
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Hjemmekontor, Teams 
Dato: 28.04.2020 
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 24/20 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   

Åsmund Johnsen 
Utsikten 6 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 22/20 
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 
 2020/15-43 2675/2020 K01 26.03.2020 

 

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

 
Saksopplysninger:  
Søker:  Åsmund Johnsen  
Omsøkt 
tidsperiode: 

20.03. – 01.05. 2020 - 2024 

Omsøkt antall 
turer: 

> 30 turer 

Andre søknads-
opplysninger 

Søker som privatperson. Av søknaden fremgår det at Åsmund 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 med snøscooter fra Oksfjordhamn over fjellet til 
Molvika, Oppsyn på egen eiendom». Videre opplyses det om at Åsmund 
Johnsens tilknytning til hytta er at han er hyttas eier. Omsøkt hytte ligger 
er nordligste bygg i Molvika med Gårds- og bruksnummer 82/5. Søker 
oppgir at det skal kjøres med snøskuter med registreringsnummer 
EW7481, og har lagt til en tilleggsrad hvor det er oppført «DIV...». Det 
oppgis i søknaden at det ikke er behov for ledsager.  
 
På bakgrunn av delvis manglende informasjon i søknaden etterspurte 
kommunen søker 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 reperasjoner 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. § 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 
alminnelig persontransport dispenseres, og må ved tilfeller det er et særlig behov for dette søkes 
om tillatelse etter forskriftens § 6. 
 
Det kan ikke gi tillatelse til motorferdsel i utmark utover egen/inneværende lokalpolitiske 
valgperiode. Dette fordi nyvalgte politiske utvalgsmedlemmer på vegne av sine aktuelle partier 
vil kunne ha andre politiske føringer som er av betydning for motorferdselsaker enn hva 
eksisterende partimedlemmer har. En eventuell dispensert tidsperiode for søker må derfor 
avkortes til å kun gjelde innenfor inneværende dispensasjonsperiode.  
 
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 eier av hytta, noe 
som blir bekreftet av kommunens grunnleggende kartverktøy. 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 ektefellefinner kommunen at søker 
oppfyller betingelsene i § 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. 
 
Kommunen har lagt seg på en moderat linje på antall tillatte turer til avsidesliggende hytter – 
inntil ti – 10 – årlige turer.  
 
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 
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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. 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 01.03. – 04.05.2020 og 01.11. – 04.05. i årene 2021, 2022 og 2023. 

o Angitt tidsperiode er veiledende i den grad at sesongens oppstart og ende avgjøres 
av snøforholdene. Sesongen ender 04.05. eller tidligere dersom bar mark synes 
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flekkvis i området. Kommunen mener at dispensert eier selv vil gjøre gode 
vurderinger vedrørende dette. 

 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. 
 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og 
forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
Tur: 01.04.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
(Kjørebok for resterende to år følger under) 

  

9



 
 Side 7 av 7

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_14220_vedlegg1 

 
 
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: PFHH2R Registrert dato:20.03.2020 11:48:49

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

20.11.1962
Fornavn

Åsmund
Etternavn

Johnsen
Adresse

Utsikten 6

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

77765640
Mobil

97015509

E-post

asmund@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

EW7481
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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 med snøscooter fra Oksfjordhamn over fjellet til Molvika , Oppsyn på egen eiendom
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 er plasser i Molvika

Tidsrom for åremålsleie

12



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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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   

Kent-Stian Garden 
Tomasjordvegen 214 B 
9024   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 23/20 
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 
 2020/15-48 2958/2020 K01 03.04.2020 

 

Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5 c 
privat hytte - Oksfjordhamn/Kvænangen 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker: Kent-Stian Garden 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.11. - 04.05. I årene 2020 – 2023. 

Omsøkt antall 
turer: 

- 

Andre søknads- 
opplysninger 

Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for å transportere 
bagasje og utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på 
kommunenr - gnr./bnr. 5829 - 44/5 i kvænangen (Valan). Det søkes også 
om transport av ved fra skogen på eiendommene i 5829 – 44/5 og -44/14 til 
fritidsbolig.  
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble 
hele søknaden behandlet av Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at 
denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden behandles av begge 
kommunene. Nordreisa kommune behandler disse søknadene etter 
Kvænangen har gjort sin behandling, ettersom formålsaktiviteten bak 
motorferdselen ligger på Kvænangens side av grensen. 
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Omsøkt trasé: Omsøkt trasé er 
fast og benyttes i 
forbindelse med 
transport mellom 
Oksfjord og 
Meiland/Valan. 
 
Blå linje 
representerer delen 
av løypa som er 
innenfor Nordreisa 
kommune. 

  
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12. 
 
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. 
 
Motorferdselloven 
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[.]». 

 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. Derfor gir 
Kvænangen og Nordreisa kommune normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og 
utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Nordreisa kommune legger til grunn at grunneier ér 
hytteeier på bakgrunn av dispensasjon fra Kvænangen kommune.  
 
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.   
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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.» 

 
Det fremkommer av dispensasjonen utstedt av Kvænangen kommune at vedteigen er i 
tilknytning til hyttetomten, og således har lite relevans for motorferdselen i Nordreisa kommune. 
Forskriftens § 5 første ledd bokstav e blir derfor ikke vurdert, da behovet tilfredsstilles utenfor 
Nordreisa kommune. 
 
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. Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter 
av nasjonal forvaltningsinteresse i omsøkt trasé. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke 
dette vedtaket medføre større endring av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget 
av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
 
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 et fritt antall turer til 10 årlige turer innenfor kommunens grenser reduserer motorferdselen 
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utenfor kommunale snøskuterløyper sammenlignet med tidligere praksis. Konsekvensene synes å 
være små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
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: 
Viser til motorferdsellovens § 5 c 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 – 1 – snøskuter med påmontert kjelke, for inntil ti – 
10 – årlige turer, i periodene 07.04. – 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 
i forkortende lengde avhengig av snømengden. Eksempelvis vil sesongen ende 
04.05. eller tidligere dersom bar mark synes flekkvis i området før angitt dato. 

 Dispensasjonen hjemler ikke alminnelig persontransport men transport av 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, gyldig 
dispensasjon utstedt fra Kvænangen kommune og vedlagt 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 følger under) 
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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: 07.04.2020 -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. 
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Kent-Stian Garden 
Tomasjordvegen 214 B 
9024  TOMASJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 44/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1-81 1016/2020 K01 02.04.2020 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte gnr/bnr 44/5 og 14-Kent 
Stian Garden 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 44/5 i Kvænangen (Valan). Det søkes 
også om transport av ved fra skogen på eiendommene 44/5 og 44/14 til fritidsbolig.  
Det søkes om tillatelse for Kent-Stian Garden.  
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. 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 at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
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naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt  
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte. 
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble hele søknaden behandlet av 
Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden 
behandles av begge kommunene. Søknad sendes derfor videre til behandling i Nordreisa. 
 
Grunneier har rett til å nekte motorisert ferdsel i utmark. Tillatelse fra grunneier må derfor 
innhentes før tillatelsen eventuelt kan benyttes. Kvænangen kommune ønsker å understreke dette 
kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området om at mye av den motoriserte ferdselen 
som pågår ikke er klarert med grunneier.  
 
 
Vurderinger: 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en 
fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 
skutere pr registrerte hytte. Derfor vil antall tillatelser og den totale ferdselen holdes på et begrenset 
nivå selv om hyttene har flere eiere.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være det mest skånsomme og hensiktsmessige transportmiddelet for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Kvænangen praktiserer inntil 4 års tillatelser til slike formål.  Det og kan derfor gis til utgangen av 
2023-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
Kart over lovlig trase: 

 
 
 
Kart vedteiger:  
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Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt c gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Nordreisa til fritidsbolig i Valan gnr/bnr 44/5 
i Kvænangen. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Trase fremgår av kartet i 
saksutredningen.    
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/5 og 44/14 til fritidsbolig på 
gnr/bnr 44/5. Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt. 
Eiendommen er markert i kartet i saksutredningen. 
 
 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/5 og 14  Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  
Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 44/5 og 44/14 som 

fremgår av kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til 
hytta benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Kent Stian Garden 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
 
 

Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil ti turer i året. 
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes med penn eller vannfast tusj 
før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
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Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
 
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Kvænangen kommune. Klagen skal angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Troms politidistrikt    
SNO Avd Storslett    
Reinpolitiet avd Storslett    
Nordreisa Kommune    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
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Kjørebok: 
 
 

Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
 
 

Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
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Kvænangen Postmottak

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: onsdag 19. februar 2020 15:31
Til: Kvænangen Postmottak
Emne: FW: Scooterdisp
Vedlegg: Default.pdf

Viktighet: Høy

Til registrering sak 20/1

From: Garden, Kent-Stian  — Xylem [mailto:Kent—Stian.Garden@Xyleminc.com]

Sent:  Wednesday, February 19, 2020 3:30 PM

To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Subject: VS: Scooterdisp

Importance: High

HeiAsmund.

Ønsker å få forlenget disp.

Se vedlegg.

Kan du evt sende kopi på mail til meg?

Med vennlig Ewälsen f  Best regards

Kent~EStian Garden

Servíceleder*

Xylem Water Solutions Norge AS
Evjenveien ‘H38
9024 Tomasjord
K: +417 ?7605588 M: +47 94838280
kent-stian.qarden@xvleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/no

Fra: Åsmund Austarheim [mailto:AsmundAustarheim@l<vanangen.kommune.no]

Sendt: onsdag 9. mars 2016 09:50

Til: Garden, Kent-Stian - Xylem <l<ent~Stian.Garden@Xvleminc.com>

Emne: Scooterdisp

Hei

Se vedlegg.

Besfe helsing

Åsmund Ausmrheim
Konsulent landbruk og ufrnorksnæríng
Th‘ 77778845

wwwkvcmanqen.kommuneho

[Side #1
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CONFIDENTIALITY NOTICE: This e—mai1, including any attachments and/or linked documents, is

intended for the sole use of the intended addressee and may contain information that is privileged,

confidential, proprietary, or otherwise protected by law. Any unauthorized review, dissemination,

distribution, or copying is prohibited. If you have received this communication in error, please Contact the

original sender immediately by reply email and destroy all copies of the original message and any

attachments. Please note that any Views or opinions presented in this e-mail are solely those of the author

and do not necessarily represent those of Xylem Inc.

