsen 

Naturmangfold  og naturvern Saken blir avgjort om ca. Ila mars – april 
2020 

 
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang: 
 

 
x Vi har stor arbeidsmengde, slik at nye saker må vente en tid 

 
 Saken blir trolig ikke avgjort før i møte i    

 
som skal holdes den  

 
 Vi må innhente uttalelser fra andre instanser, særlig 

 
 

 Saken blir sendt herfra ca.  til  
 

som har myndighet til å avgjøre saken. 
 

 Andre grunner til at saken ikke kan avgjøres med en gang:   
 

 
 

 
Kopi: Nordreisa kommune 
 
 
 
    Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

FORELØPIG MELDING I 
FORVALTNINGSSAK 
 
FORVALTNINGLOVENS § 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 såvidt 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» 

Avsender: 
 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark 

Statens Hus   
9815 Vadsø  
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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  

 

Jørgen Olaussen 
Hysingjordveien 58 
9154 STORSLETT 

 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.18/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-36 2309/2020 K01 16.03.2020 

Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring i tiden 
16.03.2020 – 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 - § 5c bagasje og utstyr til hytte på gnr 21 bnr 23 og §5e Vedkjøring til fast 
bosted og annet sted enn fast bosted fra gnr 21 bnr 2 og gnr 21 bnr 3  
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte og transport av ved fra andres eiendom til fast bosted 
og til annet sted enn fast bopel. 

  

Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Jørgen Olaussen, Hysingjordveien 58, 9154 Storslett. 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 16.03. – 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 bosted 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 på gnr 21 bnr 23. 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: 16.03.2020 – 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: 
16.03.2020 

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

Referansenummer: ERQ2RD Registrert dato:12.03.2020 11:52:47

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

11.05.1943
Fornavn

Jørgen
Etternavn

Olaussen
Adresse

Hysingjordveien 58

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

48495170
Mobil

E-post

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

xx0000
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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

12.03.2020 04.05.2020 B 5 - 10 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Kjøring av ved fra eiendom tilhørende Martin Olaussen gnr 21/2 og 21/3
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

21
Bruksnr

23
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ca 3, 5 km fra brøytet bilveg

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Liv
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Etternavn

Olaussen
Adresse

Hysingjordveien 58

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

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

Vedlagt dokumentliste

Kart J.Olaussen.pdf
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Landbrukseiendom 5428-21/3/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:20000 ved A4 liggende utskrift

Dato: 12.03.2020 11:50 - Eiendomsdata verifisert: 12.03.2020 11:35 - Side 1 av 4
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 5428-21/3/0 og eiendommer lagt til

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 5428-21/3/0
1 tilknytta grunneiendommer: 21/3/0
Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

5428-21/3/0 Landbrukseiendom
21/3/0 5 44,5 0,0 0,0 260,5 937,1 8,4 0,0 1250,5
Sum 5 44,5 0,0 0,0 260,5 937,1 8,4 0,0 1250,5

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

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

5428-21/3/0 Landbrukseiendom
T 1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 1,5
Sum 1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 1,5

Dato: 12.03.2020 11:50 - Eiendomsdata verifisert: 12.03.2020 11:35 - Side 2 av 4
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Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Eierforhold Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Tabellen "Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

5428-21/2/0 Grunneiendom
21/2/0 2 0,0 0,0 0,0 185,2 1326,6 1,5 2,2 1515,5
Sum 2 0,0 0,0 0,0 185,2 1326,6 1,5 2,2 1515,5
Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.

Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

Total (dekar):
Type Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka

jord
Innmarksbeite Produktiv skog Annet

markslag
Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

Arealstatistikk
og eiendom
lagt til

7 44,5 0,0 0,0 445,7 2263,7 9,9 2,2 2766,0

Andre
tilknyttede 1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 1,5

Sum 8 45,2 0,0 0,0 446,0 2263,7 10,4 2,2 2767,5
Vi gjør oppmerksom på at totalsummene i nederste linje i tabellen "Total" vil kunne være misvisende. Det gjelder i tilfeller hvor en
og samme teig er knyttet til to eller flere av de valgte eiendommene (f.eks. T, Ff og S-teiger). Samme areal vil i så fall være
inkludert i totalarealet for flere av de aktuelle eiendommene, og totalsummen for alle eiendommer som er lagt til vil dermed bli for
stor.

Dato: 12.03.2020 11:50 - Eiendomsdata verifisert: 12.03.2020 11:35 - Side 3 av 4
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For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

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

Dato: 12.03.2020 11:50 - Eiendomsdata verifisert: 12.03.2020 11:35 - Side 4 av 4
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-47 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 06.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 31.03.2020 

 

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

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven § 6, Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 

 
Vedlegg: 
- Retningslinjer 2020 

Kommunedirektørens innstilling 
Retninglinjer for behandling av dispensasjoner etter motorferdselloven og tilhørende forskrifter 
foreslås utsatt til neste møte, den 28.04.  
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa dispensasjonsutvalg behandler søknader om motorferdsel etter følgende lovverk: 

 Motorferdselloven. 
o Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (heretter 

omtalt som nasjonal forskrift [NF]) § 6. 
 Saker etter Motorferdselloven § 6 og NF § 5 hvor administrasjonen med 

sin delegerte vedtaksmyndighet har avslått mottatt søknad. 
 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

Dispensasjonsutvalget legger politiske føringer for hvordan saksbehandlingen behandles etter 
aktuelle bestemmelser. 
 
Det er nå 10 år siden kommunens dispensasjonsutvalg siste vedtok retningslinjer for 
saksbehandlingen, jfr. PS 26/10 og i løpet av den tid har mye skjedd med tanke på bruk av 
motorkjøretøy/motorfartøy, holdninger til motorferdsel, klima- og miljøhensyn, lovverket, m.m. 
 
Kommunen har et behov for oppdaterte retningslinjer, og på bakgrunn av dette ble det i 
dispensasjonsutvalgsmøte den 4. februar 2020 bestilt. 
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Vurdering 
Det har vært et behov for å tilgjengeliggjøre og synliggjøre lovverket og kommunens 
fremgangsmåte for saksbehandlingen av motorferdselssaker. Tidligere retningslinjer at vært 
kortfattet og presist, men lite dekkende og noe også utdatert og ikke lenger gjeldende. 
Saksbehandlere, men også søkere er til nå også henvist til politiske vedtak som har foreligget i 
egne dokumenter. I den reviderte utgaven er det derfor forsøkt å samle lovverket, tidligere 
vedtak, behandlingspraksis og presedenser under ett samlet dokument. 
 
En slik samling som inkluderer presedenser må nødvendigvis også revideres hver valgperiode, 
ettersom presedensen da vil legges på nytt. 
 
Ettersom dispensasjonsutvalgets medlemmer har tatt en aktiv justerende rolle, foreslår 
kommunen at retningslinjene tas opp til behandling i møtet av 31. mars, slik at tilleggsføringer 
kan diskuteres og innarbeides for endelig fastsettelse den 28.04.
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Retningslinjer for behandling av 

dispensasjoner etter Motorferdselloven 

og tilhørende forskrifter. 

Nye retningslinjer bestilt av Nordreisa dispensasjonsutvalg i møte den 4. februar 2020 
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Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  
9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   
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1. Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker  

Dette dokumentet skal brukes som oppslagsverk ved behandling av søknader om dispensasjon fra 

Motorferdselsloven med tilhørende forskrifter ved opplæring av nyansatte, ved behandling av 

søknader, samt som veileder for publikum som søkere av dispensasjon. Kommunen oppfordrer 

publikum som ønsker å utøve aktivitet som omfattes av det lovverk som nevnes i dette dokumentet 

til å benytte retningslinjene aktivt.  

Dokumentet er en oppdatering av tilsvarende retningslinjer fastsatt i Dispensasjonsutvalget 

16.11.2010, i sak 27/10. Nordreisa kommunes mål med dokumentet er å spare både publikum og 

kommunen for tid tilknyttet søknader, men også for utilsiktede lovbrudd. Kommunen opplever at 

enkelte søknader er rettet mot formål som kommunen ikke har hjemmel i lovverket å gi tillatelse til. 

Vi håper at disse retningslinjene vil bistå søkere i søknadsprosessen. 

1.1. Dispensasjonssaker behandles etter: 

• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, motorferdselloven 

• Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, nasjonal 

forskrift. 

o Rundskriv T-1/96 

o Rundskriv T-6/06 

• Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms. 

• Rammetillatelse gitt av Fylkesmannen i Troms 

• Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune vedtatt av driftsutvalget 19.06.2006, i 

politisk sak 67/06. 

• Bestemmelser for kjøring etter § 3 første ledd bokstav b-g jfr. Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i Nordreisa kommune, 16.11.2010, 

sak 26/10. 

• Retningslinjer for næringskjøring vedtatt i dispensasjonsutvalget 26.01.2010, sak 

2/10. 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven. 

1.2. Behandling av saker 

Søknader om dispensasjon skal vurderes/behandles etter Lov om motorferdsel og/eller 
tilhørende forskrift. Motorferdselloven er førende, nasjonal forskrift er utfyllende/utvidende 
og rundskriv T-1/96 og T-6/06 er presiserende. Loven gir definisjon på hva som omfattes som 
motorferdsel og hvor den gjelder.  
 
1.2.1. Kommunal forvaltning 

Kommunen vurderer den enkelte søknad etter lovverket nevnt ovenfor. Kommunen er også 
bundet av prinsippet om likebehandling. Dette vil si at kommunen skal ha en konsekvent 
tilnærming til saksbehandlingen og skal påse at ingen form for uhjemlet forskjellsbehandling 
skal forekomme. Presedens oppstår som en konsekvens av likebehandling. Det vil si at 
dersom kommunen åpner for en aktivitet i et vedtak, vil dette også være åpent for andre å 
søke på for andre med tilsvarende grunnlag, med tilsvarende utgangspunkt. 
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Presedenser som omtalt er førende gjennom en politisk valgperiode. Etter gjennomført 
kommunevalg og nye politiske representanter utgjør Dispensasjonsutvalget er tidligere 
presedenser opphørt. Det nye Dispensasjonsutvalget har et blankt ark og legger nye 
presedenser for hvordan retning kommunens motorferdsel i utmark skal være i kommende 
periode. Dette på grunn av at forskjellige politiske partier kan ha andre politiske 
føringer/idealer for hvor åpent- eller strengt lovhjemmelen skal vurderes, og kommunens 
dispensasjonsutvalg rulleres etter hvert kommunevalg. 
 
I dette dokumentets kapittel X fremkommer momenter som må fremkomme i 
meldingspliktig kjøring (jfr. nasjonal forskrift § 3) eller en eventuell søknad om tillatelse om 
motorferdsel i utmark (jfr. motorferdsellovens § 6, nasjonal forskrift §§ 5 og 6). Mangel på 
opplysninger som nevnt i dokumentets kapittel X vil ikke bli tatt opp til politisk behandling 
før aktuell informasjon er inkludert. 
 
1.2.2. Andre forvaltningsmyndigheter 

Kommunen mottar jevnlig søknader om dispensasjon innenfor områder hvor det er flere 

forvaltningsmyndigheter. Kommunen vil alltid være behjelpelig i disse tilfellene og henvise 

søker til korrekte forvaltningsmyndigheter. Kommunen får stadig flere oppgaver av staten og 

som resultat må kommunen prioritere kapasitetsbruken. Aktuelle eksempler på dette er 

søknad om motorferdsel innenfor nasjonalpark eller andre verneområder, hvor henholdsvis 

Nasjonalparkstyret og Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet. Likevel skal også kommunen 

ta stilling til motorferdselen innenfor kommunens grenser. Som et tiltak for å begrense eget 

beslag av saksbehandlingstid vil kommunen alltid vente med behandling av søknad om 

dispensasjon frem til den tid annen forvaltningsmyndighet har fremmet sitt enkeltvedtak. 

Dette fordi kommunen ikke ønsker å prioritere tid på å behandle en søknad som ikke kan 

brukes hvis annen forvaltningsmyndighet ut ifra sine, strengere lovverk ikke innvilger 

søknaden. 

 

2. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

(Motorferdselloven 

2.1. Lov om motorferdsel § 1. (formål) 

§ 1 er lovens formålsbestemmelse og fastsetter bakgrunnen for Norges tilbakeholdenhet 

tilknyttet motorferdsel i utmark: 

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og 
fremme trivselen. 
 

2.2. Lov om motorferdsel § 2. (virkeområde) 

I § 2 gis definisjon på virkeområde for loven: 
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Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, 
snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, 
samt landing og start med motordrevet luftfartøy. 

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke 
regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og 
skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. 

Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. 
Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil. 

Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer. 

Loven gjelder ikke landingsplass for luftfartøy når det er gitt konsesjon etter lov 11. juni 
1993 nr. 101 om luftfart § 7-5. 

 

2.3. Lov om motorferdsel § 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og 

vassdrag) 

§ 3 er lovens forbudsbestemmelse, og definerer hvor motorferdsel, som definert i lovens § 2, 
ikke kan finne sted: 

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne 
lov eller vedtak med hjemmel i loven. 

Dette betyr at loven i prinsipp forbyr all motorferdsel utenfor veg og innmark. 

 

2.4. Lov om motorferdsel §§ 4. (tillatelser med hjemmel direkte i 

loven) og 4 a (forskrifter om bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag). 

2.4.1. Lov om motorferdsel § 4 

§ 4 er lovens unntaksbestemmelse, og definerer hvilke tilfeller som er unntatt fra lovens § 3: 

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med: 
a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med  

hjemmel i lov, 
b) offentlig post- og teletjenester, 
c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks-  

og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne 
forbindelse, 

d) forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, 
e) anlegg og drift av offentlige veger og anlegg, 
f) rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven 

Departementet kan ved forskrift gi også andre tillatelser til motorferdsel. 
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Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på 
elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en 
del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller 
delvis ikke skal være tillatt. 

 
2.4.2. Lov om motorferdsel § 4 a (forskrifter om bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag) 

§ 4 a første ledd fastslår at [m]otorkjøreøy kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar 

med forskrift gitt av departementet.  

§ 4 a annet ledd gir kommunene myndighet til å fastsette løyper for kjøring med snøskuter på 

vinterføre, samt den utvidete ordningen for Finnmark og Nord-Troms om å fravike løypene tilknyttet 

rasting. 

 

2.5. Lov om motorferdsel § 6. (tillatelse etter søknad). 

Lovens § 6 åpner for at man kan søke om dispensasjon fra forbudsbestemmelsen § 3 for 

motorfartøy (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor) eller luftfartøy 

(fly eller helikopter). Lovens § 6 åpner derimot ikke for å søke om dispensasjon for 

motorkjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter). Søknad om tillatelse til bruk av 

motorkjøretøy behandles etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag, og omtales i kapittel 3.  

Lovens § 6 åpner for at kommunen kan gi dispensasjon for motorfartøy eller luftfartøy etter 

søknad: 

«Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen» 

▪ Rundskriv T-1/96 – Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 
82, presiseres lovens § 6: 

I. Etter motorferdsellovens § 6 kan kommunen gi tillatelse til bruk av 
motorfartøy og luftfartøy etter søknad når det foreligger "særlige grunner". 
Det er imidlertid en fordel om kommunene i størst mulig grad dekker behovet 
for unntak gjennom forskrift etter lovens § 5. 

Det må foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er 
bare adgang til å gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige 
grunner". Ved vurderingen av om "særlige grunner" foreligger, vil det være av 
betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål, eller bærer 
preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. At transportøren anser 
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transporten for økonomisk lønnsom er ikke avgjørende, dersom transporten 
ikke isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov. De formålene som er 
nevnt under 7 om motorkjøretøyer, vil også kunne være å anse som særlige 
grunner etter lovens § 6. 

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt 
forvaltningsmessig skjønn om det skal gis tillatelse. Skjønnsvurderingen 
innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens formål, hvor behovet 
for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan 
forårsake. 

Dersom en søknad blir imøtekommet, kan kommunen sette vilkår for 
tillatelsen, jfr. lovens § 6 annet ledd. 

▪ Kommunens behandling: 
I. Mest relevant til denne bestemmelsen er søknader om dispensasjon for bruk 

av vannjet, som er forbudt jfr. lokal forskrift for motorferdsel i 
Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms. Nordreisa kommune vurderer 
om ovennevnt lokal forskrift skal revideres, og frem til dette er avgjort ønsker 
ikke kommunen å utgi ytterligere dispensasjoner enn det som er gjort i 
tidligere år. Dette betyr at kommunen vil vurdere alle søknader om bruk av 
vannjetaggregat samlet hvert år, og påse at det ikke utgis dispensasjon til et 
høyere antall jetaggregat enn tidligere år – uavhengig av antall søkere. 