[Side #1
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Kvænangen kommune

Næring, utvikling og teknisk

Kent-Stian Garden
Evjenveien 108

9024 TOMASJORD

Delegert vedtak
Delegert Teknisk  -  nr.  22/16

Deres  ref: Vår ref: Lønenr. Arkivkode Dato

2015/104-112 647/2016 K01 08.03.2016

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte gnr/bnr  44/5  og 14

Saksopplysninger:

Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra
Okstjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr  44/5  i Kvænangen (Valan). Det søkes
også om transport av ved fra skogen på eiendommene  44/5  og 44/ 14  til fritidsbolig.
Det søkes om tillatelse for Kent-Stian Garden.

Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og
eiendommene på Meiland og Valan.

Transport til private hytter, §  5 første  Zedd  bokstav c
Etter forskriftens  §  5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier for
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier.

Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. 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 at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.

Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e
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.

Dispensasjonsbestemmelse §  6

Siden søknaden også omfatter henting av vann og transport til hytte for personer utover nærmeste

familie så må søknaden behandles som en dispensasjonssak etter forskriftens § 6. Den sier følgende

”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:

Rådhuset Rådhuset

9161 BURFJORD Organisasjonsnr: 940331102

E-post: p0st@kvanangen.k0mmune.no wwwkvanangcn.koinmuneno
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bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover  § 2  — § 5, dersom søker 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 opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål
om å redusere niotorferdselen til et minimum.  ”

Forskriftens  §  6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller.
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt.

Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan
påvirke naturverdier.

I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.

Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 saker behandles av Kvænangen
kommune etter avtale for inntil  2  brukere per hytte på Meiland og Valan. Dette har blitt praktisert
som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Det er avtalt med saksbehandler i
Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 på vegne av begge kommunene.

Grunneier har rett til å nekte motorisert ferdsel i utmark. Tillatelse fra grunneier må derfor
innhentes før tillatelsen eventuelt kan benyttes. Kvænangen kommune ønsker å understreke dette
kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området om at mye av den motoriserte ferdselen
som pågår ikke er klarert med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære
<<dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring
klarert med grunneierne.

Søknaden kom for seint til å være med i det ordinære møtet i teknisk utvalg i februar og neste møte er
ikke før l4. april. For at søkere Utvalget har derfor gjennomført et telefonmøte der blant annet denne
saken er vurdert. For fremtiden kan det ikke påregnes at søknader blir behandlet utenom oppsatte
møter. Derfor oppfordres det til å følge med på møteplan for utvalget og søke i god tid.

Vurderinger:
Det er søkt om dispensasjon for transport til hytte med flere eiere. Rundskrivet til motorferdselloven
sier at det ikke kan innvilges tillatelse til slike hytter etter forskriftens  §  5 c. De må evt. få etter  §  6 i

forskriften. Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt

krevende. Det er værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt
tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og
Valan. Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil  2  skutere pr registrerte hytte.
Derfor vil antall tillatelser og den totale ferdselen holdes på et begrenset iiivå selv om hyttene har
flere eiere.

Bruk av snøscooter er ansett å være det mest skånsomme og hensiktsmessige transportmiddelet for

transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens  §  5 e og regnes
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt

nødvendig for å frakte veden ut av skogen.

Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det og kan derfor gis til

utgangen av 20l9-sesongen.

Side  2  av  2
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Ornsøkt ferdsel går i utløpsonrråder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt

over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er
aktsomhetsornrådene markert. De rnørkerøde områdene er potensielle utløsningsornråder, mens de
lyserøde er utløpsområder.

'u
w

 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte rniljøverdier, men
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden

ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av
forstyrrelsesrnønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst.
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt.

Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for rnotorkjøretøyer i utmark  §  6 gir Kvænangen kommune tillatelse til

bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksíjord i Nordreisa til fritidsbolig på

Valan gnr/bnr 44/5 i Kvænangen. Eiendommen er markert i kartet. Ferdselen skal følge den
vanlige snøscootertraseen. Traseer fremgår av kartet.

Med hjemmel i forskrift for rnotorkjøretøyer i utmark  §  Se gir Kvænangen kommune tillatelse til

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/5 og 44/ 14 til fritidsbolig på

gnr/bnr 44/5. Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt.
Eiendommen er markert i kartet.

Tillatelsen gjelder for Kent-Stian Garden og gjelder en snøscooter.

Side  3  av 3
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Kvænangen kommune vil understreke at grunneier kan nekte motorisert ferdsel, og tillatelse fra
grunneier må innhentes i tillegg til dispensasjon fra motorferdselloven. Søker er selv ansvarlig for å
innhente grunneiers tillatelse før det kjøres. Unntak for dette er på den delen av den ordinære

«dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring
klarert med grunneierne.

Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Ferdselen går i aktsomhetsoinråder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på
nettsiden Varsomno.

Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen.

Originalt vedtak skal bringes med under kjøring og eventuelt vises fram på forlangende av politi eller
oppsyn.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen í Troms. Klagefristen er  3  uker regnet fra den dagen da brevet kom fram

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens tlf/øp.

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 koinmerjrenz.

Med hilsen

Åsmund Austarheim
Konsulent
Direkte innvalg: 77778845

E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommuneno

Side  4  av  4
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Kopi til:
Nordreisa kommune e-post

Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post
Reinpolitiet avd. Storslett e-post
SNO- Fjelltjenesten avd. Storlett e-post

Side 5 av 5
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Figur 1: Blå linje representerer dispensert trasé i Nordreisa kommune. 
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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  

 

Oddbjørn Johansen 
Viervegen 8 
9151 STORSLETT 

 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.26/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-54 3270/2020 K01 16.04.2020 

 
Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, § 5e - vedkjøring tom 04.05.2022 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88). 
 Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes om et originalt dokument. 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fast bosted 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Oddbjørn Johansen, Viervegen 8, 9151 Storslett  
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene 16.04.-04.05.2020, 01.11.2020 – 
04.05.2021 og 01.11.2021 – 04.05.2022. 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører 
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Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur: 16.04. – 04.05.2020 01.11.2020 – 04.05.2021 01.11. 2021 – 04.05.2022 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
16.04.2020 

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

Referansenummer: M4YNI4 Registrert dato:02.04.2020 12:58:40

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

16.05.1978
Fornavn

Oddbjørn
Etternavn

Johansen
Adresse

Viervegen 8

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

41497339
Mobil

41497339

E-post

Oddbjo4@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

ZC9551
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.04.2020 01.11.2020 B 5 - 10 turer 

01.02.2021 01.05.2021 B 5 - 10 turer 

01.02.2022 01.05.2022 B 5 - 10 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

3

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Kjøring av ved til eget bruk
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Kjøring på familieeiendom

Grunneier(ne)s navn

Leif Bergland

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

145D2D1A-8323-49A0-BDAD-31E56612BC4F.jpeg
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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   

Olaf Hansen 
Selbuvikveien 141 
9189  Hamneidet 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-76 3276/2020 K01 16.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 - særlige behov 

Henviser til din søknad om motorferdsel i utmark datert 26.03.2020, med referansenummer 
NWPKAJ. 
 
Søknaden har ikke som hensikt å faktisk å medføre motorferdsel i omsøkt tidsperiode og 
kommunen prioriterer derfor ikke sin begrensede kapasitet til å behandle søknaden. Kommunen 
har forståelse for bakgrunnen for søknaden og vil med dette brevet veilede deg så langt dette er 
mulig.  
 
Din søknad begrunnes i transport av varer og utstyr til boligen i Selbuvika i Hamneidet. 
Motorferdsellovens § 4 første ledd bokstav c gir tillatelse med hjemmel direkte i loven for 
nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jorbruks- skogbruks- og 
reindriftsnæring. I folkeregisteret er du registrert primært i Skjervøy, men via andre åpne medier 
er også Hamneidet registrert som din besøksadresse. Hvorvidt du innlemmes av 
motorferdsellovens § 4 første ledd bokstav c avhenger av hvor din registrerte «faste bosted» er. 
 
Dersom din faste bopel er i Skjervøy kommune, omfattes du ikke av ovennevnt bestemmelse og 
din søknad må behandles etter motorferdsellovens forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag. Forskriften gir ikke direkte hjemmel til ditt spesifikke behov, men kan 
behandles som et unntakstilfelle etter forskriftens § 6. Denne bestemmelsen gir mulighet til å 
søke om tillatelse (dispensasjon) til motorferdsel i utmark som ikke ellers er lov etter 
Motorferdselloven, men krever at søker påviser et særlig behov. Bestemmelsen lyder som 
følgende: 

§ 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 
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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, jfr. Rundskriv T-1/96: 

 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. 
 
I din søknad er det omsøkt et behov for transport av varer og utstyr på snødekt vei. Ut ifra dine 
omstendigheter dreier dette seg ikke om turkjøring, og vi kan regne denne betingelsen oppfylt. 
Traséen som er omsøkt er ubrøytet vei fra startpunkt til bolig, og kommunen kan ikke se at 
motorferdselen i dette tilfellet vil medføre betydelige skader og ulemper, ettersom tilsvarende 
transport uansett i sin helhet vil kunne gjøres med bil på sommerhalvåret. Eventuell økt slitasje 
på veien som følge av motorferdselen utover hva som bør forventes, må eventuelt søkere 
tilbakeføre til upåvirket stand. 
Kommunen kan derimot ikke vurdere hvorvidt disse varene og utsyr med fordel bør fraktes på 
sommeren når veien åpner for vanlig transport med bil, uten en utfyllende beskrivelse av hva 
slags utstyr og varer som skal transporteres. Det er av betydning for eventuelle fremtidige 
søknader å informere om hva slags varer og utstyr det er snakk om. Eksempelvis vil matvarer for 
et lengre opphold i boligen være av større betydning å frakte jevnlig på vinterstid enn 
eksempelvis trevirke som kan lagres fra sommerhalvåret. 
 
Med en tilstrekkelig beskrivende søknad er kommunen i utgangspunktet positive til å innstille for 
godkjent søknad i dette tilfellet. Dette er derimot den første søknaden jeg og tidligere 
saksbehandler, Kristian Berg har fått på som omhandler motorferdsel i utmark til egen bolig. Det 
er derfor mulig at Fylkesmannen kan ha en motsettende vurdering av omstendighetene, og har 
myndighet til å omgjøre kommunale vedtak dersom vurderer vedtaket å ikke være i tråd med 
lovens rammer. 
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 
 
 
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 - særlige behov 
2 resultset_479_14230_vedlegg1 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: NWPKAJ Registrert dato:26.03.2020 22:34:06

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

13.02.1955
Fornavn

Olaf
Etternavn

Hansen
Adresse

Selbuvikveien 141

Postnummer

9189
Poststed

Hamneidet

Telefon

95244221
Mobil

95244221

E-post

hanskobi@online.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

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

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

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

01.04.2020 01.05.2020 B 2- 5 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

Jeg søker om disp for å kjøre varer og utstyr fra Hamneideveien til min bolig i Selbuvika.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Søknaden gjelder kjøring på ikke brøyta offentlig vei, derfor ingen grunneiere oppgitt.