II. Årlig mottar kommunen søknad om lavtflyvende helikopter i 
forskningsøyemed tilknyttet innlandsvann.  

 

2.6. Lov om motorferdsel § 10 (forholdet til grunneiere o.a.) 

Grunneier har etter lovens § 10 alltid adgang til å forby eller begrense motorferdsel på sin 

eiendom. Kommunen har ingen hjemmel til å overstyre denne bestemmelsen, og enhver 

motorferdsel skal alltid avklares med grunneier. 

 

3. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

«Forskriften gjør ikke noen endring i det utgangspunkt at bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag er forbudt, jf. lovens § 3. Kjøring kan bare skje i samsvar med den 

nasjonale forskriften, jf. lovens § 4a og forskriftens § 1.» - utdrag fra rundskriv T-1/96, 

kapittel 7.1 tredje ledd. 

3.1. Viktige momenter om forskriften, uavhengig av formål med 

aktiviteten. 
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Slik det fremkommer av forskriftens tittel omfatter den kun bruk av motorkjøretøy, ikke 

motorfartøy og luftfartøy. Forskriften er gjeldende for bruk av motorkjøretøyer på både 

sommerføre og vinterføre. 

Det presiseres i Rundskriv T-1/96 kapittel 7.1 fjerde ledd at reglene ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel som tjener anerkjente nyttebehov, men at det er den unødvendige 
fornøyelsespregede ferdselen regelverket skal forhindre. 
 
Forskriften gir klare regler for hvem som har hjemmel direkte i forskriften, hvem som kan 
kjøre etter kommunale bestemmelser og hvem som må søke dispensasjon. Videre angis det 
om saker kan behandles administrativt eller at de må behandles politisk i 
dispensasjonsutvalget. 
 
Forskriftens § 9 fastsetter et særskilt forbud mot bruk av motorkjøretøy i Finnmark og Nord-
Troms i tiden fra og med 5. mai til og med 30. juni. Forbudet gjelder også bruken av de 
særskilte snøscooterløypene, jf. forskriftens § 4 tredje ledd. 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. 
 
Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjoner dersom tungtveiende allmenne 
hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte 
om eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i 
den tidsperioden hvor bakgrunnen for en eventuell tilbakekalling er aktuell. 
 

3.2. Nasjonal forskrift § 1 

Forskriftens § 1 fastsetter forskriftens virkeområde, samt gir grunnleggende føringer for hvordan all 

motorferdsel etter forskriften skal foregå: 

§ 1. I utmark og på islagte vassdrag (som definert i lovens § 2) kan motorkjøretøyer bare 

brukes når det skjer i samsvar med denne forskrift. 

All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for 
å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

▪ Kommunens behandling: 
I. Bestemmelsens andre ledd er førende for motorferdsel som er direkte 

hjemlet i lov, og dispensert motorferdsel. Dette innebærer at fører av 
motorkjøretøy skal tilstrebe å få utrettet så mye som mulig på minst mulig 
turer. Fører skal altså planlegge sin motorferdsel så langt som nødvendig for å 
påse at unødig ekstra kjøring er nødvendig. 

3.3. Nasjonal forskrift § 2 (barmarkskjøring med direkte hjemmel i 

forskriften) 

Forskriftens § 2 nevner de formål for barmarkskjøring hvor det ikke kreves søknad til 
kommunen om tillatelse: 
§ 2. Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg nyttes til: 
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a) Formål som nevnt i motorferdselslovens § 4 første ledd, 
b) Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort.... 
c) Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste 
d) Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, 
e) Nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg. 

 
Videre presiserer bestemmelsens andre ledd at [k]jøringen skal om mulig følge eldre 
kjørespor.  

▪ Kommunens behandling: 
▪ I søknader om bruk av motorkjøretøy på bar mark som ikke omfattes av § 2 har 

kommunen lagt strenge føringer. Mer om dette i kapittel 3.6. Nasjonal forskrift § 6. 
 

3.4. Nasjonal forskrift § 3. (motorferdsel på vinterføre med direkte 

hjemmel i forskriften) 

Forskriftens § 3 nevner de formål for som kan nyttes av motorkjøretøy på vinterføre uten å søke 

kommunen om tillatelse, men er meldingspliktige. Bestemmelsens andre ledd åpner derimot opp for 

at [k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder om 

områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. Dispensasjonsutvalget vedtok 

med hjemmel i denne bestemmelsens andre ledd lokale tilleggsbestemmelser til § 3 bokstav d, e og f, 

i møte 16.11.2010 i sak 26/10. De lokale bestemmelsene gjengis i eget punkt under aktuell bokstav i 

gjengivelsen av lovteksten under: 

§ 3.  Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: 
a. Formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd 

b. Andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 

c. Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og 

serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 

d. Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med 

byggetillatelse, 

▪ Kommunens behandling: 

i. Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3d, 

skal melding sendes til Nordreisa kommune. Meldingen skal 

inneholde navn, adresse, telefonnr. til den som skal kjøre. Kopi av 

byggetillatelse og kart med inntegnet kjøretrase skal legges ved 

meldingen. Kommunen tillater at det kan benyttes snøscooter for 

transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk fra nærmeste bilveg 

til byggetomt inntil 3 år fra byggetillatelse er gitt. 

ii. Aktører som er avhengig av omsøkte midler som søker etter denne 

forskrift bør søke kommunen om dispensasjon samtidig som 

søknad om midler. Kommunen oppfordrer søkere om å inkludere 

følgende tekst i aktuelle søknader: «Med forbehold om mottatte 

gjennom [aktuell tilskuddsordning]». Søknad med frist for 

gjennomføring kort tid etter innsendt søknad vil ikke prioriteres 

høyere enn andre søknader da kommunen anser at søker har hatt 
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god tid i forkant, da søknader om tilskuddsmidler har lang 

saksbehandlingstid.  

e. Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 

turistbedrifter 

▪ Opparbeiding av skiløyper og skibakker for allmennheten kan gjøres av 

hjelpekorps, idrettslag, turlag, turistbedrifter, kommunen eller de som 

kjører på vegne av kommunen. Det kan benyttes tråkkemaskin eller 

snøscooter. Ved bruk av snøscooter skal det som hovedregel benyttes 

løypeplog. I spesielle tilfeller som ved starten av sesongen (tråkke såle) og 

ved store snøfall, kan det kjøres uten løypeplog. Hvis det er ønske/behov 

for tilførselsløype skal den også merkes på kartet. 

 

Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3e, skal 

melding sendes til Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn på 

laget/bedriften, dens leder, navn på kjørere, kart med område og/eller 

trase inntegnet. Hvert lag/bedrift kan normalt ha inntil 3-5 kjørere i hvert 

område/trasee. For oversikt over lag/bedrifter og områder med godkjente 

traseer, se vedlegg 1. 

 

Kjøringen kan skje i tidsrommet fra det er kjørbart med scooter på høsten 

til og med 04.mai. Kjøring av løyper i nøkkelbiotoper vil kunne avgrenses i 

avsluttende tid for å ivareta hensyn etter naturmangfoldloven § 8. 

Eksempel på dette er løypene som vanligvis kjøres til Sieimma. Ansvarlig 

leder laster ned mal fra kommunens hjemmeside og utsteder en 

bekreftelse til alle som skal kjøre løypene. Bekreftelsen skal medbringes 

under kjøring. Grunneiers tillatelse, utenom Statskog, må innhentes av 

ansvarlig leder. Løyper i eventuelle naturreservat skal ikke kjøres uten 

tillatelse fra Fylkesmannen 

f. nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 

dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 

nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning 

fra skogforvaltningen i Finnmark. 

▪ Forskningsinstitusjoner som skal benytte snøscooter i sitt arbeid skal 

melde fra til Nordreisa kommune, før kjøringen skal skje. Meldingen skal 

inneholde navn, adresse telefonnr, tidspunkt og område for kjøringen. 

g. praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring 

for beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag 

fra kommunene. 

h. transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere 

påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane. 

i. nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av 

kommunen. 
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Meldinger etter denne paragrafen som kommer inn til kommunen, sjekkes av saksbehandler 

og videresendes til Lensmannskontoret og Statskog.  

3.5. Nasjonal forskrift § 5 (Søknadspliktig kjøring, administrativ 

behandling av dispensasjonssøknader) 

Forskriftens § 5 annet ledd åpner for at for formålene som gjengitt nedenfor kan behandles 
administrativt. Dispensasjoner kan gis for inntil fire år, men avgrenses innenfor gjeldende 
valgperiode da dispensasjonsutvalget ikke kan gi tillatelser utover inneværende valgperiode. 
Kopi av saksgangen tilsendes Fylkesmannen, Fjelltjenesten og politiet ved melding om 
vedtak. 
 
Negativ innstilling fra administrasjonen: 
I saker hvor administrasjonen tilrår avslag på en søknad skal søknaden legges fram for 
dispensasjonsutvalget, jfr delegasjonsreglementet av 19.06.2006. 
 
§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøskuter for: 

a. Fastboende som i ervervmessig øyemed vil påta seg 
- Transport mellom bilveg og hytte, 
- Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, 
- Transport for massemedia på reportasjeoppdrag. 
- Transport av funksjonshemmede, 
- Transport av ved, 
- Transport ett dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6 

▪ Kommunens behandling: 
i. Det er per i dag ingen leiekjøring i kommunen. 

b. Funksjonshemmede: 
▪ Hovedregel er at det praktiseres en streng holdning. Søkerne henvises til 

kjøring i kommunens ordinære løypenett. I særlige tilfeller og der hvor 
avstanden ikke er for stor kan det gis dispensasjon til kjøring fra hjem til 
nærmeste godkjente løype. 

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, 

▪ Rundskriv T-1/96 presiserer hensikten med bestemmelsen, hva som menes 
med hytteeier og begrensninger i lovhjemmelen: 

i. Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende 
hytter. 
 
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 § 6. Besøkende på foreningshytter omfattes heller ikke av § 5. 
Heller ikke kjøring til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter 
denne paragrafen. 
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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 ad passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 

▪ Kommunens behandling: 
i. Tidligere utga kommunen åpne tillatelser etter søknader etter denne 

bestemmelsen. Kommunen har siden vurdert at dette ikke er forenlig 
med motorferdsellovens formål om å redusere motorferdsel i utmark 
til et minimum. Kommunen har derfor de siste årene lagt seg på en 
moderat linje og gir vanligvis inntil ti – 10 – turer til privat hytte for 
hytteeier. 

ii. Kommunen sammenstiller ektefeller med partnere og samboere 
(samboere er i denne sammenhengen ikke venner som bor sammen), 
og barn med stebarn, fosterbarn og lignende. For å unngå 
feilbehandling av søknad bør forholdet til hytteeier presiseres. 

iii. Innehavere av festerett og åremålskontrakt på minimum 12 måneder 
sidestilles med eier av hytte. Dispensasjon er kun gyldig sammen med 
gyldig åremålskontrakt. 
 

d. Kjøring i utmarksnæring for fastboende, 
▪ Rundskriv T-1/96 presiserer lovteksten slik: 

i. Fastboende kan ha behov for motorisert transport i forbindelse med 
utmarksnæring. Slik transport kan det gis tillatelse til etter forskriftens § 5 
første ledd bokstav d. 

ii. Det må dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og 
videreforedling. Kommunen kan eventuelt kreve dette dokumentert ved 
framleggelse av næringsoppgave. 

iii. Bestemmelsen vil f.eks. kunne gi hjemmel for bruk av snøscooter i forbindelse 
med drift av utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et 
gårdsbruk, herunder nødvendig tilsyn med og transport av gjester til hyttene. 
Videre vil nødvendig transport i forbindelse med næringsmessig jakt og fiske 
kunne tillates, der jakten/fisket drives som attåtnæring av en viss 
inntektsmessig betydning. Begrepet utmarksnæring må tolkes restriktivt slik 
at biinntekter, som f.eks. turtransport av turister m.v., ikke vil komme inn 
under bestemmelsen. 

iv. Snøscootersafari og liknende kan ikke tillates etter forskriftens § 5 første ledd 
bokstav d. Det er ikke tilstrekkelig til å betegne det som utmarksnæring at 
selve transporten er lønnsom for transportøren. 

▪ Kommunens behandling: 
i. Søknader etter denne bestemmelsen skal søkes særskilt, og er ikke forenlig 

med annen privat bruk. Søknader som blander privat bruk med 
utmarksnæring blir sendt i retur. 

ii. Søknader som ikke viser til utmarksnæring innenfor kommunens grenser 
sendes i retur. 

e. Transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g 
▪ Rundskriv T-1/96 presiserer lovteksten slik: 
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i. 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. 

▪ Kommunens behandling: 
i. Kommunen gir ikke tillatelse til «Transport av ved fra egen eiendom til 

annet sted enn fast bopel» som søker ikke selv eier (herunder også 
innehavere av festerett og åremålskontrakter på minimum 12 
måneder), eller hvor søker ikke er medlem av organisasjonen som 
drifter omsøkt hytte. 

1. Transport av ved til privat hytte som også omsøkes - eller 
allerede er omsøkt - etter § 5 første ledd bokstav c vil i stor 
grad dekkes av denne, og vil således ikke gi medføre økt antall 
turer. 

ii. Vedrørende vedteiger utstedt fra Statskog gjennom 
rotsalg/hogsttillatelser: 

1. Alle felter skal være utfylt. 
2. Kart utstedt av Statskog skal medfølge. 
3. Kontrakten skal være underskrevet av begge parter. 

Dersom én eller flere av disse momentene utestår fra en evt. søknad 
vil søknaden sendes i retur. 

iii. Kommunen legger til grunn at en snøskuter m/kjelke kan transportere 
0,5 m3 ved på én – 1 – tur, og at én husholdning sjeldent har et 
vedforbruk på mer enn 5 m3. På bakgrunn av dette gir kommunen ikke 
mer enn ti – 10 – årlige turer for transport av ved til én husholdning. 

1. Dersom søker har et behov som overskrider ovennevnte 5 m3 
kan dette omsøkes, hvorav det særlige behovet skal beskrives 
særskilt.  

iv.  
f. Gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, 

medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i 
regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan 
kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer 
dersom kommunen anviser slike. 

▪ Rundskriv T-6/09 presiserer lovteksten slik: 
i. «Det kan kun gis tillatelse til turer til bestemte mål, der 

snøskutertransport inngår som en nødvendig del, og ikke til ren 
rekreasjonskjøring. 
 
Det kan kun gis tillatelse til en gruppetur av gangen. Det innebærer at 
bestemmelsen ikke er ment for månedlige arrangementer eller 
lignende. Bestemmelsen gjelder kun transport som er nødvendig for å 
gjennomføre gruppeturer for mennesker som ellers har vansker med å 
ta seg ut i naturen på egen hånd. Kommunen må i sin vurdering av 
søknader legge vekt på formålet med arrangementet og den samlede 
belastning arrangementet vil ha på naturmiljø og muligheten til å 
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oppleve stillhet og ro i naturen, samt forventet antall tilsvarende 
søknader. 
 
Tillatelse kan gis til helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle 
organisasjoner som har som hovedmål å hjelpe andre mennesker, 
f.eks. Røde Kors, Lions, Rotary o.l. Tillatelse kan ikke gis til idrettslag, 
snøskuterklubber og lignende medlemsorganisasjoner og heller ikke til 
mer løselig organiserte lag, grupper eller til familier.» 

▪ Kommunens behandling: 
i. Reisavekst er et eksempel på lokal aktør som er aktuell for søknad. 

 

3.6. Nasjonal forskrift § 6 (Søknadspliktig kjøring, politisk 

behandling av dispensasjonssøknader) 

Alle søknader om motorferdsel med motorkjøretøyer utover de ovennevnte tilfellene kan 

omsøkes etter § 6. Søknader etter forskriftens § 6 skal behandles restriktivt og søker skal 

påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. 

Bestemmelsen lyder som følger: 

§ 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. 

▪ Rundskriv T-1/96 presiserer lovteksten slik: 

Etter forskriftens § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse 

til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg 

til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles 

meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne 

dekkes på en annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for 

tillatelser til barmarkskjøring. 

 

Bestemmelsen er streng. 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. 

 

Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" vil det være av 

betydning om kjøringen er nødvendig og har et akseptert nytteformål 

eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med selve 
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transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor 

ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, 

dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig 

behov.  

 

Turkjøring kan ikke tillates. Det siktes her til ren turkjøring, dvs. kjøring 

for turens skyld. Dermed kan det ikke gis dispensasjon til fornøyelses- 

eller rekreasjonskjøring. 

 

Tillatelse kan bare gis dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. 

Dette innebærer f.eks. at i Finnmark og Nord-Troms hvor det er 

særordninger med rekreasjonsløyper, jf. lovens § 5 og forskriftens § 4, 

kan det ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for 

transport kan dekkes ved at disse løypene benyttes. 

 

Det følger videre av bestemmelsen at veg i utmark som er opparbeidet 

for kjøring med bil, anses som utmark om vinteren dersom den ikke er 

brøytet for kjøring med bil. Kjøring på veger som må anses som utmark 

etter lovens § 2, vil ofte være den trasé der motorferdselen vil gjøre 

minst skade eller være til minst ulempe. Det vil være lettere å gi 

tillatelse til kjøring når den kan foregå langs slike veger. 

 

Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall 

tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på 

vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlete 

konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader. 

 

Søknad etter forskriftens § 6 skal være skriftlig, og i søknaden må 

søker redegjøre for behovet for transporten. Dersom kommunen finner 

det nødvendig, kan det kreves at søker framlegger kart. Gjelder 

søknaden barmarkskjøring, bør kommunen spesielt påse at alternative 

transportmåter er vurdert og at kjøringen såvidt mulig følger eldre 

kjørespor. 

▪ Kommunens behandling: 

Det er umulig å ramse opp alle mulige søknader som kommunen mottar, og 

derfor heller ikke hvordan alle disse behandles. Under er noen eksempler på 

svært vanlige søknader: 

i. Om flerårige søknader med mer enn 10 årlige turer: Alle 

dispensasjoner med tillatelse til flere enn ti – 10 – turer og som gis 

vilkår om å utfylle kjørebok skal sende inn kjørebok til kommunen 

innen 3 uker fra den tid sesongens første tidsperiode utløper, jfr. 

vedtak i behandling av utvalgssak 3/20. Dette gjelder uavhengig om 

hvorvidt fører av motorkjøretøy har brukt mer enn ti turer eller ikke. 

Dersom kjørebok med flere enn ti turer ikke sendes til kommunen 
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innen 3 uker etter første sesongs tidsperiode er utløpt, er 

dispensasjonen ugyldig. Det vil ikke utgis ny dispensasjon i påfølgende 

år før kjørebok blir innlevert til kommunen. 

ii. Om barmarkskjøring: Kommunen stiller seg bak rundskrivet når det 

gjelder å være restriktiv i utdeling av tillatelser til barmarkskjøring.  

iii. Om transport til isfiske: Kommunen vil ikke gi dispensasjon for 

transport for isfiske da de kommunale snøskuterløypene i stor grad 

tilfredsstiller et slikt behov. Kommunen minner om «300-

metersregelen» som er gjeldende i Nord-Troms og Finnmark. 

iv. Om transport av ved, utstyr og bagasje til privat hytte utover § 5 c: 

Kommunen oppfordrer de som er flere enn én om å eie en enkelt 

hytte om å bli enige om hvem som skal kunne stå for transport av ved, 

utstyr og bagasje til hytta. Antallet eiere av hytte vil være av betydning 

for søknaden når det gjelder antall turer; tinglyst oversikt over eiere 

skal vedlegges.  

 

I kommunens vurdering legges det til grunn at vedforbruk i hytte 

uansett, antall brukere, vil være lavere enn vedforbruk for en 

alminnelig fast bopel. Vedforbruk inntil 5 m3 legges til grunn. 

 

4. Vurdering etter Naturmangfoldloven. 

Alle beslutninger som fattes ved utøving av offentlig myndighet skal vurderes opp mot prinsippene i 

Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jfr. naturmangfoldloven § 7. Bestemmelsene §§ 8 – 12 omhandler 

følgende: 

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

§ 9 – Føre-var-prinsippet 

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning  

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Selv om en søknad oppfyller betingelsene i Motorferdselloven og tilhørende nasjonal 

forskrift vil en vurdering av bestemmelsene i Naturmangfoldloven være avgjørende for om 

søknaden innvilges eller avslås. 

5. Om Søknaden. 

Søk alltid så tidlig som mulig. Kommunen kan tidvis motta titalls søknader og behandlingstiden kan 

derfor variere mye. Alle søknader etter forskriftens § 6 og søknader som administrasjonen foreslår 

avslått etter forskriftens § 5 eller naturmangfoldloven § 6 skal behandles politisk i 

dispensasjonsutvalget. Dispensasjonsutvalget har primært møte én gang i måneden – møteplan 

finner du her. Dispensasjonsutvalgets medlemmer skal få tid til å gjennomgå mottatte søknader i 
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forkant av møtene, og kommunen oppfordrer derfor alle å sende inn søknad minst 2 uker før 

nærmeste møtet – men aller helst så fort du veit at behovet/ønsket foreligger, om så et halvt år i 

forveien. 

En søknad om tillatelse/dispensasjon fra det generelle forbudet om motorferdsel må falle innenfor 

momentene i Motorferdsellovens § 6 eller forskriftens §§ 5 eller 6. Dersom hensikten med 

motorferdselen faller under motorferdsellovens § 4 eller forskriftens § 2 eller § 3 er det ikke 

nødvendig å søke om tillatelse, men enkelte formål er likevel meldingspliktige. For at kommunen skal 

kunne gjøre en riktig vurdering er det viktig at søknaden utfylles så beskrivende som mulig. 

Søker kan ikke regne med at en eventuell saksbehandler er kjent med den enkelte søkers bakgrunn 

eller formål, og skal beskrive behovet tilstrekkelig. Kommunen skal vurdere en rekke faktorer under 

saksbehandlingen, og kan ofte bruke mye tid på å innhente informasjon som ikke kommer fram i 

søknaden. Slik innhenting av informasjon kan ta tid, og kan medføre at saksbehandlingen ikke 

ferdigstilles innen førstkommende dispensasjonsutvalgsmøte. 

Søknader som har preg av tidskritisk behandling kan behandles på kort varsel ved at saksbehandler 

innkaller Dispensasjonsutvalget til et e-post-/skype-/teams-/telefonmøte. Dette vil derimot ikke 

iverksettes dersom søker har hatt anledning til å søke i god tid. Herunder vil eksempelvis søknader 

basert på mottatte tiltaksmidler med kort tidsfrist bli behandlet under ordinære utvalgsmøteplan, da 

søker kan søke om tillatelse med forutsetning om at tilskuddsmidler godkjennes. 

Søknader skal sendes inn elektronisk. Søknadsskjema finner du her. 

5.1. Søknaden skal inneholde: 

▪ Personlige opplysninger 

i. Fornavn 

ii. Etternavn 

iii. Adresse 

iv. Postnummer og poststed 

v. Telefonnr. og/eller mobilnr. 

vi. E-postadresse 

▪ «Skal søkeren kun kjøre selv» 

i. Ja eller nei 

o Hvis nei skal andre førere oppgis ved navn, etternavn og telefonnr. 

▪ Om kjøretøy(et) 

i. Kjøretøytype 

o Bare et valg kan velges. 

a. Dersom valg av «Annet», beskriv kjøretøyet/kjøretøyene. 

ii. Registreringsnummer skal alltid oppgis. 

o Dersom flere enn én, velg «Ny rad». 

iii. «Eventuelt tilleggsutstyr» er frivillig, men informasjonen kan være 

avgjørende for ønsket resultat for søknaden. 

o Dersom «Spesialutstyr» velges, skal dette presiseres i beskrivelsen 

senere. 

▪ Tidsrom 

i. «Det søkes om kjøring på» 

o Nordreisa kommune vil svært sjeldent åpne for motorferdsel på 

barmark. Dette gjelder spesielt dersom søker har mulighet til å 
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utføre oppgaven på snødekt mark. Kommunen oppfordrer søkere 

om å velge snødekt mark der dette er mulig. 

ii. «Skal kjøringen foregå» 

o «Over en/flere perioder». 

a. Dersom du søker for flere år om gangen oppfordrer 

kommunen at søkere ikke bruker kun «antall år»-funksjonen. 

For å forsikre at kommunen ikke misforstår søkers ønskede 

tidsperiode oppfordrer kommunen søkere om å skrive 

datoene for tidligst ønskede tidspunkt og til seineste 

ønskede dato for sesongen og velger «ny rad»-funksjonen 

for hvert år. Hvis ikke kan kommunen misforstå 

tidsperioden, spesielt dersom søknaden sendes seint i 

sesongen.  

o «På bestemt(e) dag(er)» 

a. Velg dato og antall turer. Dersom flere bestemte dager – 

trykk «Ny rad». 

▪ Transport av bagasje/utstyr 

i. «Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for:» 

Alle alternativer bør opplyses nærmere i tekstboksen – uten opplysninger 

som viser at behovet er i henhold til lovverket vil søknaden ikke godkjennes.  

o «Kjøring for funksjonshemmede» 

a. Legeattest skal vedlegges søknaden. 

o «Transport av utstyr og bagasje til hytte» 

a. Det er kun eieren av privat hytte som ligger minst 2,5 km fra 

brøytet bilveg som kan søke på bakgrunn av dette, jfr. 

forskriftens § 5 første ledd bokstav c (se punkt 3.5. nasjonal 

forskrift § 5). 

i. Hytteeiers nærmeste familie, det vil si ektefelle (evt. 

registrert partner/samboer) og barn, vil også kunne 

gis dispensasjon etter denne bestemmelsen. 

Slektninger utover dette må påvise et særlig behov i 

søknad etter forskriftens § 6 (se side10 – 12, punkt 

3.6. nasjonal forskrift § 6). 

 

Kommunen vil ikke bruke tid til å undersøke 

familierelasjoner i tilfeller hvor dette ikke opplyses 

om, og vil i tilfeller dette ikke kommer utvetydig 

frem finne at søknaden ikke innfrir betingelsene i 

bestemmelsen. 

b. Hytter med flere hytteeiere innfrir ikke betingelsene for 

bestemmelsen (se punkt 3.5. om presisering av § 5 første 

ledd bokstav c).  

o «Kjøring i utmarksnæring for fastboende» 

a. Det skal fremkomme fra beskrivelse i tekstboksen under hva 

slags utmarksnæring det gjelder, og en kort oppklaring i 

hvordan motorferdselen knytter seg til dette. Kommunen er 

pålagt å tolke begrepet utmarksnæring restriktivt. 
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Utmarksnæring som ikke har eget organisasjonsnummer 

regnes ikke som en utmarksnæring. 

o «Transport av ved» 

Nordreisa kommune legger til grunn at én – 1 – tur med snøskuter 

m/slede kan medbringe 0,5 kubikkmeter ved, og at et årlig forbruk 

svært sjeldent overskrider 5 kubikkmeter ved per husholdning. 

Søknader med formål om vedtransport utover 5 kubikkmeter ved/ 

10 turer med snøskuter m/slede skal omsøkes etter § 6 – særlige 

behov. 

a. Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel på snødekt 

mark faller inn under forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 

og er ikke søknadspliktig.  

b. Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i 

forskriftens § 3 anses som en kurant dispensasjonsgrunn. 

Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted 

enn fast bopel, eksempelvis hytte, og transport av ved fra 

andres eiendom. 

 

Vedrørende vedtransport fra vedteig etter avtale med 

Statskog skal vedlegge utfylt avtaleskjema med underskrift 

fra begge parter, samt kart utstedt av Statskog. 

c. Transport av ved på barmark behandles etter forskriftens § 

6 – særlig behov. Motorferdsel på barmark skal behandles 

spesielt restriktivt, og kommunen anser ikke at vedtransport 

via motorferdsel på barmark innfrir § 6 betingelse om at 

behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

o «Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)» 

a. Punktet omfatter alle behov som ikke faller inn under andre 

bestemmelser (§) enn motorferdsellovens § 6 eller 

forskriftens § 6. 

b. Andre særlige behov skal beskrives tilstrekkelig. 

Saksbehandler vil ikke løfte søknaden for 

dispensasjonsutvalget før søknaden er tilstrekkelig belyst. 

▪ (Hytta) 

i. «Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til:» 

o Det er kun eneeier av hytte som skal krysse av punktet «Eier». 

Dersom er én av flere eiere skal søker bruke «Annet», og presisere 

dette. Kommunen ser alltid på hvem som er registrert som 

grunneier. 

o Dersom hytte er på åremål skal kopi av kontrakt mellom partene 

vedlegges, og varighet utfylles. 

o Det er kun hytteeiers nærmeste familie som skal krysse av punktet 

«Familiemedlem». Nærmeste familie omfatter hytteeiers 

ektefelle/partner/samboer og barn. Andre slektninger, herunder 

foreldre, onkel/tante, osv. skal krysse av «Annet» og presisere dette. 

ii. «Gårdsnr, Bruksnr. og festenr.»: 

o Skal fylles ut (festenr. om aktuelt). 

iii. «Beskrivelse av hyttas beliggenhet»: 
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o Det holder ikke å skrive «se kart», eller tilsvarende. Beskrivelsen skal 

muliggjøre å finne hytta på kart uavhengig av vedlagt kart. Bruk 

kjennetegnede landskap, vann, høyde eller lignende som 

referansepunkt. 

iv. «Opplysninger om hytteeier»: 

o Skal fylles ut. 

▪ Ferdselsområde 

i. «Eventuell nærmere beskrivelse av området (frivillig)» 

o Beskriv startpunkt, ferdselsrute og endepunkt. Viktig informasjon 

som bør inkluderes er om valgt trasé er langs eldre 

kjørespor/veg/traktorveg/eller lignende eller eventuelle terskler. 

ii. «Grunneier(ne)s navn» 

o Alle grunneiere som blir berørt skal oppgis. Ved en eventuell kontroll 

under saksbehandlingen vil eventuelle uoverensstemmelser mellom 

søknad og pårørt grunneier medføre at søknaden avslås. 

iii. «Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden (frivillig)» 

o Her skal all informasjon som er relevant til søknaden som ikke har 

vært nevnt tidligere inkluderes. 

▪ Vedlegg 

i. Vedlegg som skal fremkomme: 

o Kart over omsøkt strekning 

o Eventuelle aktuelle avtaledokumenter vedlegges  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-37 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 16.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 31.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Vedtransport ATV Stangeland - 
10.01.2020 - 04.05.2023 

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

Vedlegg 
1 Vedteig 2020 Nordreisa Bilto D Stangeland kart 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag 
3 Utskrift av kart 
4 Miljøhensyn ved vedhogst 
5 Rotsalg/hogsttillatelse til ved 
7 Motorferdselskart vedlagt søknad - Dag Roar Stangeland 
8 Rotsalg_Hogstillatelse - Dag Roar Stangeland 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Dag Roar Stangelands, 9180 Skjervøy, søknad om dispensasjon for transport av ved på barmark 
med ATV/4-hjuling i tidsrommet 10.01.2020 – 04.05.2023 avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25, og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 6 og naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Kommunen finner ikke at søker påviser et særlig 
behov som skulle tilsi at det kan gis tillatelse etter forskriftens § 6. 
 

 

Saksopplysninger 
Søker: Dag Roar Stangeland 
Søknadsperiode: 10.01.2020 – 04.05.2023 
Antall førere: 1 
Annet: Søker sendte søknad 10.01.2020, men 
rotsalget/hogsttillatelsen utstedt av Statskog SF ble 
vurdert ugyldig da den var mangelfull. Kommunen 
kontaktet Statskog SF mandag, 10. februar, hvorav 
kommunen etterspurte informasjon om rotsalgene i 
kommunen. I disse samtalene fremkom det 
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informasjon om at Statskogs rutiner for utdeling av hogsttillatelser var lite tilfredsstillende og 
måtte oppdateres. Stangeland ble informert om situasjonen og ble bedt om å kontakte Statskog 
om nytt rotsalg med tilhørende kart. Ny søknad med gyldig hogsttillatelse med Statskog-
produsert kart av 14.02.2020 ble levert på kommunehuset mandag 24. februar. 
 
Hogsttillatelsen gir søker rett til å hente ut 5 kbm ved årlig fra og med 14.02.2020 til 
15.04.2021. Det informeres videre om muligheten til å fornye rotsalget etter avtale.  
 
I den opprinnelige søknaden ble det søkt om både snøskuter og ATV. Da søker leverte søknaden 
i papirform opplyste han saksbehandler om at det er nærmest umulig å ta seg over 
brøytekantene, og at det ikke lar seg gjøre å kjøre i den dype snøen som foreligger. Derfor er 
kun ATV notert ned som motorkjøretøy, men søkt om motorferdsel på både barmark og snødekt 
mark. 
 
Siste og gjeldende kart er utarbeidet av Statskog SF etter merknad fra kommunen om unødig 
lang transportstrekning gjennom utmarken. 
 