Grunneier(ne)s navn

Olaf Hansen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Søknaden gjelder kjøring etter Selbuvikveien, som er ubrøyta. 
Registreringsnr er ikke oppgitt, da jeg ikke har skuter. Jeg vil først vite om jeg kan kjøre, før jeg kjøper skuter.

Vedlagt dokumentliste

Kartskisse.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   

Olaf Hansen 
Postboks 82 
9189  Skjervøy 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/168-15 2420/2020 L32 19.03.2020 

 

Navn på veien til Selbuvika. 

Ved gate/veiadressering er det vedtatt at veien ut til Selbuvika skal hete: Selbuvikveien. Ved 
adresse nummerering er våningshuset på gnr 85 bnr 4 tildelt nummer 141 og ei hytte på samme 
gnr/bnr tildelt nummer 150. 
 
Det står fritt til hver enkel å sette opp nummerskilt, men kommunen er behjelpelig å bestille, 
dersom det er ønskelig   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Torgeir Amund Lunde 
Oppmålingsingeniør 
torgeir.lunde@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 54 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Selbuvikveien 
2 Særutskrift Forslag til veinavn for vei til Selbuvika 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/168-5 

Arkiv:                L32  

Saksbehandler:  Torgeir 
Amund Lunde 

 Dato:                 26.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/20 Driftsutvalget 12.03.2020 

 

Forslag til veinavn for vei til Selbuvika 

Henvisning til lovverk: 
Matrikkelloven § 21 
Lov om stadnamn  
Matrikkelforskrift § 50 
 
Vedlegg 
1 Kartoversikt av område Hamneidet - Selbuvika. 
2 Selbuvikveien 
3 Veinavn -Selbuvika 
4 Forslag til vegnavn 
5 Forslag til veinavn - Selbuvika 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkelloven § 21 og matrikkelforskrift § 50. vedtar 
driftsutvalget forslaget til navne: Selbuvikveien, for veien til Selbuvika 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkelloven § 21 og matrikkelforskrift § 50. vedtar 
driftsutvalget forslaget til navne: Selbuvikveien, for veien til Selbuvika.  
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Saksopplysninger 
I 2010-2011 gjennomførte Nordreisa kommune omadressering av alle Fylkesveier og 
kommunale veier ute i distriktene. Adresseringa gjaldt omadressering av matrikkeladresse til 
gate / vei adresse, med nummering av boliger.  
 
Veien som går ut til Selbuvika går fra Hamneideveien. Krysset til Selbuvika ligger omtrentlig 
600 m sørøst for den gamle fergeleie på Hamneidet.  
 
Når det gjelder forslaget til navnet: Selbuvikveien, er navnet forslått av Nordreisa kommune 
ved oppmålingskontoret, som har ansvaret for gate / veinavn.  
 
Navne forslaget ble sent ut til alle parter som har en tilknytning til område Selbuvika for 
uttalelse, har fått til bakemelding fra tre av de berørte. De har bare positive tilbakemeldinger, 
hvor de leggervekt på at veien skal hete Selbuvikveien, for det er det som brukes i dag.  
 
Formålet med et godt adressesystem er angitt i matrikkelforskriften § 49 hvor det heter: 
«Adresse og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne 
fram til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er 
viktig å finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuelle 
informasjon i private og offentlige register og arkiv. Føring av adresser i matrikkelen skal bidra 
til et felles adressesystem for hele landet.» 
 
Andre som har stor nytte av gate/veiadresse med nummerering er ambulansetjenesten, 
brannvesen, taxi, Posten og andre vareleverandører og besøkende. Gate / veiadresse har er også 
en sikkerhet for den som befinner seg på en oppgitt nummeret adresse, for di adressepunktet er 
koordinatbestemt som man greit finner fram til ved hjelp av GPS.   

Vurdering 
Alle stedsnavn, også adressenavn, representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del 
av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et 
sted. Når nye navn skal vedtas, må en ha i tankene at disse skal bli stående i generasjoner framover. 
Vei- og gatenavn er, som andre stedsnavn, en del av det kollektive minnet til menneskene som bor 
der. 
 

48



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   

SARAELV VILLMARKSSENTER AS 
Steallivegen 25 
9151  STORSLETT 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-82 3439/2020 K01 21.04.2020 

 

Midlertidig svar på søknad om bruk av vannjet. 

Henviser til e-postmelding til Nordreisa kommune v/Kristian Berg, datert 17.04.2020. 
 
Nordreisa dispensasjonsutvalg fremmet i møte av 31.03.2020 et ønske om at driftsutvalget skal ta 
stilling til kommunens behandling av søknader om dispensasjon fra den lokale forskriften 
Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms punkt 2. Saken har blitt 
tildelt utvalgssaksnummer 36/20 og vil bli behandlet i Driftsutvalgsmøte den 23.04.2020, med 
oppstart klokken 09:00. Innkallingen til møtet med aktuelle saker er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside. 
 
Ønsket om å løfte det spesifikke temaet til driftsutvalget har bakgrunn i at forskriften med dens 
ordlyd i punkt 2: «Det innføres totalforbud mot bruk av vannjet (hele døgnet)» har blitt oppfattet 
problematisk å dispensere fra.  
 
Dispensasjonsutvalget avventer behandling søknader omfattet av temaet vannjet til driftsutvalget 
har fremmet et vedtak i saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-69 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 06.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/20 Driftsutvalget 23.04.2020 
35/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Behandling av dispensasjonssøknader om bruk av vannjetaggregat i 
Reisavassdraget etter motorferdsellovens § 6 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven. 

o Nasjonal forskrift - Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. 

o Lokal forskrift - Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa 
kommune, Troms. 

 Naturmangfoldloven 
 Forvaltningsloven 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Det skal ikke gis dispensasjoner til bruk av vannjetaggregat på motorfartøy i Reisavassdraget, 
utover det som er direkte hjemlet av motorferdsellovens § 4, før en eventuell revisjon av lokal 
forskrift; Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms, er 
gjennomført. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa dispensasjonsutvalg fremmet i møtet den 31. mars 2020 et ønske om å løfte 
spørsmålet om behandling av dispensasjonssøknader for bruk av vannjetaggregat i Reisaelva for 
driftsutvalget. Dispensasjonsutvalget var av den oppfatning av at temaet er problematisk på 
bakgrunn av ordlyden i den lokale forskriften i forhold til hvordan forskriften er håndhevet siden 
den ble vedtatt. 
Nordreisa kommune vedtok i 1997 lokal forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa 
kommune, Troms. Forskriften ble vedtatt med følgende ordlyd: 
«1. Det er forbud mot motorisert ferdsel på Reisaelva fra Saraelv til Imo fra kl. 24.00 til 06.00 
lørdag (natt til lørdag) og søndag (natt til søndag) hele året. 
Fra Gamlebrua på Storslett til Saraelv er det forbud mot motorferdsel fra kl. 24.00 til 06.00 
lørdag (natt til lørdag) og søndag (natt til søndag) fra 1. september og ut året. 
 
Ordningen gjelder til 01.01.99 som en prøveordning og vil bli evaluert. 
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2. Det innføres totalforbud mot bruk av vannjet.» 
 
Det ble utført en evaluering av den lokale forskriften i 1999 og på nytt i 2000. Flere tilføyelser 
til forskriften ble foreslått, men kun justeringer i den geografiske avgrensningen i punkt 1 ble til 
slutt vedtatt. Punkt 2 står uendret i den lokale forskriften i dag. Bakgrunnen for totalforbudet for 
bruk av vannjet begrunnes i føre-var-prinsippet, da det var, og fortsatt er, lite kunnskap om 
konsekvensene av å kjøre med så lite vann.  
 
Forskriften gir ingen unntak fra forbudet, men ettersom forskriften er hjemlet i 
motorferdselloven kan søknader om dispensasjon innvilges etter motorferdsellovens § 6. 
Forskriften er heller ikke til hinder for offentlig oppsyns, jfr. motorferdselloven § 4 og 
naturoppsynsloven §§ 2 og 3. 
 
Kommunen har gjennom sitt arkiv- og saksbehandlersystem oversikt over vedtak som er gjort. 
De tidligste dispensasjonen ble gitt allerede kort tid etter at forskriften ble vedtatt. På dette 
tidspunktet var det kun én aktør. Det har siden da vært vanlig å gi ettårige tillatelser for inntil tre 
vannjetaggregat. Tillatelse har vært omsøkt først når vannstanden vanskeliggjør ferdsel med 
tradisjonell propelldrevet motor. Dette bildet vedvarte i mange år, men de siste åra har det blitt 
flere aktører som har søkt og omfanget pr firma har også økt. Nå søkes det tidlig på året for hele 
sesongen og mange båter. Noen søknader argumenter også med at dette kan forlenge sesongen 
utover høsten.   
 
Revisjon av forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms. 
Driftsutvalget behandlet 12.mars i sak 27/20 spørsmålet om det skulle settes i gang et arbeid 
med revisjon av denne forskriften. Det ble gjort følgende vedtak: 
 
«Det settes i gang et forarbeid for vurdering av revisjon av forskrift for motorferdsel i 
Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms.  
 Forarbeidet utarbeides i tett samarbeid med nasjonalparkstyret.  
 Det skal avholdes møter med aktuelle næringsaktører, lag og foreninger og grendelag med 
mer for å sikre medvirkning fra lokale brukere av Reisavassdraget.  
 Når forarbeidet er ferdig, legges det fram ny sak til driftsutvalget.» 
 
Dette arbeidet vil ikke være ferdig før tidligst til sesongen 2021. Det er derfor ønskelig med en 
avklaring før førstkommende sesong.  

Vurdering 
Når det skal dispenseres fra en lov må formålet bak søknaden vurderes opp mot hensikten med 
loven det skal fravikes fra. 
 