Siden den tid søknaden ble mottatt har kommunen behandlet tilsvarende søknad om 
motorferdsel på barmark, hvor dispensasjonsutvalget la en streng linje for vurderingen av 
søknader om motorferdsel på barmark med formål om å uthente ved, og annen privat 
skogskjøtsel. 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlige behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
 
Søker oppga at ATV var det mest aktuelle motorkjøretøyet slik som nevnt i saksopplysningene. 
Dersom det er lite aktuelt å kjøre snøskuter inn i vedteigen fordi brøytekantene er for høye, og 
snøforholdene gjør det vanskelig å kjøre i angitt trasé, må dette også være tilfellet for ATV. 
Kommunen vurderer derfor at det ikke er nødvendig med motorferdsel til vedteigen på 
vinterstid, men kun på barmark. 
 
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:  

«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.  
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Vedtransport 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. 
 
Kommunen har siden tidligere valgperiode skjerpet inn praksisen for dispensering for flere 
forhold tilknyttet motorferdsel i utmark, og barmarkskjøring er én av innskjerpingsområdene. 
Kommunen henviser til utvalgssak 12/20 fra forrige dispensasjonsmøte av 10.03.2020 hvor det 
ble behandlet en tilsvarende søknad om transport av ved med ATV på barmark langs eldre 
spor/traktorveg, i samme tidsperiode under samme forhold. Dispensasjonsutvalget kom da frem 
til at transport av ved kan og bør gjøres på snødekt mark med snøskuter, og derfor tilfredsstiller 
ikke betingelsen om at «behovet må ikke kunne dekkes på annen måte». 
 
Kommunen har derfor lagt en presedens på at vedtransport via motorkjøretøy ut fra vedteig skal 
utføres med snøskuter. 
 
 
 
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 gaupe (Lynx lynx) i området 
hvorav seineste registreringer er fra 16. og 20. januar- og 11. februar 2020. Gaupens revir er 
enorme og begrenset motorferdsel i avgrensede områder vurderes å ikke være av betydelig 
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konsekvens. Området faller innenfor registrert Storfuglområde. Storfuglbestanden i gamle 
Troms fylke har vært lav i flere tiår, og også synkende siden midten av 1990-tallet.  
Omsøkt motorferdsel vil eventuelt falle utenfor lekperioden, men kan i ytterste grad være 
forstyrrende i eventuell oppvekstperiode. 
 
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. Motorferdselen er foreslått til et kort 
strekke langs gammel kjerre-/traktorveg. Storfuglen trives best i gammel barskog, og kommunen 
vurderer betingelsene Statskogs rotsalg legger opp til en forsvarlig skjøtsel. Kommunen må 
likevel se på den samlete belastningen det vil medføre å fortsette å dispensere for motorkjøretøy 
som beviselig gjør mer skade, når alternative måter er like effektivt men utgjør mindre 
terrengskader.  
 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at vedtransporten på vinterføre er den prefererte fremgangsmåten.
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Statskog

5.03.2020Utskriftsdato:

5 000Målestokk 1:

Projeksjon: ETRS89 UTM33N
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

 

Referansenummer: ZZGBK7 Registrert dato:10.01.2020 13:27:04

Antall vedlegg: 2

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

9 Nei

Er søkeren

(D 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

02.04.1954

Fornavn

Dag Roar

Etternavn

Stangeland

Adresse

Reisadalen 4177

Postnummer Poststed

9154 STORSLETT

Telefon Mobil

41129986 41129986

E-post

dagroiand7@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

@Ja

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy

Kjøretøytype

Ø  Firehjuls- /  sekshjulstrekker

Registreringsnummer
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

For vedkjøring

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

G) Begge deler

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

Skal kjøringen foregå

Over en/flere perioder

Fra og med dato Til og med dato

10.01.2020 04.05.2023

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

(9 Ja

Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

Transport av ved

Nærmere opplysninger om formål

Kjelke

Antall turer denne perioden

(9 11 -20 turer

0 Nei

Hogstillatelse fra Statskog. Kjøring vil kun skje etter eksisterende kjerrevei.

Behov for ledsager

(9 Nei

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se vedlagte kart

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kartvedlegg Dag Roar Stangelandpdf

Teigseddel.pdf
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

For vedkjøring

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

G Begge deler

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

Skal kjøringen foregå

Over en/flere perioder

Fra og med dato Til og med dato

10.01.2020 04.05.2023

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

(9 Ja

Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

Transport av ved

Nærmere opplysninger om formål

Kjelke

Antall turer denne perioden

9 11 - 20 turer

0 Nei

Hogstillatelse fra Statskog. Kjøring vil kun skje etter eksisterende kjerrevei.

Behov for ledsager

G) Nei

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se vedlagte kart

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kartvedlegg Dag Roar Stangelandpdf

Teigseddel.pdf
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Målestokk 1: 10 000
Utskriftsdato:  14.02.2020

Projeksjon: ETRS89 UTM33N
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Miljøhensyn ved vedhogst

-et utvalg av Norsk PEFC Skogstandard Stats kog
gir arie-:.; nar-are"

Vannbeskyttelse:
"

La et urørt vegetasjonsbelte stå mot vann, r55," bekker, elver, myr— og

sumpskoger. /  ”" x. ‘x i; '

Bekker 0-2 m bred J N Bekker bredere enn 2 m, elver, vann,

skal ha minst 5 m myr og sumpskoger skal ha et urørt vege-

bredt vegetasjons- ' ' ” tasjonsbelte som er 10-15 m bredt.
_ J

belte.

, / . .  k  . .  ..  .
I  ! ;  ; —  _/ Topper, greiner og kVIst s al ikke Ilgge igjen l bekker og vass-

, .— I drag.

», __ J
/

Hogst:

o  Hogst og transport skal skje så skånsomt som mulig.

o Utføres som plukkhogst (gjenstående trær har ca 10 m

 

avstand). , ;  %"?
' ' *";— f1} ;

. Spar trær med rikuler, koster, kløft, stammebrekk etc. for . ;— åff %

hogst '  I
“FE‘

o Grov osp , samt selje og rogn hogges ikke. , .,

. Grove gamle trær skal stå igjen (livsløpstrær). &.; m.;
23%;“ '

.  Tørrgadd (stående død ved) skal stå igjen i skogen

.  Trær med reir i hogges ikke. Vindfall og grove læger eldre enn 5 år

skal bli i skogen. Unngå å skade de,
.  Så lave stubber som mulig. kan flyttes på dersom beho

v.
o  Stier og skiløyper skal ryddes for topper, greiner og kvist.

Spesielle miljøkvaliteter avklares spesielt (for eksempel kulturminner, rovfuglreir, spillplasser etc.).

Nye oppdagelser i hogstområdet , eller nærområdet, merkes på kart og sendes tilbake til Statskog SF.

l Det må ikke skje forurensing av området i forbindelse med hogsten.

Tomme olje-/bensinkanner og annet avfall skal leveres ved et godkjent leveringssted.
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Statskog
Dag Roar Stangeland

Bilto

9154 Storslett &

O/l (9
m. 41 129986

ROTSALG /HOGSTILLATELSE
FOR VED

Det gis med dette tillatelse til hogst av inntil 5 kbm bjørk pr. år år kr 125 (eks. mva) på Statens grunn. G/brnr 29/1. Bilto i Nordreisa

kommune. se kart datert 14.02.20. Tillatelsen gjelder fram til 15.04.21. Dersom ønske om teig på samme sted neste sesong kan den

fornyes etter avtale.

Transporten kan foregå med snøscooter. ATV tillatt etter traktorvei. Dispensasjon fra lov og forskrift om motorferdsel i utmark og

vassdrag må innhentes fra vedkommende kommune for kjøring kan ftnne sted, Innvilget dispensasjon, og hogsttillatelse med kart.

skal medbringes og forevises ved kontroll.

Hogst og transport skal skje så skånsomt som mulig. Hogsten skal fortrinnsvis skje ved plukkhogst, og at man spesielt setter igjen

trær med høy miljøverdi (rirkuler. koster, reir, kløfter, tørre trær. stammebrekk etc.) Grov osp, rogn og selje skal settes igjen, da

flere arter er avhengig av disse treslagene. Vindfall som er eldre enn 5 år, skal ikke tas ut. Enkelte arter er knyttet til død ved, og

dette tiltaket er med på å sikre livsbetingelsene for disse artene.

Mot myr. bekker (> 2  m  bredde). elver og vann skal det settes igjen en urørt kantsone. Bredden av denne kantsonen skal min. være 5

m. Del er vanskelig å  angi presist hvor bred en kantsone bør være i meter for  å  oppfylle viktige økologiske funksjoner, men den bør

tilpasses terrenget. Det skal tas hensyn i områder med spesielle miljokvaliteter (for eksempel rovfuglreir (kantsone 70 m med urort

skog i tilknytning til rovfuglreir. spillplasser, beitetrær etc.) Derom du oppdager nye rovfuglreir etc., stopp hogsten og meld ifra til

Statskog SF med det første.

Av sikkerhetsmessige grunner er det under hogst med motorsag et krav med bruk av godkjent verneutstyr (hørselvern, hjelm.,

øyevem. arbeidshansker, vernefottøy, vernebukse og signalfarget jakke./trøye) og tilgang på førstehjelpsutstyr. Dette sammen med

nødvendig opplæring i bruk av motorsag, vil være avgjørende for  å  få ned de alvorlige ulykkestallene i skogbruket.

Øvrige betingelser ;" spesielle forholdsregler:

.  Hogst skjer på eget ansvar

. Hogst skal foregå i samsvar med Norsk PEFC skog—standard

.  De største trærne settes igjen med en avstand på ea. 10 rn. . .. ,
0 Det skal stubbes 1t (ved bakken);— [(t/13” [t:/(friga (MA/MV 94/13”

Grove. gamle trær (livsløpstrær) skal stå igjen

Hogst må ikke foregå nærmere fremmed hytte enn 100 m.

.  Hogsttlaten må ikke være over 5 da utenfor hytteområder. Maksimum 2 da i hytteområder.

'  Det må ikke skje forurensing av området i forbindelse med hogsten. Tomme olje-'bensinkanner og annet avfall skal

leveres ved et godkjent leveringssted.

Faktura ettersendes, og blir sendt fra Statskog SF , 7800 Namsos.

Åleg har lest betingelsene, og aksepterer 'sse. gti '.7

tl lb g 14.02 A—H Hanstad

Dat . Kjøper Dato. Utsteder (for Statskog SF)

Kundenr

Art. Prosjekt Sted Ant. Pris/enhet eks. mva Sum eks.mva
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Fra: Fredrik Lehn-Pedersen (Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 06.02.2020 15:51:57
Til: dagroland7@hotmail.com
Kopi: 

Emne: Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark. av 10.01.2020
Vedlegg: Motorferdselskart vedlagt søknad - Dag Roar Stangeland.pdf;Rotsalg_Hogstillatelse - Dag Roar Stangeland.pdf;Søknad
om motorferdsel - Dag Roar Stangeland.pdf
Hei, Dag Roar
Angående din søknad har vi måttet undersøkt eldre tilsvarende hogsttillatelser utgitt av Statskog.
I den anledning har vi måttet kontakte ansatte i Statskog, hvorav vi har forstått det dithen at det har vært mindre tilfredsstillende
rutiner rundt tildelingen av hogsttillatelser, og praksisen rundt tilhørende kontrakter.
 
Eksempelvis er din kontrakt med Statskog mangelfull, og derfor ikke gyldig:

Hogsttillatelsen av ved inkluderer ikke kart med kart utarbeidet av Statskog.
Et slikt kart skal også avgrense området som er aktuell vedteig.

Du har ikke huket av for at du har lest betingelsene, og aksepterer disse.
Det foreligger heller ingen underskrift med dato i bunn av avtaledokumentet.

 
På bakgrunn av ovennevnte kan ikke kommunen innvilge din søknad om motorferdsel i utmark da det ikke foreligger en gyldig
tillatelse for hogst i området du har markert traséen i kartet.
Vedlagt ligger din søknad med tilhørende vedlegg.
 
Jeg oppfordrer deg til å kontakte Statskog og får utarbeidet en ny hogstavtale. Når ny, gyldig rotsalg foreligger kan du sende
søknaden på nytt. Neste dispensasjonsmøte med politisk behandling er 10. mars og vi ber om at søknaden sendes to uker før
møtet, da det er forventet å komme inn mange søknader i tiden som kommer.
 
Ha en god dag!
 

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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Målestokk 1: 10000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 10.01.2020 13:38
Eiendomsdata verifisert: 10.01.2020 13:33

GÅRDSKART  5428-29/1/0

29/1/0
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

53.1
0.7
4.5

35371.5
65361.2
60555.1

2061986.1
2223332.3

58.3

2223332.3

35371.5

125916.3
2061986.2

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 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-58 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 25.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 31.03.2020 

 

Omgjøring av vedtak - Anton Sandmo 

Henvisning til lovverk: 
 Forvaltningsloven § 35. 
 Motorferdselloven, m/nasjonal forskrift § 3. 
 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 
Vedlegg 
1 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport av ved - 01.10 - 

04.05. 2020 - 2023 
2 resultset_479_12795_vedlegg1 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 omgjør Nordreisa kommune vedtak av 
dispensasjonsutvalgets sak 3/20 den 04. februar 2020. Omgjørelsen av vedtak begrunnes i at 
søknaden anses som unødvendig da formålet med motorferdselen er direkte hjemlet i nasjonal 
forskrift § 3 første ledd bokstav g. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes dispensasjonsutvalg vedtok 04. februar å innvilge søknad om dispensasjon 
til Anton Sandmo, som søkte om transport av ved. Etter melding om vedtak ble sendt til Sandmo 
og tilhørende kopimottakere fikk kommunen mail fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark om at 
omsøkt formål var direktehjemlet i nasjonal forskrifts § 3 første ledd bokstav g. 
 
Kommunen hadde i saksbehandlingen vurdert at søknaden ikke falt inn under § 3 første ledd 
bokstav g. Dette fordi eiendommen hvor veden skal uthentes fra er adskilt fra eiendommen hvor 
fast bolig ligger. Bakgrunnen for denne vurderingen er at kommunen tolket adskillelsen mellom 
søkers to aktuelle eiendommer til å ikke falle inn under hensikten til nasjonal forskrifts § 3 
første ledd bokstav g. 
 
Fylkesmannen påpeker i vedlagt kopi av mail at det ikke er ulovlig å frakte ved via snøskuter 
helt hjem, til tross for adskilt eiendom, forutsatt at alle grunneiere berørt av motorferdselen har 
godkjent slik kjøring. Eventuelle brudd på grunneiers tillatelse vil eventuelt være en 
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privatrettslig sak eller sak for oppsynet. Selv om saken er direkte hjemlet i forskriftens § 3 g skal 
all motorferdsel reduseres til et minimum og aktsomhetsplikten gjelder fortsatt. 

Vurdering 
Kommunens saksbehandlere for motorferdselssaker har diskutert saken internt. Kommunen er 
ikke bekymret for konsekvensen for denne aktuelle saken isolert sett, da kommunen ikke har 
noen grunn til å mistenke at søker vil misbruke hjemmelen i § 3 første ledd bokstav g. 
Kommunen er bekymret for presedensen som legges til grunn ved en slik tolkning av 
bestemmelsen. Bakgrunnen for bekymringen er at denne tolkningen i prinsipp tillater fri ferdsel 
mellom eiendommer eid av samme person uavhengig av avstand. Det betyr at bestemmelsen 
skiller seg ut i vesentlig grad fra andre bestemmelser. 
 
Kommunen ser likevel fordelen ved at enkeltsaker som dette kan løses uten beheftelse av tid for 
både søker og kommunen i fremtiden. På bakgrunn av at vedtransport anses som et kurant 
dispensasjonsgrunnlag samt at rundskriv T-1/96 beskrivende sier «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» 
 
Kommunen vil minne om forskriftens § 1 annet ledd: «All motorferdsel i utmark og på islagte 
vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 
mennesker.»

74



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   

Anton Sandmo 
Tømmernesvegen 224 
9151   
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-17 994/2020 K01 06.02.2020 

 

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. 
 
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 - Transport av ved - 01.10 - 04.05. 2020 - 2023 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
vedkjøring 

   

3 resultset_479_12795_vedlegg1    
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-9 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 20.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/20 Dispensasjonsutvalget 04.02.2020 

 

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

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

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

Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag, vedkjøring 
2 resultset_479_12795_vedlegg1 

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:  

 
«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.» 