I forarbeidet til lokal forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms 
fremkommer det at problemstillingen om bruk av vannjetaggregat er vurdert etter innlegg fra 
publikum. Næringsaktører mente at det skulle skilles mellom privat- og næringsmessig bruk av 
vannjet til fordel for næringsaktører. Til tross for slike innlegg vedtok kommunestyret den 
lokale forskriften slik den er i dag, i andre punkt: «Det innføres totalforbud mot bruk av vannjet 
(hele døgnet).». Dette vil si at problemstillingen om bruk av vannjetaggregat i 
næringssammenheng skal ha en særlig rett er vurdert, men at deres behov ikke skal gis utvidet 
vekt.  
 
Motorferdsellovens § 6 gir kommunen tillatelse til bruk av motorfartøy som ellers ikke kan 
finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven, når særlige grunner foreligger.  
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Kommunen har altså lovhjemmel til å unntaksvis fravike lokal forskrift dersom særlige grunner 
foreligger. Rundskriv T-1/96 presiserer dette i kapittel 8.5.: 
«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 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.» 
 
Søkende næringsaktører begrunner bruken av vannjet som «nødvendig for å kunne levere et 
produkt til kundene» og «økt sikkerhet». Begrunnelsen om at vannjet er nødvendig for at 
aktørene skal kunne levere produktet de selger må sies å falle under grunnen «økonomisk 
lønnsomhet» og faller ikke inn under særlige grunner som presisert i T-1/96. Kommunen kan 
ikke med hjemmel i loven gi tillatelse på dette grunnlaget. 
 
Økt sikkerhet kan sies å være en særlig grunn, men må sees opp mot hva den øker sikkerheten 
for. Grunnlaget som legges til grunn for en slik vurdering må være å øke sikkerheten for den 
perioden aktiviteten finner sted uten eventuelle særskilte tillatelser fra lovverket. Dersom det 
vurderes at vannjetaggregatet øker sikkerheten i denne perioden kan det gjøres et 
forvaltningsmessig skjønn. Dersom dette også medfører at søker får utvidet sesongen ut i en 
tidsperiode hvor det i utgangspunktet ikke ville vært mulig å drive aktiviteten uten 
vannjetaggregat, vil dette bety at risikoen ikke reduseres – men forflyttes til det tidspunkt der 
søker ikke lenger vurderer det er trygt å utøve aktiviteten. Dispensasjon etter § 6 som åpner for 
bruk av vannjetaggregat utover den tidsperioden hvor tradisjonell propellmotor kan ta seg fram 
er ikke et sikkerhetstiltak, men en sesongutvidelse og kan bare begrunnes i økonomisk 
lønnsomhet. 
 
Det er ikke bare næringen som vil ha bruk for «økt sikkerhet» i elva når det finnes så mange 
private brukere. En dispensasjon som ikke baseres på økonomisk lønnsomhet, men som et 
sikkerhetstiltak må således også vurderes på lik linje for eksempelvis en eventuell 
småbarnsfamilie.  
 
En eventuell dispensasjon som ikke begrunnes i lønnsomhet vil også være søkbar på samme 
grunnlag for ikke-kommersiell ferdsel. Dette vil bety at andelen søknader om bruk av vannjet 
kan bli mangedoblet.  
 
En eventuell dispensasjon fra lokal forskrift om vannjetaggregat må også vurderes opp mot 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, hvorav § 9 (føre-var-prinsippet) særskilt nevnes i forarbeidet for 
lokal forskrift som en av bakgrunnene for forbudet. Kommunen opplever dessuten en økning av 
antall næringsaktører, og forventer at økt turisme vil fortsette å legge grunnlag for nyetablering 
for ytterligere aktører. Som konsekvens av dette kreves en skjerpet vurdering av 
naturmangfoldlovens § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning).  
 
Dersom kommunen skal fortsette å gi tillatelse til næringsaktører å bruke vannjet slik det har 
blitt gjort de siste årene, bør dette gjøres gjennom en eventuell revisjon av lokal forskrift. 
Gjennom forskriften er det anledning til å regulere dette, men en slik revidering må gjøres på 
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bakgrunn av kunnskap som i dag ikke er entydig. Praksisen med å gi dispensasjoner til 
næringsaktører blir derimot stadig mer problematisk etterhvert som det blir flere næringsaktører.  
 
Forskriftens «totalforbud» blir utvannet av stadige dispensasjoner, og næringer som berøres av 
forskriften vil få inntrykk av at dispensasjon fra forskriften er regelen snarere enn unntaket. Det 
er allerede i dag en vanlig misoppfatning i kommunen av at næringen har tillatelse til bruk av 
vannjet. Dette kan medføre at nyetableringer tilknyttet turistnæringen sitter inne med en feilaktig 
forståelse av at etablering av foretak vil bety at tillatelse til bruk av vannjet er problemfritt. Det 
er lite forutsigbart med nåværende praksis, og hjemmelen til å kunne gi tillatelse slik praksisen 
har vært må i beste fall vurderes som tvilsom. Forutsatt at hjemmelen til å gi en eventuell 
dispensasjon etter § 6 er gyldig, så vil en tillatelse uansett være avhengig av det 
dispensasjonsutvalget i den aktuelle valgperioden. 
 
De tidligste dispensasjonene som ble utstedt åpnet for en normalisering av dispensasjon fra 
totalforbudet. Det ble den gang det kun var én kommersiell søker vurdert at det ikke ville 
medføre betydelig konsekvens for naturmiljøet, jfr. naturmangfoldloven § 8. Saksbehandlingen 
tok derimot i liten grad hensynet til Naturmangfoldloven § 10 hvor det står «En påvirkning av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 
for». Siden den gang da de første dispensasjonene ble utstedt frem til i dag er det klart at 
grunnlaget for å drive næring i Reisaelva er økt, og med det også andel aktører som søker om 
bruk av vannjet. Vi vet også at Hurtigruten nå skal legge til i kommunen, som ytterligere øker 
dette grunnlaget. Kommunen må således forutse virkningene av disse trendene som nå kan sees, 
og handle deretter for å legge en så forutsigbar linje som mulig. Når dispensasjonsutvalget 
fremover skal ta stilling til de første søknadene om bruk av vannjetaggregat vil dette sette 
presedens ut valgperioden, eller til ny forskrift blir vedtatt. Prinsippet om likebehandling krever 
av kommunen å behandle påfølgende søknader likt. 
 
Oppsummering 
Forarbeidet til den lokale forskriften om motorferdsel i Reisavassdraget viser at 
problemstillingen tilknyttet vannjetaggregat er vurdert, men at et totalforbud for vannjetaggregat 
foreligger.  
 
Omfattende bruk av dispensasjoner fra den lokale forskriften, vedtatt i kommunestyret, svekker 
dens stilling. Dette gjelder spesielt i dette tilfellet hvor forskriften kun inneholder to punkter. 
Videre er motorferdsellovens § 6 er en unntaksbestemmelse, som kun skal benyttes unntaksvis. 
Det er videre presisert i rundskriv T-1/96 at økonomiske årsaker ikke er avgjørende. Utover 
økonomiske årsaker er det lite kommunen kan forsvare en dispensasjon med positivt innstilling 
for næringsaktører, dersom tilsvarende søknader fra private søkere ikke får behandlet sine 
søknader på samme premiss. 
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Nordreisa hundekjørerlag 
v/ Geir Wang 
Myrslettveien 46 
9157 Storslett 
 
Nordreisa kommune 

  

Klage på Nordreisa kommune sitt vedtak i sak 24/19 tas ikke til følge. Det 
gjelder klage på avslag om bruk av snøskuter for å opparbeide løyper for 
allmenheten og hundetrening.  

 
Fylkesmannen viser til oversendelse av Nordreisa kommunes klagesak 23/20. Geir Wang har klaget 
på vedtak om avslag i sak 24/19.  
 
Fylkesmannen fatter følgende vedtak: 
 
 
Klagen fra Nordreisa hundekjørerlag v/ Geir Wang tas ikke til følge. Med hjemmel i forvaltningsloven 
§ 34 stadfester vi Nordreisa kommune sitt vedtak i sak 24/19. 
 
 
Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages.  
 
Bakgrunn for saken 
 
I november 2019 søkte Nordreisa hundekjørerlag om dispensasjon etter nasjonal forskrift § 6, for 
bruk av snøskuter til å opparbeide løype for allmennheten, mest bruk i forhold til hundekjøring. I 
søknaden står det «Det er de samme løypene som vi har fått kjørt opp til almennhetens nytte i alle år. 
Den ene er til Caravatn og den andre er i Kildealen. Vi unngår å kjøre der det trekkes skispor. Vi kjører 
løype ved større snøfall. « 
 
I desember 2019 behandlet Nordreisa dispensasjonsutvalg søknaden. Søknaden ble vurdert etter 
nasjonal forskrift (nf) § 6 i sak 24/19. Kommunen vurderte at Nordreisa hundekjørerlag ikke 
tilfredsstilte vilkår for å få innvilget dispensasjon etter nf 6 og avslo søknaden.   
 
I desember klaget Geir Wang på avslaget. I klagen skriver han «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. 
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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 (gjelder 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.» 
 
Ved en feil ble klagen sendt direkte til Fylkesmannen, uten at Nordreisa hadde vurdert klagen. 
Nordreisa dispensasjonsutvalg behandlet klagen den 31. mars. Nordreisa kommune mener klagen 
ikke bringer frem momenter som ikke ble vurdert i første behandlingsrunde. Klagen ble ikke tatt til 
følge, og saken ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.   
 
Fylkesmannen som klageinstans 
 
Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Klager er part, har 
rettslig klageinteresse, og klagen ble fremmet innenfor fristen.  
 
Fylkesmannen skal vurdere klagers synspunkter, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av 
klager. Etter forvaltningsloven § 34, 2. ledd kan vi prøve alle sider av saken, og ta hensyn til nye 
omstendigheter. Vi kan, etter forvaltningsloven § 34 4. ledd, treffe nytt vedtak i saken eller oppheve 
det, og sende saken tilbake til kommunen til helt, eller delvis ny behandling.  
 
Stortinget har vedtatt en endring i forvaltningsloven § 34 2. ledd, slik at statlige klageinstanser skal 
legge større vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønnet i 
kommunene. Departementet understreker at målet med endringen er å gi det kommunale selvstyre 
større gjennomslag, og samtidig ta vare på rettssikkerheten til partene på en best mulig måte. Det er 
bare når lov eller forskrift gir kommunen et handlingsrom i form av valg mellom flere lovlige 
handlingsalternativ, at endringen betyr noe for overprøvingen i den statlige klageinstansen.  
 