 
Tilføyelsen til rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

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

 Dispensasjonen gjelder for inntil tre – 3 – snøskutere med påmontert kjelke, for omsøkt 
antall turer. 

 Søker skal årlig levere inn utfylt kjørebok etter endt sesong, og ikke senere enn 15. mai. 
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o Dersom søker ikke har innsendt kjørebok innen ovennevnt frist vil dispensasjonen 
for påfølgende år utgå. Likeledes gjelder de eventuelle kommende årene, fram til 
søker har levert utfylt kjørebok. 

 Dispensasjonen hjemler ikke persontransport men transport av ved, samt utstyr relatert til 
vedhogst. 

 Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok (vedlagt), hogsttillatelse og kart skal forevises ved 
kontroll. 

 Grunnet hogstkojas plassering er dispensasjonen ikke gyldig de dager hvor skredfaren er 
varslet 3 eller høyere i Nord-Troms. 

o Skredvarsel kan leses på Varsom.no. 
 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og 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 § 12. 
 
 

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

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

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

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

 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljæet som 
mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
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Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold 
av loven eller medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Anton Sandmo m/Jøran Sandmo, Tonje Sandmo, Miriam Stenvoll og Tony Matussen. 
Det søkes her om dispensasjon fra motorferdselloven med bakgrunn i transport av ved fra vedteig 
på privat grunn til bolig. 
Omsøkt periode: 01.10 – 05.05. 4-årig (2019 – 2023). 
Utstyr: Påmontert kjelke. 
Omsøkt trasé: Tur/retur søkers privateide vedteiger – eiendom (se kart). 

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

78



 
 Side 5 av 5

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlig behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 - 
12. 
 
Motorferdselloven 
Transport av ved utover det som følger av forskriftens § 3 første ledd bokstav g, forskriftens § 5 
første ledd bokstav e. 
Kommunen har delegert vedtaks myndigheten for Forskriftens § 5 til kommunal tjenestemann. 
Søknader etter § 5 kan derfor bli forholdsvis raskt behandlet uten at en avgjørelse må vedtas i 
kommunestyret eller annet politisk utvalg. Forskriftens § 5 behandles derimot personvis, og 
kommunen åpner ikke for å tildele mer enn 10 turer per person. Dette vil si at søker selv ikke vil 
kunne søke om mer enn 10 turer i året, og vil ved evt. hogst være avhengig av at de andre 
navngitte i søknaden kan kjøre sine eventuelle, innfridde turer. Kommunen vurderer ut ifra 
søknaden og mail-korrespondanse at søknadsbehandling etter forskriftens § 5 ikke kan oppfylle 
søkers hensikt. 
 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Vedtransport anses som et legitimt behov som ikke knytter seg til turkjøring, og oppfyller § 6’ 
krav om særlig behov. Det anses ikke som innenfor rimelighetens grense å kreve at søker skal gå 
1,5 km med ved. Det må også vektlegges at mye av skogene i kommunen er preget av for lite 
skjøtsel. 
 
Hogstkoja ligger tett på en fjellside på mellom 41- og 60° helning. Hytta ligger ikke bare 
innenfor aktsomhetssonen for eventuelle skreds utløpsområde men også innenfor 
utløsningsområde. Kommunen kan ikke basere seg på at slike heng blåses fritt for snø, men må 
forholde seg til det som er å anse som fareområder (se figuren nedenfor). 
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Naturmangfoldloven;  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.  
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved  
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,  
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige. 
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. 
 
Det er registrert plantearter av stor forvaltningsinteresse like sørøst for teigen, sibirnattfiol 
(Platanthera obtusata ssp. oligantha) (EN), men den vokser mest sannsynlig mer i høyden enn 
omsøkt område. Sibirnattfiol anses dessuten å være mer truet av eventuell beite, enn av 
snøskuterkjøring. På vinterstid anses ikke planteartene som truet av snøskuterferdselen. Det er 
også registrert rødlistartede pattedyr som gaupe (Lynx lynx) og jerv (Gulo gulo) i dette området. 
Gaupe og jerv finnes det mye av i kommunen, og da omsøkt område også er i nærheten av 
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beiteområder på sommerstid vurderes det som at motorferdselen og hogstaktiviteten kan ha en 
positiv, preventiv effekt. Det er også søker selv som har innrapportert den registrerte gaupen, og 
det vil være dårlig forvaltningspraksis å straffe personer som på eget initiativ utfyller 
kunnskapsgrunnlag. 
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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 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-59 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 25.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 31.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Drift og bruk av hytte - 01.10-31.05. 
2020-2025 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 resultset_479_14184_vedlegg1 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Gunn Olaussen, 9151 Storslett, søknad om dispensasjon avslås for utmarksnæring, transport av 
ved, bagasje og utstyr i tidsrommet 01.10. - 31.05. i årene 2019 – 2024.  
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25 og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 5 første ledd bokstav c, d og e, forskriftens § 6 og naturmangfoldloven § 10. 
Kommunen finner ikke at søker innfrir betingelser i forskriftens § 5 c, d eller e. Søker påviser 
ikke et særlig behov som skulle tilsi at det kan gis tillatelse etter forskriftens § 6.  
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 
Søker:  Gunn Olaussen  
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.10. – 31.05. 2019 - 2024 

Omsøkt antall 
turer: 

5 – 10 turer 

Andre søknads-
opplysninger 

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Gunn Olaussen søker 
om tillatelse til transport av utstyr og bagasje til hytte, kjøring i 
utmarksnæring for fastboende og transport av ved. Som nærmere 
opplysning om formålet med søknaden oppgis Drift og bruk av hytte. 
Videre opplyses det om at Gunn Olaussens tilknytning til hytta er at hun er 
familiemedlem. Omsøkt hytte ligger nord for Sieiddijávri. 
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Omsøkt trasé: 

 
  

 

Vurdering 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c, d og e og § 6 – særlige 
behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark. 
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for Transport av utstyr og bagasje til hytte, 
kjøring i utmarksnæring for fastboende samt transport av ved, og nærmere opplysninger som 
oppgis om formålet er drift og bruk av hytte. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c, d og e. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [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[.]». 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal legges bak begrepet «eier av hytte» slik: 

«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.» 

 
Kommunen kan ikke se at søker faller inn under ovennevnt benevnelse, og finner derfor ikke at 
søker oppfyller bestemmelsens betingelser. Behovet vil derfor måtte behandles etter § 6 – særlig 
behov. 
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Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av kjøring i 
utmarksnæring for fastboende må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i 
forskriftens § 5 første ledd bokstav d. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[d] 
kjøring i utmarksnæring for fastboende». 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 

«Det må dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og videreforedling. 
Kommunen kan eventuelt kreve dette dokumentert ved framleggelse av næringsoppgave.  
 
Bestemmelsen vil f.eks. kunne gi hjemmel for bruk av snøscooter i forbindelse med drift 
av utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, herunder 
nødvendig tilsyn med og transport av gjester til hyttene. [...] Begrepet utmarksnæring må 
tolkes restriktivt slik at biinntekter, som f.eks. turtransport av turister m.v., ikke vil 
komme inn under bestemmelsen.» 

 
Kommunen er ikke kjent med at det drives noen form for næringsmessig virksomhet tilknyttet 
hytta ved Sieiddijávri. Søker oppgir også at det søkes som privatperson, og ikke gjennom et 
eventuelt foretak. Kommunen kan ikke finne holdepunkter for søknadsgrunnlaget og tar ikke 
punktet til følge. 
 
 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av transport av 
ved må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 første 
ledd bokstav e. Bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[e] 
transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g[.]» 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 

«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.» 

 
Vedtransport til «annet sted enn fast bopel» omfatter ikke hytter som er eid av andre enn søker. 
Kommunen viser til at det parallelt med aktuell søknad også ble mottatt søknad fra hyttas eier, 
som også søker om transport av ved. Et eventuelt transportbehov for ved vil kunne dekkes av 
eier av hytte etter sistnevnt bestemmelse. Kommunen kan derfor ikke se at det foreligger et 
vedbehov som innfrir betingelsene i nasjonal forskrift § 6. 
 
Nasjonal forskrift § 6 – særlige behov. 
§ 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  
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 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.  
 
Vedrørende søkers tilleggsopplysninger om formål, herunder bruk av hytte, hverken kan eller 
ønsker kommunen å regulere hvorvidt søker bruker hytta. Kommunen har derimot ikke 
myndighet i lovverket å dispensere for persontransport. Bruk av hytte vil   
 
Siden eier av omsøkt hytte søker med bakgrunn i de samme formålene som loven hjemler kun 
«eier av hytte», kan ikke kommunen se at betingelsene om særlig behov eller målet om å 
redusere motorferdselen til et minimum er oppfylt. 
 
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. 
 
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. 
 
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 av mengden innkomne søknader 
til omsøkt hytte vil kunne medføre en ikke-uvesentlig samlet belastning dersom samtlige søknader 
innvilges uten begrensende innstilling. Kommunen mener at en konsekvent håndheving av forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag tilgodeser naturmangfoldloven § 10, og 
at dispensasjonsutvalgets innskjerping er i tråd med dette. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
 
Eventuell dispensert motorferdsel til Sieiddijávri skal legges etter stien. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: VCII5E Registrert dato:09.03.2020 13:44:52

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

27.02.1950

Fornavn

Gunn 

Etternavn

Olaussen

Adresse

Tømmernesvegen 219

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Telefon

99552293

Mobil

99552293
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E-post

martin.olaussen1@tffk.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

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

01.10.2019 31.05.2020
B 5 - 10 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

5
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Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Kjøring i utmarksnæring for fastboende 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Drift av hytte og bruk av hytte

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

21

Bruksnr

3

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger N for Sidijavrri vannet

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Martin

Etternavn

91



Olaussen

Adresse

Hysingjordveien 15

Postnummer

9154

Poststed

STORSLETT

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

se vedlegg

Grunneier(ne)s navn

Martin Olaussen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart over kjøre trase.docx
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Kart over kjøre trase, Skogsbilveg frem til kryss, deretter egen eiendom opp til hytta, rundsløyfe 
brukes kun i perioder med store snefall som umuligjør transport etter vanlig trase.  

Likelydene trase og disp gikk ut våren 2019. 
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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   

Bertine  Henriksen 
Utsikten 6 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 21/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-45 2732/2020 K01 27.03.2020 

 

Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag §5c 
transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved tom. 04.05.2023 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker:  Bertine Henriksen 
Omsøkt 
tidsperiode: 

20.03.2020 – 01.05.2024. 

Omsøkt antall 
turer: 

> 30 turer 

Andre søknads-
opplysninger 

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Bertine Henriksen 
søker om tillatelse til transport av utstyr og bagasje til hytte og transport av 
ved. Som nærmere opplysning om formålet med søknaden oppgis 
«Transport til og fra hytte i Molvika». Videre opplyses det om at Bertine 
Henriksens tilknytning til hytta er at hun er familiemedlem av hytteeier. 
Omsøkt hytte er i Molvika med Gårds- og bruksnummer 82/2. Søker 
oppgir at det skal kjøres med snøskuter med registreringsnummer FK9277, 
og har lagt til en tilleggsrad hvor det er oppført «DIV...». Det oppgis i 
søknaden at det ikke er behov for ledsager. Søknaden er sendt parallelt 
med Odin bakke til samme hytte, men også samtidig til hytteeiersom som 
søker om motorferdsel i utmark til nabohytta. 
 
På bakgrunn av delvis manglende informasjon i søknaden etterspurte 
kommunen førstkommende melding fra Åsmund Johnsen om følgende: 
«Av søknaden mangler det opplysninger som må foreligge for å kunne 
gjøre en tilstrekkelig vurdering etter motorferdsellovens forskrifts 
bestemmelser, og jeg ønsker å klargjøre noen punkter så det ikke gjøres 
vurderinger på feil grunnlag: 
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 Side 2 av 2

 Du har i søknaden oppgitt at det søkes tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy for Transport ved andre særlige behov (beskriv 
nedenfor). Er det Oppsyn på egen eiendom du sikter til her? 

 Du begrunner i din søknad at ett av formålene med motorferdselen 
er tilknyttet utmarksnæring - samtidig som du søker som 
privatperson. Er bakgrunnen for søknaden til hytta i Molvik med 
gårs- og bruksnummer 82/5 transport til hytte som du og Tone 
Chatrin skal bruke på privat basis, eller er det med tanke på tilsyn 
tilknyttet utleie av nevnt hytte? 

o Til info skal søknad om motorferdsel tilknyttet privat bruk 
være adskilt fra eventuell næringsbasert bruk.  

 I kontrakt mellom deg og Bertine Henriksen og Odin Bakken står 
det «Det er også gjort avtale om reparasjoner og vedlikehold i 
denne perioden». Det har betydning for søknadene (din, Tone 
Cathrin, Bertine og Odin) hva denne avtalen går ut på; er avtalen 
at du/dere som eier(e) av hytta (privat, eller eventuelt som 
utmarksnæringsaktør) skal stå for reparasjoner og vedlikehold, 
eller er det brukerne av hytta? 

o Dette er av betydning for partenes søknader.» 
 
Åsmund Johnsen svarte følgende: 
 «Alt dreier seg om privat bruk. Vist jeg har fylt ut for nærings bruk 
 så er det feilt , kan du rette opp i dette.? Jeg har satt på vent mine 
 planer om bruk til nærings formål.  
 
 Nå det gjelder min søknad så har jeg behov for transport til hytta, 
 ingen oppsyn. Det kan du slette.  
 
 Kjøring til hytte for meg og ho Tone Gr 82 Br 5 er kun til privat 
 bruk.  
 
 Leie avtale ril Bertine Henriksen og Odin Bakken er omhandler 
 kun egen vedlike hold for eget bruk.  
 
 Håper dette avklarer deres spørsmål.  
 
 Er det mere du vil ha opplysning om, ta kontakt.» 
 

95



 
 Side 3 av 3

Omsøkt trasé: 

 
 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Kommunen har delegert vedtaksmyndighet til kommunal tjenestemann for søknader som 
behandles etter nasjonal forskrifts § 5, jfr. forskriftens § 5 annet ledd.  
 
Søknaden sees i sammenheng med parallell søknad av Bertine Henriksen, som søker 
dispensasjon til samme hytte, fra samme startspunkt og samme hensikt. 
 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved og nærmere opplysninger som oppgis om formålet 
er transport over fjellet til hytta. 
 
Av søknaden tolker kommunen at søker baserer antallet turer mot et ønske om persontransport til 
og fra hytta. Lovverket kommunen hjemles myndighet gjennom i tilknytning til motorferdsel er i 
utgangspunktet Motorferdselloven og Naturmangfoldloven. Motorferdselloven er således en 
såkalt «Nei-lov» hvor all motorferdsel i utmark i prinsippet er forbudt, men hvor det åpnes for 
unntak som nevnt i lovens bestemmelser. Det skal foreligge svært spesielle årsaker for at rein 
persontransport dispenseres, og må ved tilfeller det er et særlig behov for dette søkes om tillatelse 
etter forskriftens § 6. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [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[.]». 
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 Side 4 av 4

 
Hytta ligger omlag 6,8 km fra nærmeste brøytede bilveg. Søker oppgir at hun er eier av hytta, 
men av kommunens grunnleggende kartverktøy er det søkers samboer som er oppført av som 
eier. Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal legges bak begrepet «eier av hytte» slik: 

«Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle[/partner/samboer] 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.» 

 
På bakgrunn av T-1/96 definisjon av hytteeier omfattes også søker av forskriftens § 5 første ledd 
bokstav c. 
 
Kommunen kan ikke gi tillatelse til alminnelig persontransport. 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. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av transport av 
ved må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 første ledd 
bokstav e. Bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[e] 
transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g» 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 

«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.» 

 
Kommunen anser vedtransport til annet sted enn fast bopel som en kurant dispensasjonsgrunn, og 
vurderer at søknaden oppfyller betingelsene gitt i § 5 første ledd bokstav e. 
 
Kommunen har strammet inn praksisen på antall turer til private hytter sammenlignet med fra 
2016 og tidligere. Dette på bakgrunn av at å gi tillatelse til fri motorferdsel i utmark til privat 
hytte ikke er i tråd med formålet i motorferdselloven om å redusere motorferdselen i utmark til et 
minimum. Kommunen har derfor i de senere år lagt seg på en moderat linje og gir inntil 10 turer 
til private hytter til grunneier og nærmeste familie.  
 
Et eventuelt behov utover dette må søkes særskilt og søkes etter forskriftens § 6 om særlige 
behov. 
 