Lovgrunnlaget  
 
Kjøringen i denne saken regnes som motorferdsel i utmark, og er dermed ikke tillatt med mindre 
noe annet er bestemt i eller i medhold av motorferdselloven, jf. motorferdselloven § 3. Lov og 
forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor man kan kjøre uten å måtte søke 
om tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i § 4 i motorferdselloven, i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (heretter kalt nf) § 2 (barmark), og nasjonal 
forskrift § 3 (vinterføre). En av disse er opparbeiding av skiløyper, jf. nf § 3e.  
 
Opparbeiding av skiløyper for allmennheten, nf § 3 e 
 
Kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter kan, med direkte hjemmel i 
regelverket (nf § 3e), bruke motorkjøretøy på vinterføre, for å opparbeide og preparere skiløyper og 
skibakker for allmennheten og for konkurranser. Det betyr at Nordreisa hundekjørelag i 
utgangspunktet kan bruke snøskuter for å opparbeide/preparere skiløyper for allmennheten uten å 
søke om dispensasjon. Opparbeiding og preparering av løyper med motorkjøretøy, som i hovedsak 
skal benyttes for hundespann, faller imidlertid ikke inn under nasjonal forskrift § 3e. Slik 
motorferdsel kan dermed ikke tillates direkte i medhold av loven/forskriften.  
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Fylkesmannen har også undersøkt hvorvidt kommunen har anledning til å innvilge dispensasjon 
etter nf § 6, særlig behov for dette formålet.  
 
Transport hjemlet etter nf § 6, særlig behov 
 
For at kommunen skal kunne fatte vedtak om transport etter nasjonal forskrift § 6, stiller lovverket 
fire krav som alle må være vurdert og oppfylt, for at kommunen skal ha anledning til å gi 
dispensasjon. Hvis kun et av disse ikke er oppfylt, kan ikke kommunen benytte skjønnsrommet og 
vurdere søknaden. 

 Det må dreie seg om et unntakstilfelle 
 Det skal være et særlig behov for transport (Kommunen må vurdere om kjøring er 

nødvendig, har et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring) 
 Behovet må ikke knyttes til turkjøring (Det siktes til ren turkjøring, for turens skyld) 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved den omsøkte motorferdselen 

(Hvis transporten f.eks. kan utføres på vinterføre/ til fots/ til vanns/ helikopter, kan ikke 
kommunen benytte skjønnsrommet og innvilge dispensasjon til barmarkskjøring) 
 

Rundskriv T-1/96 sier dette om preparering av hundespannløyper: «Når det gjelder 
snøscooterpreparering av hundespannløyper, 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 hundespannspor vil være ulovlig. Kommunen kan gi 
tillatelse til preparering av hundespannløyper 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 hundespannløyper som skal brukes i samband med handikapkjøring. 
Departementet antar også at det vil kunne gis tillatelse til preparering av slike løyper i samband 
med hundespannkjøring i idrettslig sammenheng, f.eks. enkeltarrangementer av sportslig 
karakter». 
 
Fylkesmannens vurdering 
 
Nordreisa kommune skal behandle søknaden etter gjeldende lovverk, og gjøre en selvstendig 
vurdering om hvorvidt vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er oppfylt. Dette har 
Nordreisa kommune gjort.  
 
Preparering av løyper for hundespann etter nf § 3e  
 
Det framkommer av forskriften § 3 bokstav e) at motorkjøretøy på vinterføre kan benyttes til: 
"opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranse, når 
det foretas av kommuner hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter." Ordlyden åpner for 
"idrettslag", og er slik sett ikke avgrenset til at det her må være idrettslag i form av skiklubber 
og liknende. Det er likevel en forutsetning at det er skiløyper for allmennheten som 
bestemmelsen åpner for. Fylkesmannen synes det er positivt at hundekjørerlaget ønsker å 
lage løyper for allmennheten. Det er imidlertid ikke adgang til å bruke denne 
direktehjemmelen for å lage løyper som i all hovedsak skal brukes i forhold til hundekjøring. 
 
Miljødirektoratet har uttalt at idrettslag i form av hundekjøringslag kan kjøre opp skiløyper for 
allmennheten uten å søke tillatelse, for så bruke de samme løypene til hundekjøring. 
Miljødirektoratet har imidlertid presisert i e-post fra februar i år, at § 3 ikke åpner ikke for 
preparering av rene hundespannløyper. Dersom det ikke er snakk om skispor, men kun en 
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løypetrase for hundekjøring, vil dette ikke være å anse som oppkjøring av skiløyper etter § 3 
e.  
  
Løypene i denne saken gjelder ikke skispor, og blir mest brukt til hundetrening. Etter 
Fylkesmannens vurdering kan ikke Nordreisa hundekjørerlag benytte direktehjemmel nf § 3e.  
 
Opparbeiding av løyper for hundetrening etter nf § 6 
 
Miljødirektoratet har presisert at forskriften § 6 er en sikkerhetsventil, som skal fange opp 
spesielle tilfeller, og at det følgelig må stilles strenge krav til at søkeren kan påvise et særlig 
behov og hva som regnes som nødvendig kjøring.  
 
Når det gjelder preparering av løyper som i hovedsak skal benyttes til hundekjøring er dette 
diskutert i rundskriv T - 1/96. Hundesledekjøringen i denne saken er ikke knyttet til 
handikapkjøring eller enkeltarrangement av sportslig karakter. Det gjelder trening av hund 
for hundekjøring. Kjøringen i denne saken regnes derfor ikke som et særlig behov.  

 
Konklusjon 
 
Fylkesmannen har vurdert at løypene i denne saken, i all hovedsak er tiltenkt hundekjøring i regi av 
hundekjørerlaget, og at formålet ikke er skiløyper for allmenheten. Nordreisa hundekjørerlag har 
dermed ikke anledning til å benytte direkte hjemmel, i nf § 3e.  
 
Fylkesmannen har vurdert at vilkår for å vurdere søknaden etter nf § 6 ikke er tilstede. Det betyr at 
Nordreisa kommune ikke har hjemmel til å benytte skjønnsrommet til å innvilge dispensasjon til 
bruk av snøskuter for å opparbeide løyper i hovedsak for hundekjøring etter nf § 6.  
 
Fylkesmannen har vurdert at kommunens vedtak er innenfor forvaltningsloven og 
motorferdsellovens rammer, og kommunalt skjønnsrom. Fylkesmannen tar ikke klagen fra 
Nordreisa hundekjørerlag til følge. Vedtaket i sak 24/19 stadfestes.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Bente Christiansen 
Miljødirektør 

  
 
Gøril Einarsen 
seniorrådgiver miljø 

 
 
 
Kopi: Fjelltjenesten, Statskog 
 Troms politidistrikt 
 SNO, Miljødirektoratet 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Jan Roger Birkelund 
Solbakkmelen 11 
9152 SØRKJOSEN 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.24/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1549 2992/2020 K01 06.04.2020 

 
Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 06.04.2020 - 
30.04.21 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal forskrift (15.05.88). 
 
 Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes om et originalt dokument. 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, fast bosted 
Transport av ved fra andres eiendom til annet sted enn fast bopel. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Jan Roger Birkelund, Solbakkmelen 11, 9152 Sørkjosen 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 06.04. – 04.05.2020 og 01.11.2020 – 
30.04.2021 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra andres eiendom til 
annet sted enn fast bopel. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom til annet sted 
enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, Trase iht. kart berører 
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Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt 
tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur: 06.04.2020 – 04.05.2020 01.11.2020 – 30.04.2021 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

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

 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
2 Teigseddel fra Statskog 
3 vedteig 2020 Nordreisa J R Birkelund 29_50 Svartfoss kart 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 4VMDBN Registrert dato:01.04.2020 12:26:32

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

18.05.1959
Fornavn

Jan ROger
Etternavn

Birkelund
Adresse

Solbakkmelen 11

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

91121501
Mobil

91121501

E-post

jan@jbelektro.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

ES6827
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.01.2020 31.12.2021 B 5 - 10 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

2

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

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Kun vedhogst. 
Mangler underskrift fra stats skog på skjema. Skjema ettersendes om ønskelig med underskrift
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Statsskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt tillatelse fra statsskog

Vedlagt dokumentliste

Vedhogst.pdf
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Statskog
Jan Roger Birkelund
Solbakkmelen 11
9152 Søekjosen

m.911 21501
f.18.05.59

ROTSALG / HOGSTILLATELSE
FOR VED

Det gis med dette tillatelse til hogst av inntil 5 kbm bjørk å kr 125 (eks. mva) på Statens grunn,
g/br.nr 29 1 ved Svartfoss i Nordreisa kommune, se kart datert 30.03.20. Tillatelsen gjelder fram til 30.04.21.

Transporten kan forega med snøscooter. Dispensasjon fra lov og forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag ma innhentes fra
vedkommende kommune før kjøring kan finne sted. Innvilget dispensasjon, og hogsttillatelse med kart, skal medbringes og
forevises ved kontroll.

Hogst og transport skal skje sa skansomt som mulig. Hogsten skal fortrinnsvis skje ved plukkhogst, og at man spesielt setter igjen
trær med høy miljøverdi (rirkuler, koster, reir, kløfler, 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 på kantsone mot smal bekk skal min.
være 5 m, mot myr og elv settes igjen en urørt sone på 10 m. Det skal tas hensyn i områder med spesielle miljøkvaliteter (for
eksempel rovfuglreir (kantsone 70 m med urørt 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, hjeim,
øyevern, arbeidshansker, vernefottøy, vernebukse og signalfarget jakke trøye) og tilgang på førstehjelpsutstyr. Dette sammen med
nødvendig opplæring i bruk av motorsag, vil være avgjørende for a fa 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 træme settes igjen med en avstand pa ca. 10 m.
• Det skal stubbes lavt (ved bakken) og kvist ryddes bort fra sti.
• Grove, gamle trær (livsløpstrær) skal stå igjen
• Hogst må ikke foregå nærmere fremmed hytte enn 100 m.
• Hogstflaten må ikke være over 5 da utenfor hytteområder. Maksimum 2 da i hytteomrader.
• 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.

~ Jeg har lest betingelsene, og aksepterer disse.