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. 
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 Side 5 av 5

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. Det er ikke registrert rødlistede arter i omsøkt trasé. 
Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse; Sotstarr (Carex atrofusca) [LC]. Statusen til 
arten er at den er en såkalt Ansvarsart – som vil si at artens forekomst i norge er mer enn 25 prosent 
av europeisk bestand. Kommunen vurderer at registrert art ikke vil ta skade av motorferdselen, så 
fremt søkers motorferdsel opphører så fort snøen smelter til den grad at bar mark synes allerede 
flekkvis. 
 
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 at innstramningen 
fra fri ferdsel til 10 årlige turer innenfor kommunens grenser reduserer motorferdselen utenfor 
kommunale snøskuterløyper sammenlignet med tidligere praksis.  
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at søkers vedlagte trasévalg er fornuftig, og er så langt det er mulig 
sammenfallende med trasévalg utstedt til dispensert ferdsel til Meiland (søknader dit behandles i 
Kvænangen kommune).  
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 Side 6 av 6

Vedtak: 
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): 
 
Viser til motorferdsellovens § 5 c og e, og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og innvilger 
dispensasjon med vilkår for omsøkt motorferdsel med avgrensning i tidsperiode og antall turer.  
Dispensasjonen gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil én snøskuter med påmontert kjelke, for inntil 10 årlige 
turer, i periodene 31.03. – 04.05.2020 og 01.11. – 04.05. i årene 2020 – 2023. 

o Angitt tidsperiode er veiledende i den grad at sesongens oppstart og ende avgjøres 
av snømengden. Sesongen ender 04.05. eller tidligere dersom bar mark synes 
flekkvis i området. 

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

o 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. 

 Dispensasjon er kun gyldig sammen med sertifikat klasse S, utfylt kjørebok og kart. 
o Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises. 

 
Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende allmenne 
hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte om 
eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i den 
tidsperioden hvor tilbakekalling er aktuelt. 
 
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 § 12. 
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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: 31.03.2020 – 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   

 
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 
2 resultset_479_14222_vedlegg1 
3 resultset_479_14222_vedlegg3 
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Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: MBSSMR Registrert dato:20.03.2020 12:24:13

Antall vedlegg: 3

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

21.06.2002

Fornavn

Bertine 

Etternavn

Henriksen

Adresse

Utsikten 6

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Telefon

95082385

Mobil

95082385
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E-post

salg@motor-senteret.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

FK9277

Div..

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

20.03.2020 01.05.2024
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
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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 til og fra hytte i Molvika. 

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

82

Bruksnr

2

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger i Molvika , Nordreisa Kommune

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Åsmund

Etternavn

Johnsen
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Adresse

Utsilten 6

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Åsmund Johnsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Untitled_20200320_195518 _ Kopi.PDF

Untitled_20200320_195518.PDF

Untitled_20200320_203620.PDF
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-61 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 27.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 31.03.2020 

 

Avslag på søknad om motorferdsel i utmark etter § 5 c og d - Molvika 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 5 c transport av bagasje 

til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved 
2 resultset_479_14223_vedlegg1 
3 resultset_479_14223_vedlegg2 
4 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Odin Bakken, 8960 VELFJORD, søknad om dispensasjon for transport av bagasje og utstyr, jfr 
§ 5 første ledd bokstav c og transport av ved, jfr. § 5 første ledd bokstav e i tidsrommet 20.03-
2020 – 01.05.2024 avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25 og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 5 første ledd bokstav c og e og naturmangfoldloven § 10. 
Kommunen finner ikke at søker innfrir betingelsene i forskriftens § 5 c. Kommunen mener at 
behovet for transport av ved er tilfredsstilt ved at paralleltsøkende Bertine Henriksen har fått 
innvilget søknad med samme formål. 
 
 

Saksopplysninger 
 
 Søker:  Odin Bakken  
Omsøkt 
tidsperiode:  

20.03.2020 – 01.05.2024.  

Omsøkt antall 
turer:  

> 30 turer  

Andre 
søknads-
opplysninger  

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Odin Bakken 
søker om tillatelse til transport av utstyr og bagasje til hytte og  
transport av ved. Som nærmere opplysning om formålet med  
søknaden oppgis «Transport til hytta i Molvika». Videre opplyses det  
om at Odin Bakkens tilknytning til hytta er at han er et familiemedlem  
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til hyttas eier med samme adresse. Omsøkt hytte er ligger i Molvika  
med gårds- og bruksnummer 82/2. Søker oppgir at det skal kjøres med 
snøskuter med registreringsnummer JN5774, og har lagt til en  
tilleggsrad hvor det er oppført «DIV...».  
Det oppgis i søknaden at det ikke er behov for ledsager. Søknaden er  
sendt parallelt med Bertine Henriksen som av det kommunen forstår  
er en av hytteeiers nærmeste familie, og samtidig som søknader om 
motorferdsel til nabohytta av grunneier og samboer.  

 
På bakgrunn av delvis manglende informasjon i søknaden etterspurte 
kommunen førstkommende melding fra Åsmund Johnsen om  
følgende:  
«Av søknaden mangler det opplysninger som må foreligge for å kunne 
gjøre en tilstrekkelig vurdering etter motorferdsellovens forskrifts 
bestemmelser, og jeg ønsker å klargjøre noen punkter så det ikke  
gjøres vurderinger på feil grunnlag:  

 Du har i søknaden oppgitt at det søkes tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy for Transport ved andre særlige behov (beskriv 
nedenfor). Er det Oppsyn på egen eiendom du sikter til her?  

 Du begrunner i din søknad at ett av formålene med motorferdselen 
er tilknyttet utmarksnæring - samtidig som du søker som 
privatperson. Er bakgrunnen for søknaden til hytta i Molvik 
med gårs- og bruksnummer 82/5 transport til hytte som du og 
Tone Chatrin skal bruke på privat basis, eller er det med tanke 
 på tilsyn tilknyttet utleie av nevnt hytte?  
 Til info skal søknad om motorferdsel tilknyttet privat  
 bruk være adskilt fra eventuell næringsbasert bruk.  

 I kontrakt mellom deg og Bertine Henriksen og Odin Bakken  
står det «Det er også gjort avtale om reparasjoner og  
vedlikehold i denne perioden». Det har betydning for søknadene 
(din, Tone Cathrin, Bertine og Odin) hva denne avtalen går ut på; 
er avtalen at du/dere som eier(e) av hytta (privat, eller eventuelt 
som utmarksnæringsaktør) skal stå for reparasjoner og vedlikehold, 
eller er det brukerne av hytta?  

  Dette er av betydning for partenes søknader.»  
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Åsmund Johnsen svarte følgende:  
«Alt dreier seg om privat bruk. Vist jeg har fylt ut for nærings bruk så er 
det feilt , kan du rette opp i dette.? Jeg har satt på vent mine planer om 
bruk til nærings formål.  
 
Nå det gjelder min søknad så har jeg behov for transport til hytta, ingen 
oppsyn. Det kan du slette.  
 
Kjøring til hytte for meg og ho Tone Gr 82 Br 5 er kun til privat bruk.  
Leie avtale ril Bertine Henriksen og Odin Bakken er omhandler kun egen 
vedlike hold for eget bruk.  
 
Håper dette avklarer deres spørsmål.  
Er det mere du vil ha opplysning om, ta kontakt.»  
 

 

Vurdering 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Kommunen har delegert vedtaksmyndighet til kommunal tjenestemann for søknader som 
behandles etter nasjonal forskrifts § 5, jfr. forskriftens § 5 annet ledd. 
 
Søknaden sees i sammenheng med parallel søknad av Bertine Henriksen, som søker 
dispensasjon til samme hytte, fra samme startspunkt og samme hensikt. 
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved og nærmere opplysninger som oppgis om 
formålet er transport til hytta. 
 
Av søknaden tolker kommunen at søker baserer antallet turer mot et ønske om persontransport 
til og fra hytta. Lovverket kommunen hjemles myndighet gjennom i tilknytning til motorferdsel 
er i utgangspunktet Motorferdselloven og Naturmangfoldloven. Motorferdselloven er således en 
såkalt «Nei-lov» hvor all motorferdsel i utmark i prinsippet er forbudt, men hvor det åpnes for 
unntak som nevnt i lovens bestemmelser. Det skal foreligge svært spesielle årsaker for at rein 
persontransport dispenseres, og må ved tilfeller det er et særlig behov for dette søkes om 
tillatelse etter forskriftens § 6. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 
 «§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [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[.]». 
 
Hytta ligger omlag 6,8 km fra nærmeste brøytede bilveg. Søker oppgir at han er familiemedlem av 
hytteeier. Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal legges bak begrepet «eier av hytte» slik:  
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 «Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også 
 eierens nærmeste familie, som ektefelle[/partner/samboer] 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.»  
 
Av den informasjonen som er på åpne medier fremstår søker som kjæreste av hytteeiers nærmeste 
familie, men ikke hytteeiers nærmeste familie selv, jfr. T-1/96s presisering. Kommunen kan således 
ikke se at søker faller innenfor betingelsene etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c, og søker må 
således søke etter § 6 – særlige behov.  
 
Av presiserende mail fra hytteeier fremgår det at avtalen om leie omhandler «kun eget vedlikehold 
for egen bruk», og kommunen vurderer således ikke at det dreier seg om et åremålsforhold mellom 
partene. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av transport av 
ved må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 første 
ledd bokstav e. Bestemmelsen lyder slik: 
 «§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[e] 
 transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g». 
 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 
 «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.» 
 
Kommunen anser vedtransport til annet sted enn fast bopel som en kurant dispensasjonsgrunn. 
Kommunen mener likevel at behovet for vedtransport oppfylles til hytta i Molvika som tilfredsstilt 
ved ettersom paralleltsøkende Bertine Henriksen har fått søknad om vedtransport innvilget.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 7Q77KB Registrert dato:20.03.2020 12:43:39

Antall vedlegg: 2

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

11.02.2002

Fornavn

Odin 

Etternavn

Bakken

Adresse

Utsikten 6

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Telefon

91689316

Mobil

91689316
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E-post

odibakk@icloud.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

JN5774

dIV..

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

20.03.2020 30.04.2022
B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

2
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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 til hytte i Molvika

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

82

Bruksnr

2

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger i Molvika , Nordreisa Kommune

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Åsmund

Etternavn

Johnsen
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Adresse

Utsikten 6

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Det er avtalt leie av hytta i en periode på 4 år. 

Grunneier(ne)s navn

Åsmund Johnsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Det er avtalt leie av hytta i en periode på 4 år. 

Vedlagt dokumentliste

Untitled_20200320_195518 _ Kopi.PDF

Untitled_20200320_203620.PDF
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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   

Odin Bakken 
Bakkenveien 39 
8960  Velfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 20/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-44 2722/2020 K01 27.03.2020 

 

Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 5 c 
transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker:  Odin Bakken 
Omsøkt 
tidsperiode: 

20.03.2020 – 01.05.2024. 

Omsøkt antall 
turer: 

> 30 turer 

Andre søknads-
opplysninger 

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Odin Bakken søker 
om tillatelse til transport av utstyr og bagasje til hytte og transport av ved. 
Som nærmere opplysning om formålet med søknaden oppgis «Transport til 
hytta i Molvika». Videre opplyses det om at Odin Bakkens tilknytning til 
hytta er at han er et familiemedlem til hyttas eier med samme adresse. 
Omsøkt hytte er ligger i Molvika med gårds- og bruksnummer 82/2. Søker 
oppgir at det skal kjøres med snøskuter med registreringsnummer JN5774, 
og har lagt til en tilleggsrad hvor det er oppført «DIV...». Det oppgis i 
søknaden at det ikke er behov for ledsager. Søknaden er sendt parallelt 
med Bertine Henriksen som av det kommunen forstår er en av hytteeiers 
nærmeste familie, og samtidig som søknader om motorferdsel til nabohytta 
av grunneier og samboer. 
 
På bakgrunn av delvis manglende informasjon i søknaden etterspurte 
kommunen førstkommende melding fra Åsmund Johnsen om følgende: 
«Av søknaden mangler det opplysninger som må foreligge for å kunne 
gjøre en tilstrekkelig vurdering etter motorferdsellovens forskrifts 
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bestemmelser, og jeg ønsker å klargjøre noen punkter så det ikke gjøres 
vurderinger på feil grunnlag: 

 Du har i søknaden oppgitt at det søkes tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy for Transport ved andre særlige behov (beskriv 
nedenfor). Er det Oppsyn på egen eiendom du sikter til her? 

 Du begrunner i din søknad at ett av formålene med motorferdselen 
er tilknyttet utmarksnæring - samtidig som du søker som 
privatperson. Er bakgrunnen for søknaden til hytta i Molvik med 
gårs- og bruksnummer 82/5 transport til hytte som du og Tone 
Chatrin skal bruke på privat basis, eller er det med tanke på tilsyn 
tilknyttet utleie av nevnt hytte? 

o Til info skal søknad om motorferdsel tilknyttet privat bruk 
være adskilt fra eventuell næringsbasert bruk.  

 I kontrakt mellom deg og Bertine Henriksen og Odin Bakken står 
det «Det er også gjort avtale om reparasjoner og vedlikehold i 
denne perioden». Det har betydning for søknadene (din, Tone 
Cathrin, Bertine og Odin) hva denne avtalen går ut på; er avtalen 
at du/dere som eier(e) av hytta (privat, eller eventuelt som 
utmarksnæringsaktør) skal stå for reparasjoner og vedlikehold, 
eller er det brukerne av hytta? 

o Dette er av betydning for partenes søknader.» 
 
Åsmund Johnsen svarte følgende: 
 «Alt dreier seg om privat bruk. Vist jeg har fylt ut for nærings bruk 
 så er det feilt , kan du rette opp i dette.? Jeg har satt på vent mine 
 planer om bruk til nærings formål.  
 
 Nå det gjelder min søknad så har jeg behov for transport til hytta, 
 ingen oppsyn. Det kan du slette.  
 
 Kjøring til hytte for meg og ho Tone Gr 82 Br 5 er kun til privat 
 bruk.  
 
 Leie avtale ril Bertine Henriksen og Odin Bakken er omhandler 
 kun egen vedlike hold for eget bruk.  
 
 Håper dette avklarer deres spørsmål.  
 
 Er det mere du vil ha opplysning om, ta kontakt.» 
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Omsøkt trasé: 

 
 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Kommunen har delegert vedtaksmyndighet til kommunal tjenestemann for søknader som 
behandles etter nasjonal forskrifts § 5, jfr. forskriftens § 5 annet ledd. 
 
Søknaden sees i sammenheng med parallel søknad av Bertine Henriksen, som søker dispensasjon 
til samme hytte, fra samme startspunkt og samme hensikt. 
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved og nærmere opplysninger som oppgis om formålet 
er transport til hytta. 
 
Av søknaden tolker kommunen at søker baserer antallet turer mot et ønske om persontransport til 
og fra hytta. Lovverket kommunen hjemles myndighet gjennom i tilknytning til motorferdsel er i 
utgangspunktet Motorferdselloven og Naturmangfoldloven. Motorferdselloven er således en 
såkalt «Nei-lov» hvor all motorferdsel i utmark i prinsippet er forbudt, men hvor det åpnes for 
unntak som nevnt i lovens bestemmelser. Det skal foreligge svært spesielle årsaker for at rein 
persontransport dispenseres, og må ved tilfeller det er et særlig behov for dette søkes om tillatelse 
etter forskriftens § 6. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [c] 
eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 
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2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav 
a[.]». 

 
Hytta ligger omlag 6,8 km fra nærmeste brøytede bilveg. Søker oppgir at han er familiemedlem 
av hytteeier. Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal legges bak begrepet «eier av hytte» slik: 

«Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle[/partner/samboer] 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.» 

 
Av den informasjonen som er på åpne medier fremstår søker som kjæreste av hytteeiers 
nærmeste familie, men ikke hytteeiers nærmeste familie selv, jfr. T-1/96s presisering. 
Kommunen kan således ikke se at søker faller innenfor betingelsene etter forskriftens § 5 første 
ledd bokstav c, og søker må således søke etter § 6 – særlige behov.  
 
Av presiserende mail fra hytteeier fremgår det at avtalen om leie omhandler «kun eget 
vedlikehold for egen bruk», og kommunen vurderer således ikke at det dreier seg om et 
åremålsforhold mellom partene. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av transport av 
ved må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 første ledd 
bokstav e. Bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[e] 
transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g» 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 

«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.» 

 
Kommunen anser vedtransport til annet sted enn fast bopel som en kurant dispensasjonsgrunn. 
Kommunen mener likevel at behovet for vedtransport oppfylles til hytta i Molvika som 
tilfredsstilt ved ettersom paralleltsøkende Bertine Henriksen har fått søknad om vedtransport 
innvilget. 
 
Vedtak: 
Odin Bakken, 8960 VELFJORD, søknad om dispensasjon for transport av bagasje og utstyr, jfr § 
5 første ledd bokstav c og transport av ved, jfr. § 5 første ledd bokstav e i tidsrommet 20.03-2020 
– 01.05.2024 avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25 og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 5 første ledd bokstav c og e og naturmangfoldloven § 10. 
Kommunen finner ikke at søker innfrir betingelsene i forskriftens § 5 c. Kommunen mener at 
behovet for transport av ved er tilfredsstilt ved at paralleltsøkende Bertine Henriksen har fått 
innvilget søknad med samme formål. 
 
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. 
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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 resultset_479_14223_vedlegg1 
2 resultset_479_14223_vedlegg2 
3 Søknad om motorferdsel i 

utmark og vassdrag 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-60 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 25.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 31.03.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 - isfiske - 20.03. - 03.05. - 
2020 - 2021 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdsellovens § 6, forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 5 første ledd bokstav d og § 6. 
 Naturmangfoldloven 
 Forvaltningsloven 

Vedlegg 
1 kilden-25.03.2020 (1) 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
3 resultset_479_14217_vedlegg1 

  

Kommunedirektørens innstilling 
Roger Hættas, 9520 Kautokeino, søknad om dispensasjon for utmarksnæring i tidsrommet 20.03 
– 03.05 i årene 2020 – 2021 avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningslovens § 25, og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 5 første ledd bokstav d og § 6. 
 
Dette begrunnes med at kommunalt fastsatte snøskuterløyper kan benyttes for å dekke omsøkt 
transportbehov. Det er ingenting i søknaden som tilsier at det kan gis tillatelse etter forskriftens 
§ 5 første ledd bokstav d. Det foreligger heller ikke særlig behov, som skulle tilsi at det kan gis 
tillatelse i forhold til motorferdsellovens § 6. 

 

Saksopplysninger 
Søker:  Roger Hætta 
Omsøkt 
tidsperiode: 

20.03. – 03.05. 2020 - 2021 

Omsøkt antall 
turer: 

5 – 10 turer 

Andre søknads-
opplysninger 

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Roger Hætta søker 
om tillatelse til kjøring i utmarksnæring for fastboende. Som nærmere 
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opplysning om formålet med søknaden oppgis «Tradisjonell isfiske med 
sluk». Hætta er bosatt i Kautokeino. 

Omsøkt trasé: Det oppgis ikke kartskisse av traséen, men beskrivelsen i tekstform er som 
følger: «Fra løype nr 17 ved Lulit Lievlamas i Kautokeino kommune til 
Ciknjaljavri og vuolit Oaggonjavri». 
Under følger illustrert løype skissert etter søkers beskrivelse.

 
 

Vurdering 
 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav d, § 6 – særlige behov, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark. 
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for kjøring i utmarksnæring for fastboende, 
som skal behandles etter nasjonal forskrift § 5 d. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav d. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av kjøring i 
utmarksnæring for fastboende må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i 
forskriftens § 5 første ledd bokstav d. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for[d] 
kjøring i utmarksnæring for fastboende». 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer hva som skal vurderes etter denne bestemmelsen: 

«Fastboende kan ha behov for motorisert transport i forbindelse med utmarksnæring. 
Slik transport kan det gis tillatelse til etter forskriftens § 5 første ledd bokstav d. 
 
Det må dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og videreforedling. 
Kommunen kan eventuelt kreve dette dokumentert ved framleggelse av næringsoppgave. 
 
Bestemmelsen vil f.eks. kunne gi hjemmel for bruk av snøscooter i forbindelse med drift 
av utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, herunder 
nødvendig tilsyn med og transport av gjester til hyttene. Videre vil nødvendig transport i 
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forbindelse med næringsmessig jakt og fiske kunne tillates, der jakten/fisket drives som 
attåtnæring av en viss inntektsmessig betydning. Begrepet utmarksnæring må tolkes 
restriktivt slik at biinntekter, som f.eks. turtransport av turister m.v., ikke vil komme inn 
under bestemmelsen.» 

 
Det fremkommer ikke av søknaden hvordan omsøkt fiske relateres til utmarksnæring, og søker 
har i søknadsskjema huket av at det søkes som privatperson. Søker er registrert bosatt i 
Kautokeino og er således ikke å regne som fastboende i Nordreisa kommune. 
 
Kommunen forsøkte å kontakte søker per telefon den 24. mars kl. 12:03 i den hensikt å 
etterspørre manglende informasjon som er avgjørende for hvorvidt søknaden faller inn under 
forskriftens § 5 første ledd bokstav c. Søker svarte ikke på telefonen. 
 
Søknaden oppfyller ikke betingelsene som skal ligge til grunne for forskriftens § 5 d. 
 
Nasjonal forskrift § 6 – særlige behov 
§ 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.  
 
Forskriftens § 6 åpner for at det i praksis forekommer en del tilfeller som kan karakteriseres som 
nødvendig nyttekjøring, men som ikke går inn under forskriftens §§ 2 og 3. 
 
Rundskriv T-1/96 omtaler temaet isfiske slik:  

«Snøscooterkjøring i forbindelse med isfiske og småviltjakt vil vanskelig oppfylle lovens 
krav om "særlig behov". Det vises imidlertid til omtale foran i forhold til utmarksnæring 
etter forskriftens § 5 første ledd bokstav d.» 

 
Spesielt innskjerpende er dette i kommuner som Nordreisa hvor det er tilrettelagt med 
kommunale snøskuterløyper som av Forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann 
for å rastre, Nordreisa kommune, Troms åpner for å kjøre ut på følgende vann for å raste; 
Vilbealesjávri, Goččesjávri, Sivravatnet/Gurešjávri og Geatkkutjávri. I tillegg til disse vannene 
er det i Nord-Troms og Finnmark lov å kjøre inntil 300 meter fra merkestikkene på snaufjellet 
og på islagte vann.  
 
Kommunen vurderer at snøskuterførere har god tilgang til fiskevann på bakgrunn av ovennevnte 
og anser ikke dette som et særlig behov. 
 
Kommunen vil derimot påpeke at Vuolit Oaggonjavri ligger tett på vedtatt snøskuterløype, og 
søker har i utgangspunktet mulighet til å kjøre ut på vannet inntil 300 meter fra snøskuterløypa. 
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Det må likevel poengteres at 300-metersregelen gjelder fra der hvor den fysiske snøskuterløype 
går, og denne kan avvike fra kartlagt løype (se vedlagt kart).
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Kart fra Kilden

25.03.2020kilden.nibio.noKoordinatsystem: UTM 33
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: DCHPXJ Registrert dato:19.03.2020 15:40:17

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

25.01.1961

Fornavn

Roger

Etternavn

Hætta

Adresse

Bredbuktnesveien 44 B

Postnummer

9520

Poststed

KAUTOKEINO

Telefon

92633788

Mobil
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E-post

rogerh@trollnet.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

zw9808

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

20.03.2020 03.05.2020
B 5 - 10 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

2
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Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Kjøring i utmarksnæring for fastboende 

Nærmere opplysninger om formål

Tradisjonell isfiske med sluk

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra løype nr 17 ved Lulit Lievlamas i Kautokeino kommune til Ciknjaljavri og vuolit Oaggonjavri

Grunneier(ne)s navn

troms og finnmark

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

ciknaljavri.docx
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/126-114 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 27.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 31.03.2020 

 

Klagebehandling etter avslag på søknad om motorferdsel i utmark §6 - 
Nordreisa hundekjørerlag. 

Henvisning til lovverk: 
 Forvaltningsloven  
 Motorferdselloven m/nasjonal forskrift 
 Naturmangfoldloven 

 
Vedlegg 
1 Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark § 6 - 01.12.19 - 31.12.23 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 
3 resultset_479_13559_vedlegg1 
4 resultset_479_13559_vedlegg2 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommunes dispensasjonsutvalg opprettholder avslag på søknad. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune mottok søknad av Nordreisa hundekjørerlag v/Geir Wang om motorferdsel 
i utmark med hensikt om å kjøre løyper for hundekjøring og allment friluftsliv, den 01.11.2019. 
 
Søknaden ble behandlet i dispensasjonsutvalget i møte den 13.12.2019, hvor søknaden ble 
vedtatt avslått med to stemmer mot e – 2 mot 1 stemmer. Melding om vedtak ble sendt til søker 
16.12.2019. 
 
Nordreisa kommune mottok klage på vedtak fra Nordreisa hundekjørerlag v/Geir Wang den 
20.12.2019. Kommunen sendte klagen videre til Fylkesmannen den 23.12.2019. 
 
Klagesaken ble arkivert feil hos fylkesmannen og saksbehandler der så ikke klagen før tidlig i 
mars. I midten av mars informerte saksbehandler hos Fylkesmannen om manglende 
klagebehandlingen fra Nordreisa kommune.  
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Vurdering 
Nordreisa kommune har vurdert klagen fra Nordreisa hundekjørerlag. Nordreisa kommune 
mener at klagen ikke bringer frem momenter som ikke ble vurdert i første behandlingsrunde. 
Slik det fremkommer i klagen: 
 «Dette er ikke turistløyper, men et idrettslag, Nordreisa Hundekjørerlag som trener til 
 konkurranser som Finnmarksløpet og Femundløpet.» 
 
Nordreisa kommune henviste i original saksbehandling til Rundskriv T-1/96 til flere avsnitt som 
omtaler hundekjøring: 
 «Preparering av hundespannsløyper  

Når det gjelder snøscooterpreparering av hundespannsløyper, har 
Miljøverndepartementet lagt til grunn at snøscooterpreparering av turistløyper bare for 
hundespann/hundesleder ikke vil være tillatt. Det innebærer imidlertid ikke at all 
oppkjøring av hundespannsspor vil være ulovlig. Etter forskriftens § 3 første ledd 
bokstav e kan motorkjøretøy på vinterføre nyttes til "opparbeiding og preparering av 
skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av 
kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter". I disse løypene vil det 
også kunne kjøres med hundespann.». 
 
«Videre vil det kunne gis tillatelse til preparering av hundespannsløyper etter nasjonal 
forskrift § 6 i visse tilfeller, etter et konkret skjønn innenfor de rammer § 6 setter. Det vil 
f.eks. kunne være innenfor lovens rammer å gi tillatelse til oppkjøring av 
hundespannsløyper som skal brukes i samband med handikapkjøring. Departementet 
antar også at det vil kunne gis tillatelse til preparering av slike løyper i samband med 
hundespannskjøring i idrettslig sammenheng, f.eks. enkeltarrangementer av sportslig 
karakter.» 

 
Kommunen har tolket at kjøring av løyper for allmennheten skal kjøres opp med skitrekk, og at 
kjøring av løyper uten dette ikke anses å falle inn under § 3 e, og derfor heller ikke som løyper 
for allmennheten. Ut ifra sammen vurderingsgrunnlag viser T-1/96 at det er disse skiløypene 
lovverket retter hundespannkjøringen til.  
 
Videre viser kommunen til at rundskrivet legger lista der at det er enkeltarrangementer av 
sportslig karakter som kommunen er hjemlet å gi tillatelse til.  
 
Nordreisa kommune er i utgangspunktet ikke negativt innstilt til søknadens hensikt. Det er 
kommunens hjemmel til å dispensere for aktiviteten/hensikten avslaget grunner i, og kommunen 
ser ikke at klagen frembringer informasjon som endrer denne oppfattelsen. 
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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   

HASSELBERG HUSKY AS 
Vinnelysveien 244 
9154  STORSLETT 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/126-99 12116/2019 K01 17.12.2019 

 

Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark § 6 - 01.12.19 - 31.12.23 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunes dispensasjonsutvalg, 13.12.2019. 
 
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 
2 resultset_479_13559_vedlegg1 
3 resultset_479_13559_vedlegg2 
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:       2019/126-88 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 03.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Nordreisa dispensasjonsutvalg 13.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark § 6 - 01.12.19 - 31.12.23 
Hasselberg Husky AS 

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 
2 resultset_479_13559_vedlegg1 
3 resultset_479_13559_vedlegg2 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 13.12.2019  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag er behandlet etter motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 6 – Transport ved særlige behov. Søknaden innvilges ved vilkår og avkortning. 
Kommunen anser dette som et særlig behov hvor det er vanskelig å hevde likebehandling på 
liknende saker i ettertid.  
 
Avkortning mot søknad 
Vedtatt dispensasjon er ikke gjeldene i tidsrommet femte mai til tredevte juni – 05.05 til 30.06 - i 
omsøkt periode. Jfr. forskriftens § 9 har ikke kommunen 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 i 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 omsøkt område for ordinær motorferdsel på vei i det tidsrom veien ikke er dekket av 
is. 
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Søknaden avkortes mot omsøkt tidsrom til å gjelde inneværende sesong fram til og med fjerde 
mai 2023 – 04.05.2023 – da sittende utvalg ikke har myndighet utover inneværende valgperiode. 
 
Vilkår 

 Med unntak av det generelle motorferdselsforbudet som gjelder årlig f.o.m. 05.05 
t.o.m. 30.06, gjelder dispensasjonen for inntil 30 turer i sesongen innenfor perioden 
1.12.2019 t.o.m. 04.05.2023. 

o Jfr. kjørebok er tur – retur med opptil to – 2 – snøskutere å regne som én tur. 
 Dispensasjonen er kun gyldig i Hasselberg Huskys virke.  
 Under transport skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises: 

o Gyldig vedtak om dispensasjon fra motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6. 
o Kart/beskrivelse over løypetrasé. 
o Kjørebok i utfylt tilstand. 

 Trasévalget skal følge traktorveien som er opptegnet i omsøkt kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon.  
 
Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsom 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 og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll 
 
2019/2020 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   
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2020/2021 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   

 
2021/2022 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   

 
  

137



 
 Side 5 av 5

2022/2023 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag er behandlet etter motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 6 – Transport ved særlige behov. Søknaden innvilges ved vilkår og avkortning. 
Kommunen anser dette som et særlig behov hvor det er vanskelig å hevde likebehandling på 
liknende saker i ettertid.  
 
Avkortning mot søknad 
Vedtatt dispensasjon er ikke gjeldene i tidsrommet femte mai til tredevte juni – 05.05 til 30.06 - i 
omsøkt periode. Jfr. forskriftens § 9 har ikke kommunen 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 i 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 omsøkt område for ordinær motorferdsel på vei i det tidsrom veien ikke er dekket av 
is. 
 
Søknaden avkortes mot omsøkt tidsrom til å gjelde inneværende sesong fram til og med fjerde 
mai 2023 – 04.05.2023 – da sittende utvalg ikke har myndighet utover inneværende valgperiode. 
 
Vilkår 

 Med unntak av det generelle motorferdselsforbudet som gjelder årlig f.o.m. 05.05 
t.o.m. 30.06, gjelder dispensasjonen for inntil 30 turer i sesongen innenfor perioden 
1.12.2019 t.o.m. 04.05.2023. 

o Jfr. kjørebok er tur – retur med opptil to – 2 – snøskutere å regne som én tur. 
 Dispensasjonen er kun gyldig i Hasselberg Huskys virke.  
 Under transport skal følgende være med og ved eventuell kontroll forevises: 

o Gyldig vedtak om dispensasjon fra motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6. 
o Kart/beskrivelse over løypetrasé. 
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o Kjørebok i utfylt tilstand. 
 Trasévalget skal følge traktorveien som er opptegnet i omsøkt kart. 

 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt dispensasjon.  
 
Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Dispensasjonen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. 
 
Den som forsettlig eller uaktsom 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 og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll 
 
2019/2020 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   

 
2020/2021 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
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9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   

 
2021/2022 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   

 
2022/2023 
Signert av daglig leder:........................................  Dato:...................... 
Ant.: Person: Dato: Ant.: Person: Dato: 
1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15   30   
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Saksopplysninger 
Søker:   Hasselberg Husky AS 
Omsøkt periode: 01.12.2019 – 31.12.2023 
Omsøkt antall turer 21 - 30 turer per år. 
Det søkes om dispensasjon for at søker skal transportere brensel/ved, mat og utstyr til campen 
hvor Hasselberg Husky betjener sine kunder. 
 
Vedlagt i søknaden er et brev hvor Hasselberg Husky AS, v/Katrine Hasselberg, beskriver 
behovet. Under er utdrag av dette: 
 

«Jeg har tidligere hatt dispensasjon til dette, men den jeg hadde gikk ut nå i vår. Jeg 
hadde da en dispensasjon på 25 turer i året. Traseen jeg søker dispensasjon på går etter 
traktor veien oppover fra Vinnelys.» 
 