4~/ICQLI..,_., 3.03 .20 A-H Hanstad
Dato, Kj er Dato, Utsteder (for Statskog SF)

Kundenl

Art. Prosjekt Sted Ant. Pris/enhet eks. mva Sum eks.mva
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vedteig og rydding av turløype

30.03.2020Utskriftsdato:

10 000Målestokk 1:

Projeksjon: ETRS89 UTM33N
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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   

Martin Olaussen  Olaussen 
Hysingjordveien 15 
9154  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 25/20 
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 
 2020/15-51 3050/2020 K01 07.04.2020 

 

Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5c 
privat hytte og §5e vedkjøring 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker: Martin Olaussen 
Omsøkt 
tidsperiode: 

09.03.2020 – 31.05.2024 

Omsøkt 
antall turer: 

11 - 20 årlige turer 

Andre 
søknads-
opplysninger: 

Det søkes som privatperson. Av søknaden fremgår det at Martin Olaussen 
søker om dispensasjon fra motorferdsellovens § 3 for transport av utstyr og 
bagasje til privat hytte, kjøring i utmarksnæring og transport av ved. Som 
tilleggsutstyr oppgir søker for vedkjøring, kjelke og spesialutstyr. Det fremgår 
ikke av søknad hva slags utmarksnæring ønsket motorferdsel støtter opp 
under. Søker er eieren av omsøkt hytte. Hytta ligger på nordenden av 
Sieiddejávri på eiendom med gårds- og bruksnummer 21/3. Videre opplyser 
søker at søknaden «gjelder oppfølging av hytte om vinteren og kjøring av 
utstyr. Gnr 21 bnr 2 og 3. Samt drift av skog og gård og det som hører med.» 

Omsøkt 
trasé: 

Den østlige delen av omsøkt trasé oppgis det av søknaden at kun brukes ved 
tunge snøfall som umuliggjør ferdselen opp lia på egen eiendom. Østlig del 
som inntegnet er lagt i kommunal snøskuterløype fra omtrent tregrensa til 
Røyelelva. 
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Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c, d og e, 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. 
 
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. 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.» 

 
Søker er oppført som éneeier på omsøkt hytte som ligger ca. 6,8 km fra brøytet veg. Det 
fremkommer av søknad at eier oppfyller kravene for søknad om motorferdsel etter § 5 første ledd 
bokstav c. Hvorvidt kommunen skal gi dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c beror på et 
forvaltningsmessig skjønn. Kommunen har i inneværende valgperiode hatt en mer konsekvent 
oppfølging av lovverket og egne retningslinjer. Det gis normalt ut inntil to dispensasjoner til 
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privat hytte med inntil 10 turer per dispensasjon. Søker vil således gis tillatelse til inntil 10 turer 
for én snøskuter.  
 
Om transporten til privat hytte etter § 5 første ledd bokstav c sier rundskriv T-1/96 følgende:  

«Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; 
alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av 
bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er 
plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten 
ikke må medføre ekstra kjøring. Er det behov for ren persontransport, f.eks. på grunn av 
alder eller helse, må det søkes om tillatelse etter § 6.» 
 

Kommunen har mottatt svært mange søknader om motorferdsel til omsøkt hytte fra andre søkere 
enn hytteeiers nærmeste familie, jfr. rundskriv T-1/96s definisjon. Kommunen kan ikke gi 
dispensasjon til så mange personer for vedkjøring til én hytte. Dersom andre enn grunneier 
m/nærmeste familie ønsker transport til hytta oppfordrer kommunen hytteeier og andre brukere 
av hytta å bruke én eller to av følgende fremgangsmåter: 

 Hytteeier (alternativt: dispensert nærmeste familie) kjører bagasje og utstyr til hytta for 
andre brukere med denne dispensasjonen.  

 Hytteeiere og andre brukere av hytta blir enige om én annen person enn hytteeier som 
søker om transport av bagasje og utstyr etter § 6. 

 
De to ovennevnte fremgangsmåtene er eneste mulighet kommunen kan se at motortransport til 
hytta kan gjøres med hjemmel i lov. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav d 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av 
utmarksnæring må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav d. 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. 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.» 

 
Det oppgis i søknaden at det søkes om som privatperson, og det oppgis ikke informasjon som 
viser til hvordan en eventuell tillatelse vil dreie seg om ren næringsmessig virksomhet. 
Kommunen vurderer at søknaden ikke opplyser om forhold som oppfyller kravene i § 5 første 
ledd bokstav d. 
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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 egen fritidsbolig som en kurant dispensasjonsgrunn, og 
vurderer at søknaden oppfyller betingelsene gitt i § 5 første ledd bokstav e. Kommunen har etter 
samtaler med Statskog og Nasjonalparkstyret med deres erfaringer fra skogskjøtsel og 
hytteforvaltning kommet til enighet om- og lagt til grunne at én snøskutertur med slede kan 
frakte 0,5 m3 ved. Årsforbruket for en gjennomsnittlig bolig overstiger sjeldent 5 m3, og en hytte 
vil således ha et vesentlig lavere årlig forbruk. 
 
Nordreisa kommune vurderer at behovet for ved til fritidsboligen er legitim. Det gis derimot ikke 
ytterligere turer til vedtransport etter § 5 første ledd bokstav e når transport av utstyr og bagasje 
etter § 5 første ledd bokstav c tillates. Dette fordi 10 turer med transport av bagasje og utstyr også 
gir godt rom til å transportere nok ved til å dekke årsforbruket. 
 
Vedrørende omsøkt trasé 
Det er ikke ønskelig å legge avstikkere fra de kommunale snøskuterløypene. Dette kan ha en 
smitteeffekt på andre førere i snøskuterløypene som medfører økt snøskuteraktivitet ut av 
løypene. Videre kan slike utstikkere utover 300-metersregelen føre til at snøskuterførere kan 
kjøre seg bort i dårlig vær med dårlig sikt. Det vil ikke gis dispensasjon til/fra snøskuterløypene 
dersom andre, bedre alternativer finnes.  
 
En eventuell dispensasjon bør legges opp søkers eiendom hvor hovedtraséen tidligere har blitt 
lagt (se figur 1). Ettersom det kun kan gis dispensasjon for transport av utstyr, bagasje og ved vil 
søker måtte planlegge transporten slik at det mest nødvendige medbringes før snøforholdene 
vanskeliggjør motorferdselen. Dette vil være en preventiv løsning på at eventuell nødvendig ved, 
utstyr og bagasje som ikke kan forventes å bli båret frem på rygg eller med pulk blir uteblir pga. 
tunge snøforhold. 
 
Vedrørende omsøkt tidsperiode for gjeldende dispensasjon. 
Det kan kun utstedes vedtak for inneværende valgperiode, ettersom dispensasjonsutvalget ikke 
kan gjøre vedtak eller legge presedenser utover sin egen inneværende periode. Kommunen kan 
derfor ikke utstede dispensasjoner for snøskuterferdsel utover vintersesongen 2023. Dispensasjon 
må således avgrenses til 04.05.2023. 
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Figur 1: Blå linje representerer omsøkt trasé til hytta fra Hysingjord, hvorav omsløyfingen er ekskludert. Rød linje viser 
kommunal snøskuterløype. 

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 
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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 registrert flere rødlistede arter og arter av 
stor forvaltningsinteresse i omsøkt østlige og omkjørende trasé; Rustdoggnål (Sclerophora 
coniophaea) [NT], fjellkattefot (Antennaria alpina) [ukjent]. Statusen til artene er at de er såkalte 
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. Samme del av trasé går 
over et område med flere kulturminner av ukjent årstall og status. Disse ligger imidlertid i delen 
av omsøkt trasé hvor søker eventuelt ville ha benyttet seg av snøskuterløypa her. 
 
Det er hensynet til eksisterende kommunal snøskuterløype, samt i motorferdselloven om å 
redusere motorferdselen i utmark til et minimum som er årsaken til at denne delen av traséen er 
tatt ut. 
 
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. Dette praktiseres over hele 
kommunen uten unntak i dag, og vil medføre en lavere belastning enn tidligere år. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Motorferdsel på snødekt mark er langt mer skånsomt enn tilsvarende ferdsel på barmark, og er 
således den prefererte metoden å transportere utstyr som det er unaturlig å forvente at søker skal 
kunne bære frem til privat hytte til fots.  
 
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, 
jfr. forskriftens § 7. 
Dispensasjonen gis ved vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil én snøskuter med påmontert kjelke, for inntil 10 årlige 
turer, i periodene 08.04. – 04.05.2020 og 01.11. – 04.05. i årene 2021, 2022 og 2023. 

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

 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 vedlagt 
kart.  

o Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises.  
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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: 08.04.2020 – 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. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 48BZJA Registrert dato:09.03.2020 13:13:48

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

31.03.1983

Fornavn

Martin Olaussen

Etternavn

Olaussen

Adresse

Hysingjordveien 15

Postnummer

9154

Poststed

STORSLETT

Telefon

91376794

Mobil

91376794

73



E-post

martin.olaussen1@tffk.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Silje Olaussen 95280430

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke D Spesialutstyr 

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

09.03.2020 31.05.2020
B 11 - 20 turer 

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

B Ja A Nei 
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Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Kjøring i utmarksnæring for fastboende 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

ved spm ta kontakt 91376794

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

21

Bruksnr

3

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger N for Sidijavrri vannet.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Hysingjord- Røyelen- Sidijavrri- Favrosorda- Avvko

Grunneier(ne)s navn

Martin Olaussen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Søknaden gjelder oppfølging av hytte om vinteren og kjøring av utstyr. Gnr 21 bnr 2 og 3 

Samt drift av skog og gård og det som hører med.

Vedlagt dokumentliste

Kart over kjøre trase.docx
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Kart Hysingjord - Sieiddejávri

08.04.2020kilden.nibio.noKoordinatsystem: UTM 33
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-88 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 24.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Fastsetting av nye retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter 
Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter. 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven 

o Forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Vedlegg 
1 Mailkorrespondanse Kommunen, Fylkesmannen og Miljødirektoratet 
2 Reviderte retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og 

tilhørende forskrifter 2019-2023 
3 Veileder for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende forskrifter 

2020 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa dispensasjonsutvalg viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 3 og PS 26/10 og vedtar følgende erstatning av 
de lokale bestemmelsene gitt i PS 26/10:  
 
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 3 fastsetter at motorkjøretøyer på 
vinterføre nyttes til: 
 
b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 
c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 
d)  transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, 
e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

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

f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 
dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 

g)  nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 
skogforvaltningen i Finnmark. 