«Jeg starter firmaet mitt med hundekjøring av turister i 2015. Da med bare noen turer i 
året. Jeg fikk da tilskudd fra kommunen til å kjøpe to vogner for å forlenge sesongen også 
til høst månedene. Kunde antallet har eskalert veldig de siste årene og i desember 2017 
startet jeg ett AS.» 

 
«Vi har grupper inntil 8 personer pr tur. Dette har slått godt ann og jeg opplever at jeg 
oftere får kunder som kommer hit kun for å kjøre hund. Fordi de ikke vil ha et masse-
turisme opplegg.» 
 
«Jeg tilbyr 3 turer. Der to av turene er på den første campen. Den er på egen eiendom og 
der har jeg mulighet å lagre litt ved og utstyr slik at det ikke trengs å kjøres så ofte dit 
med utstyr. Vi kan klare oss med ca 5 turer pr sesong. Den siste turen jeg tilbyr er en 
lengere kjøre tur med «villmarks sjekkpunkt/camp» der har vi ikke mulighet å lagre ting, 
og vi forsøker å holde området slik at det ser mest mulig urørt ut for hver tur. Her regner 
jeg med at vi trenger ca 20 turer pr sesong for frakting av utstyr.» 

 
«Hundesledene som turistene kjører heter mini turist. Det er en bred, stødig og sikrere 
slede å kjøre. Men den har ingen muligheter for å ha utstyr i.  
Noen ganger kan vi frakte opp utstyr og hente utstyr med hundene, men visst vi har 
spesielle turer/ønsker er det ikke alltid mulig.»  
 
«Det er kostbart å ha hunder. Jeg kan derfor bare ha akkurat nokk til å kjøre full gruppe 
+ noen i reserve. Da mine reserve hunder ofte er gamle hunder eller veldig unge hunder 
må disse ha mere hvile tid. Derfor har jeg behov for å bruke snøscooteren i travle 
perioder.» 

 
«Siden jeg har betraktelig flere kunder nå enn da jeg søkte dispensasjon sist vil jeg ha 
behov for mere frakting av utstyr, men i perioder kan jeg bruke hundene og noe kan 
lagres på min første camp så jeg anslår at jeg kan klare meg med 25 turer i året nå 
også.» 
 
«For at jeg skal klare å fortsette veksten og holde oppe kvaliteten og etterspørselen på 
mine produkter er jeg avhengig av å kunne levere de produktene jeg selger. For å klare 
dette må jeg ha dispensasjon til å frakte utstyr til mine to camper. « 
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«... Derfor søker jeg flere navn på dispensasjonen da jeg er helt avhengig av hjelp i den 
travleste tiden... »  

 
«Jeg har satt opp noen navn på personer som har sagt ja til å hjelpe meg med frakting av 
utstyr når jeg selv er opptatt. Jeg skriver ned registrerings numret på min snø scooter, 
men det kan også hende dersom andre må frakte utstyr at de må bruke en annen 
snøscooter enn det som er registrert.»  

 
Omsøkt strekning går langs snødekt/ubrøytet traktorvei, som er som utmark å regne jfr. 
motorferdselloven § 2 tredje ledd.  

Vurdering 

Motorferdselloven 
Søknaden omfattes av Nasjonal forskrift (NF) § 6 – transport ved særlig behov, der 
kommunestyret eller et politisk utvalg kan gi dispensasjon. 
 
§ 6 I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov. 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Det søkes i regi av Hasselberg Husky AS om frakt av brensel, utstyr og mat for å kunne levere et 
tilbud til sine kunder. Hasselberg Husky AS har tidligere mottatt tilskudd av kommunen for å 
kunne øke sin kundekapasitet, og med økt besøkstall følger nødvendigvis også økt behov for 
forbruksmateriell. Søkers argumenter om at reservehundene har et særskilt behov for ekstra 
hvile, samt at sledene som brukes ikke har tilstrekkelig kapasitet til utstyrstransport viser tydelig 
at alternative metoder har vært vurdert. Søker navngir 3 personer som vil hjelpe med frakt av 
utstyr når søker selv ikke har mulighet. 
 
Søkeren har påvist et behov som ikke knytter seg til turkjøring, men utstyrstransport tilknyttet 
tjenestetilbudet. Hasselberg Husky AS’s behov kan ikke dekkes på annen måte. 

Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 01.07.2009. I 
Naturmangfoldloven § 1 heter det: 
 Lovens formål er at naturen med 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. 
 

142



 
 Side 10 av 10

I loven § 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 prosessene som 
 kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur 
 og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig. 
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 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. 
 
Da det søkes om dispensasjon fra motorferdselloven for å kunne kjøre snøskuter på snødekt vei 
er det ingen rødlistede arter som er truet av motorferdselen direkte. Det er imidlertid registrert to 
rødlistete arter langs omsøkt strekning; én gaupe (Lynx lynx) og én jerv (Gulo gulo). Dette er 
derimot et av områdene i Reisadalen med minst tetthet av registreringer av disse rødlistete artene. 
Kommunen anser ikke den omsøkte motorferdselen å medføre skade på naturen i området da 
motorferdselen vil skje på snødekt vei. Det vurderes heller ikke at motorferdselen vil påvirke 
dyrelivet ytterligere da all motorferdsel skjer i tilknytning til kommersiell hundekjøring i det 
samme området. 
 
Ut fra de bestemmelser og prinsipp som skal vurderes kan ikke kommunen se at søknaden 
kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 2ZHAMX Registrert dato:22.11.2019 10:10:44

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 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

920278213
Foretak/lag/forening

HASSELBERG HUSKY AS
Adresse

vinnelysveien 244
Postnummer

9154
Poststed

Storslett
Telefon

98028664
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Katrine
Etternavn

Hasselberg
Adresse

vinnelysveien 244

Postnummer

9154
Poststed

Storslett

Telefon

98028664
E-post
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hasselberghusky@gmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Katrine Hasselberg 98028664
Werner Hasselberg 92465396
Stein Roger Hammari 48148530
Dan Pedersen 92647132

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

fk 9792

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

01.12.2019 31.12.2020 B 21 - 30 turer 

01.01.2021 31.12.2021 B 21 - 30 turer 

01.01.2022 31.12.2022 B 21 - 30 turer 

01.01.2023 31.12.2023 B 21 - 30 turer 

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

A Ja B Nei 

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

dokumentert i vedlagt dokument
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde
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Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

står i dokkumentet som er vedlagt

Grunneier(ne)s navn

Katrine Hasselberg
Eirik rognmo
Bård Hammari
Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

kart over trase.pdf

søknad om dipensasjon.docx
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16.11.2019kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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Søknad om dispensasjon til frakting av utstyr 

 

Jeg søker ny dispensasjon for frakting av utstyr til mine to camper. Merket med rød «dott» på 
vedlagt kart. Jeg har tidligere hatt dispensasjon til dette, men den jeg hadde gikk ut nå i vår. 
Jeg hadde da en dispensasjon på 25 turer i året. Traseen jeg søker dispensasjon på går etter 
traktor veien oppover fra Vinnelys. Denne brukes ofte av folk når det ikke er snø. Men etter 
som jeg har forstått går den fra å være vei til å bli utmark så fort snøen legger seg. Jeg ser jeg 
er kommet litt utenfor veien med markeringen på kartet. Håper dette går bra.  

Jeg har forstått det slik i samtaler med kommunen at det anbefaler å søke for en valg periode. 
4år. 

Jeg starter firmaet mitt med hundekjøring av turister i 2015. Da med bare noen turer i året. Jeg 
fikk da tilskudd fra kommunen til å kjøpe to vogner for å forlenge sesongen også til høst 
månedene. Kunde antallet har eskalert veldig de siste årene og i desember 2017 startet jeg ett 
AS. Tanken med firmaet er at jeg skal klare å livnære meg og hundene på fulltid av å kjøre 
turister med hund. Jeg søkte da også kommunen og fikk tilskudd til to til vogner for å fortsette 
å videre utvikle høst måneden slik at jeg kan kjøre like store grupper på høsten som på 
vinteren. 

Vårt konsept er små skala turisme med en høyre kvalitet og pris på produktet vi selger. 
Sammenlignet med andre tilsvarende produkt.  Vi har grupper inntil 8 personer pr tur. Dette 
har slått godt ann og jeg opplever at jeg oftere får kunder som kommer hit kun for å kjøre 
hund. Fordi de ikke vil ha ett masse turisme opplegg.  

Jeg tilbyr 3 turer. Der to av turene er på den første campen. Den røde «dotten» nærmest 
Vinnelys. Den er på egen eiendom og der har jeg mulighet å lagre litt ved og utstyr slik at det 
ikke trengs å kjøres så ofte dit med utstyr. Vi kan klare oss med ca 5 turer pr sesong. 

Den siste turen jeg tilbyr er en lengere kjøre tur med «villmarks sjekkpunkt/camp» der har vi 
ikke mulighet å lagre ting, og vi forsøker å holde området slik at det ser mest mulig urørt ut 
for hver tur. Her regner jeg med at vi trenger ca 20 turer pr sesong for frakting av utstyr.  

Dette er en ettertraktet tur som gir høy inntjening for meg. Da vi ofte har ønsker om å kjøre 
eget spann. Dvs en person pr slede i stede for to personer. Og vi tilbyr noen ganger også 
catering mat. Slik at det ofte blir mye mere utstyr som må opp, enn det jeg kan ha på 
hundesleden. 

Hundesledene som turistene kjører heter mini turist. Det er en bred, stødig og sikrere slede å 
kjøre. Men den har ingen muligheter for å ha utstyr i. 

Noen ganger kan vi frakte opp utstyr og hente utstyr med hundene, men visst vi har spesielle 
turer/ønsker er det ikke alltid mulig. Vi har også en utrolig stor pågang av folk i hoved 
sesongen. Desember til mars. Da hundene brukes hele tiden til turist kjøring, og de dagene vi 
har fri må hundene få hvile. Det er derfor helt avgjørende at jeg kan få fraktet opp utstyret 
med snøscooter.  
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Det er kostbart å ha hunder. Jeg kan derfor bare ha akkurat nokk til å kjøre full gruppe + noen 
i reserve. Da mine reserve hunder ofte er gamle hunder eller veldig unge hunder må disse ha 
mere hvile tid. Derfor har jeg behov for å bruke snøscooteren i travle perioder. 

Siden jeg har betraktelig flere kunder nå enn da jeg søkte dispensasjon sist vil jeg ha behov 
for mere frakting av utstyr, men i perioder kan jeg bruke hundene og noe kan lagres på min 
første camp så jeg anslår at jeg kan klare meg med 25 turer i året nå også. 

For at jeg skal klare å fortsette veksten og holde oppe kvaliteten og etterspørselen på mine 
produkter er jeg avhengig av å kunne levere de produktene jeg selger. For å klare dette må jeg 
ha dispensasjon til å frakte utstyr til mine to camper. 

Det hender også at jeg får bookinger dagen før på turer til min villmarks camp. Ofte kan det 
hende at jeg kjører tre turer for dagen. Det vil da være vanskelig for meg å frakte opp utstyr 
selv. Derfor søker jeg flere navn på dispensasjonen da jeg er helt avhengig av hjelp i den 
travleste tiden.  

Siden jeg må tjene inn penger nokk til hele året i løpet av vinter sesongen kan jeg ikke si nei 
til grupper som kommer plutselig. Jeg kjører da hele tiden så lenge jeg har forespørsler. Jeg 
har satt opp noen navn på personer som har sagt ja til å hjelpe meg med frakting av utstyr når 
jeg selv er opptatt. Jeg skriver ned registrerings numret på min snø scooter, men det kan også 
hende dersom andre må frakte utstyr at de må bruke en annen snøscooter enn det som er 
registrert. Jeg håper dette kan godtaes på dispensasjonen.  

 

Dersom det er andre ting dere har spørsmål om ang min søknad for dispensasjon, ta bare 
kontakt. 

 

hasselberghusky@gmail.com 
+47 98028664 

 

Mvh Katrine Hasselberg
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Fra: geir wang (gwgeirwang63@gmail.com)
Sendt: 20.12.2019 08:22:35
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: klage på vedtak 2019/ 126-98
Vedlegg: 
NOrdreisa Hundekjørerlag klager på avslaget for å kjøre opp løyper for almennheten, der det også blir kjørt med
hundespann og ski med hund.

I alle år har Hundekjørerlaget hatt denne dispensasjonen.  En har vært klar over det som står i miljøkommune.no
angående preparering av turistløyper ikke er lov.  Dette er ikke turistløyper, men et idrettslag, Nordreisa
Hundekjørerlag som trener til konkurranser som Finnmarksløpet og Femundløpet.    Det er vanlig praksis ellers i
landet å gi dispensasjoner til slike formål etter § 6.

VI har i alle år, noe Funderud kan bekrefte, bedt kommunen om å komme inn i sti-løypeplan med våre løyper for å
unngå konflikter med skifolk og andre turgåere.  Seinest i sommer har vi fått på plass skriftlige tillatelser angående
løypene(gjeleder ikke scooterdisp) på mange private grunneigere fra Moskodalen til Sappen.  Kommunen har ikke
innlemmet noen løyper for oss i planen.

Vi ber om at saken vurderes i lys at vi er et idrettsalg og at det ikke gjelder turistløyper, samt at de omsøkte løypene
ikke kommer i konflikt med andre skiløyper, med unntak av ca 500 m. i startområdet i Kildalen. Vi gjør oppmerksom
på at hundekjørerlaget ikke bare gjelder slede, men også hund med ski eller pulk, men det er ikke formålstjenelig å
sette skispor.

Alternativet er å benytte § 3 for melding om løype på de samme områdene.

Med vennlig hilsen

Geir Wang
leder NOrdreisa Hundekjørerlag.

150


	Forside 
	Saksliste 
	PS 15/20 Referatsaker
	RS 26/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 5 c transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved
	Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 5 c transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved
	Vedlegg
	resultset_479_14223_vedlegg1
	resultset_479_14223_vedlegg2
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag


	RS 27/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 c transport av bagasje til hytte gnr 82/5 og 5e tom 01.05.2023
	Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og § 5 c transport av bagasje til hytte gnr 82/5 og 5e tom 01.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	resultset_479_14221_vedlegg1


	RS 28/20 Foreløpig svar på klage på vedtak etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - Nordreisa hundekjørerlag
	Foreløpig svar på klage på vedtak etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - Nordreisa hundekjørerlag

	RS 29/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring
	Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring
	Kart - kjøretrase


	PS 16/20 Nye retningslinjer for saksbehandling etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Retningslinjer 2020


	PS 17/20 Søknad om motorferdsel i utmark §6 - Vedtransport ATV Stangeland - 10.01.2020 - 04.05.2023
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Vedteig 2020 Nordreisa Bilto D Stangeland kart
	Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag
	Utskrift av kart
	Miljøhensyn ved vedhogst
	Rotsalg/hogsttillatelse til ved
	Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Vedkjøring - Dag Roar Stangeland
	Motorferdselskart vedlagt søknad - Dag Roar Stangeland
	Rotsalg_Hogstillatelse - Dag Roar Stangeland


	PS 18/20 Omgjøring av vedtak - Anton Sandmo
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport av ved - 01.10 - 04.05. 2020 - 2023
	resultset_479_12795_vedlegg1
	Angående direktehjemmel i nf § 3 fg


	PS 19/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Drift og bruk av hytte - 01.10-31.05. 2020-2025
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	resultset_479_14184_vedlegg1


	PS 20/20 Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag §5c transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved tom. 04.05.2023
	Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag §5c transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved tom. 04.05.2023
	Vedlegg
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	resultset_479_14222_vedlegg1
	resultset_479_14222_vedlegg3


	PS 21/20 Avslag på søknad om motorferdsel i utmark etter § 5 c og d - Molvika
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	resultset_479_14223_vedlegg1
	resultset_479_14223_vedlegg2
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	Melding om vedtak for motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 5 c transport av bagasje til hytte gnr 82/2 og §5e transport av ved


	PS 22/20 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 - isfiske - 20.03. - 03.05. - 2020 - 2021
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	kilden-25.03.2020 (1)
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	resultset_479_14217_vedlegg1


	PS 23/20 Klagebehandling etter avslag på søknad om motorferdsel i utmark §6 - Nordreisa hundekjørerlag.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Melding om vedtak - Motorferdsel i utmark § 6 - 01.12.19 - 31.12.23
	Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag
	resultset_479_13559_vedlegg1
	resultset_479_13559_vedlegg2
	Klage på vedtak 2019/ 126-98