 
§ 3 b andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 
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Bestemmelser: 
Ingen 
 
§ 3 c transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 
 
Bestemmelser: 
Ingen 
 
§ 3d transport av materialer og utstyr ved bygging. Det kan gis dispensasjon for transport av 
materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 
 
Bestemmelser: 
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3d, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnummer 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. 
 
§ 3e opparbeiding og preparering av skiløyper 
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser 
når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter, 
 
Bestemmelser: 
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.  
 
Kjøringen kan skje i tidsrommet fra det er kjørbart med scooter på høsten til og med 04.mai. 
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. 
 
§ 3f vitenskaplige undersøkelser og dyretellinger Det kan gis disp til nødvendig transport i 
forbindelse med vitenskaplige undersøkelser, herunder dyretellinger og lignende registreringer, 
etter oppdrag fra forskningsinstitusjoner. 
 
Bestemmelser 
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. 
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Nordreisa dispensasjonsutvalg viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag og Retningslinjer for behandling av 
dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrift, også omtalt som 27/10, og 
erstatter denne med vedlagte Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter 
motorferdselloven og tilhørende forskrifter 2019-2023. 
 
Veileder for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende forskrifter – 
2019-2023 tas opp til behandling på høsten, da dispensasjonsutvalget har sittet et år i 
inneværende valgperiode. 
 
 
 

Saksopplysninger 
I dispensasjonsutvalgsmøte den 4. februar 2020 ble det fremmet et ønske om oppdaterte 
retningslinjer for søknad om motorferdsel i utmark, og mer informasjon om kommunens 
behandling av søknader om dispensasjon etter motorferdselloven. 
 
Nordreisa kommune ønsker å oppdatere/erstatte bestemmelsene i forskriftens § 3 b-g, som 
vedtatt i 26/10 og retningslinjene som vedtatt i 27/10. 
 
I nasjonal forskrift § 3 er det satt opp en del formål som motorkjøretøy kan nyttes til på 
vinterføre. I bestemmelsens andre ledd står det: «Kommunestyret kan gi bestemmelser om 
kjøring som nevnt i bokstav b-g, herunder om området, traseer sesonglengde, tidspunkter for 
kjøring, utstyr mv.» 
 
Nordreisa kommune vedtok nye kommunale bestemmelser for kjøring etter § 3 bokstav d, e og f 
den 16.11.2010 i sak 26/10 (herved omtalt som PS 26/10. I samme møtet ble det i sak 27/10 
vedtatt retningslinjer (herved omtalt som 27/10) som kommunen og innbyggerne har forholdt 
seg til siden. Flere av de lokale bestemmelsene i PS 26/10 er ikke lenger gyldige, og det samme 
gjelder for flere av retningslinjene i 27/10. 
 
Kommunen har ikke hatt hjemmel til å inkludere grendelag under forskriftens § 3 første ledd 
bokstav e. 
 
Elgvald er ikke hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav f etter vintersesongen 2018/2019. 
I tillegg til oppdaterte retningslinjer er det vedlagt en mer utfyllende veileder som i større grad 
viser forvaltningen av lovverket i kommunen, samt presiseringene av bestemmelsene slik de 
fremgår i Rundskriv T-1/96 og T-6/09. 
 
Vedlagt i saken er 3 dokumenter: 

 (Reviderte-) Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og 
tilhørende forskrifter. 

 Veileder for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende 
forskrifter. 

 Mailkorrespondanse mellom kommunen, Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 
 
Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter motorferdselloven og tilhørende forskrifter 
løftes for å erstatte eksisterende retningslinjer som ble vedtatt i sak 27/10. 
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Veileder for behandling for dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende forskrifter 
fremmes for å være et utfyllende dokument vedrørende presiserende lovtekst og gjeldende 
praksis til hjelp for publikum, politikere og saksbehandlere. 
 
Vedlagt mailkorrespondanse mellom kommunen, Fylkesmannen og Miljødirektoratet bygger 
under presiserende, kommunal bestemmelse etter forskrift § 3e. 

Vurdering 
Det vurderes som hensiktsmessig å inkludere både PS 26/10 og PS 27/10 i én og samme 
behandling da disse er direkte tilknyttet. 
 
Flere av momentene i 26/10 og 27/10 er ikke lenger gjeldende og må derfor oppdateres/erstattes 
av nytt vedtak. 
 
På bakgrunn av at holdninger til motorferdsel er i endring på internasjonalt-, nasjonalt- og lokalt 
nivå vil også politiske føringer som ligger til grunne i saksbehandlingen endre seg fra 
valgperiode til valgperiode i større grad enn tidligere. Det ses derfor et behov for å revidere 
retningslinjene og veileder oftere enn tidligere; fortrinnsmessig hvert 4. år. 
 
For at en eventuelt vedtatt veileder (som vedlagt) skal kunne informere om presedensen i 
inneværende valgperiode er det hensiktsmessig at denne tas opp til revidering ett – 1 – år etter 
ny valgperiode, dvs. på høsten året etter nye medlemmer i dispensasjonsutvalget er valgt. Dette 
for at erfaringer for hele året foreligger. 
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Med vennlig hilsen
Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

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

 

Fra: Marit Johanne Birkeland <marit.johanne.birkeland@miljodir.no> 
Sendt: onsdag 13. november 2019 15:51
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Kopi: Elisabeth Mo Berg <elisabeth.mo.berg@miljodir.no>; Pål Foss Digre <Pal.Foss.Digre@miljodir.no>; 
Trude Norevik <trude.norevik@miljodir.no>
Emne: SV: Kan du sende meg vedtektene til hundekjørerlaget?
 
Hei Gøril,
Denne problemstillingen har ikke jeg hatt før.
 
Det framkommer av forskriften § 3 bokstav e) at motorkjøretøy på vinterføre kan benyttes til: 
"opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranse, når det 
foretas av kommuner hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter." Ordlyden åpner for "idrettslag", 
og er slik sett ikke avgrenset til at det her må være idrettslag i form av skiklubber og liknende. Det er 
likevel en forutsetning at det er skiløyper for allmennheten som bestemmelsen åpner for. 
 
Det er altså en viktig presisering at § 3 e kun gjelder preparering av skiløyper og skibakker for 
allmennheten, og åpner ikke for preparering av rene hundespannløyper. Jeg ser av en tidligere uttalelse 
at vi har sagt at idrettslag i form av hundekjøringslag kan kjøre opp skiløyper for allmennheten uten å 
søke tillatelse, for så bruke de samme løypene til hundekjøring. Dersom det ikke er snakk om skispor, 
men kun en løypetrase for hundekjøring, vil dette ikke være å anse som oppkjøring av skiløyper etter § 3 
e. Dersom det er snakk om slike løyper må hundekjørerlaget eventuelt søke dispensasjon etter § 6.
 
Håper det var tilstrekkelig svar.
 
 
 
Med hilsen

Marit Johanne Birkeland
seniorrådgiver, seksjon for friluftsliv

Miljødirektoratet 

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 995 21 514
E-post: marit.johanne.birkeland@miljodir.no 

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
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Fra: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no> 
Sendt: onsdag 13. november 2019 07:33
Til: Marit Johanne Birkeland <marit.johanne.birkeland@miljodir.no>
Emne: VS: Kan du sende meg vedtektene til hundekjørerlaget?
 
Hei og takk for sist!
 
Ville få en avklaring på dette med om hundekjørerlag som er registrert som idrettslag har anledning til å 
bruke direktehjemmelen i nf § 3e for å opparbeide og preparere skiløyper for almennheten, ettersom de 
driver med hundekjøring. Jeg har forstått de ønsker å opprette løyper for å kunne bruke disse til egen 
trening med hund. Selv om de er et idrettslag, driver de ikke med ski. 
 
Med vennlig hilsen
Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

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

 

Fra: Kristian Berg <Kristian.Berg@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 12. november 2019 17:57
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Kopi: Bente Fyhn <Bente.Fyhn@nordreisa.kommune.no>
Emne: FW: Kan du sende meg vedtektene til hundekjørerlaget?
 
 
 
Hei Gøril
Jeg har fått vedtektene til Nordreisa hundekjørerlag, de er registrert som idrettslag, også i Brønnysundre. 
Etter det jeg kan se så har vi ikke anledning til å ikke gi denne tillatelsen.
Dersom dere kommer til en annen konklusjon vil jeg gjerne få beskjed. 
 
Vennlig hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler/oppmålingsingeniør
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Sektor for Drift og utvikling
Tlf 77 58 80 46
Mob  918 22 743

 
From: geir wang <gwgeirwang63@gmail.com> 
Sent: Friday, November 8, 2019 11:22 PM
To: Kristian Berg <Kristian.Berg@nordreisa.kommune.no>
Subject: Re: Kan du sende meg vedtektene til hundekjørerlaget?
 
Ja, vi har standard vedtekter etter NIF sin lovnorm.   
 
fre. 8. nov. 2019 kl. 10:45 skrev Kristian Berg <Kristian.Berg@nordreisa.kommune.no>:

 
 
Hei Geir
 
Kan du sende meg vedtektene til hundekjørerlaget?
 
 
Vennlig hilsen

Kristian Berg
Saksbehandler/oppmålingsingeniør
 

 
Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Sektor for Drift og utvikling
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Tlf 77 58 80 46
Mob  918 22 743

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 
943 350 
833

E-post: 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 

Internett: www.nordreisa.kom
mune.no

www.facebook.com/nordreisakommune  
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Retningslinjer for behandling av 
dispensasjonssaker 

 

Rutinene skal brukes som oppslagsverk ved behandling av søknader om dispensasjon fra 

Motorferdselsloven med tilhørende forskrifter og ved opplæring av nyansatte. Utfyllende beskrivelse 

med presiserende beskrivelser for hva som faller under de ulike bestemmelsene kan leses i Veileder for 

behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende forskrifter. 

Tekst i kursiv er direkte avskrift av Lov- eller forskriftstekst. 

Alle vedtak sendes søker, med kopi (e-postkopi) til Lensmannskontoret i Nordreisa, Fjelltjenesten og 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

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-6/09 

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

• 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, 28.04.2020, 

sak 25/20. 

• Retningslinjer for næringskjøring vedtatt i dispensasjonsutvalget 26.01.2010, sak 

2/10. 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven. 

Behandling av saker 
Søknader om dispensasjon skal vurderes/behandles etter Lov om motorferdsel og/eller 

tilhørende forskrift. Loven gir definisjon på hva som omfattes som motorferdsel og hvor den 

gjelder. 
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Lov om motorferdsel 
I Lov om motorferdsel er det i § 2 gitt definisjon på virkeområde for loven. 

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 

Videre kan en etter Lov om motorferdsel § 6 etter søknad, gis dispensasjon for motorfartøy 
(båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor) eller luftfartøy (fly eller 
helikopter) 

§6. (tillatelser 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. 

Det gjøres en vurdering i hvert tilfelle om de legges fram for dispensasjonsutvalget. 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
I Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er det gitt 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. 

Hvem har direkte hjemmel i forskriften? 
Etter § 2 er det noen formål som har direkte hjemmel i forskriften til å kjøre på barmark: 

§ 2.Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg nyttes til: 

a) formål som nevnt i motorferdselslovens § 4 første ledd, 

b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og.... 
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c) offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste, 

d) nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi, 

e) nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg. 

Kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor. 

Meldingspliktig kjøring, hvem kan kjøre etter kommunale 

bestemmelser? 
Etter § 3 er det satt opp mange formål hvor motorkjøretøy kan nyttes. Kommunestyret kan gi 

bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder om områder, traseer, 

sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. 

Dispensajonsutvalget vedtok i sak 26/10 bestemmelser for kjøring etter § 3 bokstav b-g. To av 

disse bestemmelsene har ikke kommunen lenger myndighet til å innvilge søknad for. 

Dispensasjonsutvalget vedtok derfor en revidering av sak 26/10 i utvalgsmøte den 28.04.2020 

i sak 25/20. 

§ 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, 

e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

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

turistbedrifter, 

f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 

dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 

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

skogforvaltningen i Finnmark. 

h) praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for 

beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra 

kommunene. 

i) transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere 

påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane. 

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

kommunen. 

Kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder 

om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. 

Meldinger etter denne paragrafen som kommer inn til kommunen, sjekkes av Drift og 

Utviklingsstaben, og videresendes til Fjelltjenesten og Lensmannskontoret. 
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Søknadspliktig kjøring, administrativ behandling av 

dispensasjonssøknader. 
Etter § 5 kan det søkes om dispensasjon etter følgende formål, angitt nedenfor. Disse 

søknadene behandles administrativt av Drift og utviklingsstaben eller saksbehandler for 

dispensasjonsutvalget. Dispensasjoner kan gis for inntil fire år, inneværende valgperiode, og 

kun fram til 04.05. hvert år. Innenfor Reisa nasjonalpark, hvor fristen er 15.03, som hensyn 

for klippehekkende rovfugl og andre sensitive arter. 

Alle søknader etter § 5 som saksbehandler foreslår avslag på søknad skal tas opp til 

behandling i dispensasjonsutvalget for endelig avgjørelse. 

§ 5.Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: 

a) fastboende som i ervervsmessig 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 etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6, 

§ 5 b Funksjonshemmede, 

Eksempel på det siste er, fra byggefeltet i Oksfjordhamn og bort til scooterløypa, eller 

avstander på inntil 1-2 km fra løypa. 

§ 5 c Bagasje og utstyr til private hytter 

Det tildeles inntil to – 2 – dispensasjoner per hytte. Hytta må ligge minst 2,5 km fra 

bilveg. 

§ 5 e Vedkjøring 

Det gis tillatelse å kjøre ved fram til 04.05. hvert år. Unntak er innenfor Reisa 

nasjonalpark. 

Søker skal dokumentere skriftlig at det er gitt tillatelse til å hogge ved på privat 

eiendom. Ved transport ut fra Statskogs grunn skal gyldig teigseddel med kart utstedt 

av Statskog med omsøkt trasé vedlegges i søknad. 

 

Søknadspliktig kjøring, politisk behandling av dispensasjonssøknader. 
I utgangspunktet må alle søknader som ikke kommer innunder en av paragrafene over, 

behandles etter forskriftens § 6. Disse søknadene behandles av dispensasjonsutvalget. 

For søknader etter § 5a næringskjøring har dispensasjonsutvalget i sak 2/10 gitt følgende 

retningslinjer: 

Alle søknader om dispensasjon for kjøring i næringsøyemed henvises til ordinær 
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dispensasjonsbehandling. 

Søknadene behandles av dispensasjonsutvalget. 

§ 5a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av 

materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av 

utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og 

undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i 

Enhetsregisteret. 

Første gangs tillatelse kan gis for inntil to år. Dersom den næringsdrivende etter utløpet av 

prøveperioden kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at virksomheten som tillatelsen 

gjelder er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med fire år av gangen. 

Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik 

at det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer. 

På snødekt mark skal kjøring etter første ledd skje langs nærmere bestemte traseer, dersom 

kommunen anviser slike. 

§ 5b. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for 

utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen etter forskrift 22. mars 2002 

nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 31 første ledd bokstav a). Kommunen kan etter 

søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i 

forbindelse med felling av jerv. Kjøring etter første og annet punktum skal skje etter bestemte 

traseer som angis i kommunens vedtak. Antall tillatte turer etter annet punktum skal 

avgrenses og framgå av tillatelsen. Lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må 

forevises til naturoppsynet. 

Alle søknader etter § 5b skal levere sporlogg og kjørebok. 

§ 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. 

Negativ innstilling fra administrasjonen: 

I saker hvor administrasjonen tilrår avslag på en søknad skal søknaden legges fram for 

dispensasjonsutvalget for endelig avgjørelse. 

Ved klage skal saken behandles på nytt av annen saksbehandler og legges frem for 

dispensasjonsutvalget. Dersom klagen ikke tas til følge i politisk behandling i 

dispensasjonsutvalget skal kommunen videresende saksdokumentene for endelig 

klagebehandling hos Fylkesmannen. 

Kjøring i verneområder 
Alle søknader om motorferdsel i verneområder må i tillegg til å sendes kommunen, også 

sendes til behandles av aktuell forvaltningsmyndighet. Reisa nasjonalparkstyre skal behandle 

alle søknader om motorferdsel innenfor Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi, og 
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark behandler eventuelle søknader for resterende 

verneområder. Dersom en søknad ikke er sendt til både kommunen og Fylkesmannen, 

videresendes søknaden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for behandling der først. 

Grunneiers tillatelse 
VIKTIG: Gjelder alle saker, grunneiers samtykke må innhentes før kjøring. Ansvar for å innhente den 

påhviler kjører. Kommunen kan hjelpe søker med å finne navn på grunneier/e. Kommunen kan foreta 

sjekk med grunneiere om tillatelse er innhentet. 

Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget 
Aktuelle saker etter denne forskriften er dispensasjon fra forbudet mot å bruke vannjet i 

Reisaelva. Disse sakene behandles i dispensasjonsutvalget. Det gis ikke dispensasjon utover 

15. september, og dispensasjoner kan ikke åpne for bruk ved vannstand målt høyere enn 1,9 

meter ved målestasjon på Svartfossberget, jfr driftsutvalgets PS 36/20. 

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

Naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jfr. Naturmangfoldloven § 7: 

§ 8.  Kunnskapsgrunnlaget 

§ 9.  Føre-var-prinsippet 

§ 10.  Økosystemtilnærming og samlet belastning 

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

§ 12.  Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode. 
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1. Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker  

Dette dokumentet skal brukes som et støttende 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 et utfyllende støttedokument til retningslinjene fastsatt i Dispensasjonsutvalget 

28.04.2020, i sak 25/20. 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. 

Veileder for søknad og hva den skal inneholde er beskrevet i kapittel 5. 

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-6/09 

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

• Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune vedtatt av kommunestyret 

29.03.2019, i politisk sak 2/19. 

• 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, 28.04.2020, 

sak 25/20. 

• 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-6/09 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 (på fire år). 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. Alle vedtak skal forankres innenfor 
lovverket, og innenfor kommunens skjønnsrom. 
 
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 

videresende søknader 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. Om 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: 

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. 
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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. 

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. 
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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 motorkjøreøy 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 
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. 

99



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. Det vil 
ikke gis dispensasjon med varighet lenger enn 15. september, og 
dispensasjoner blir ikke ansett gyldig dersom vannstandsmåleren på 
Svartfossberget viser til høyere enn 1,9 meter, jfr. PS 36/20 vedtatt i 
driftsutvalgsmøtet 23.04.2020. 

 

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. 

▪ Kommunens behandling: 

I. Kommune vil kunne foreta kontrollering av grunneiertillatelser under 

saksbehandlingen. 

 

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 terreng og vegetasjon er spesielt sårbart i teleløsningen. Forbudet er ikke til 
hinder 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: 

101



8 
 

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 kjøringen skal om mulig følge eldre 
kjørespor.  

▪ Kommunens behandling: 
I. 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 28.04.2020 i sak 25/20. 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 

▪ Nordreisa kommune har tidligere regnet grendelag under denne 

bestemmelsen, men dette er tilbakevist av Fylkesmannen og kan ikke 

lenger tillates. 

 

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/trasé. 

 

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. 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.  

 

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. 

▪ Tillatelse er på bakgrunn av elgtelling som var tatt inn i PS 2/10 er ikke 

lenger gyldig, og kommunen har ikke kunnet gi tillatelse til dette etter 

sesongen 2018/2019. 

 

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. 
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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. 

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 valgperioden - 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 for endelig avgjørelse. 
 
§ 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. 
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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. 
 
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 dispensasjoner på inntil ti – 10 – 
turer til privat hytte for hytteeier. 
 
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. 
 
Innehavere av festerett og åremålskontrakt på minimum 12 måneder 
sidestilles med eier av hytte. Dispensasjon er kun gyldig sammen med 
gyldig åremålskontrakt. 
 
Søknad om motorferdsel for transport av utstyr og bagasje til privat 
hytte med flere enn én eier må søke etter forskriftens § 6. Kommunen 
oppfordrer eiere av sameide hytter om å avtale seg imellom en 
ordning om rullering av inntil to – 2 – søkere for mellom ett og fire år. 
 

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. 
 
Det må dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og 
videreforedling. Kommunen kan eventuelt kreve dette dokumentert ved 
framleggelse av næringsoppgave. 
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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. 
 
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. 
 
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: 
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 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. 
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1. Dersom søker har et behov som overskrider ovennevnte 5 m3 
kan dette omsøkes, hvorav det utvidete behovet skal beskrives 
særskilt.  

 
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 
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 
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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 

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. 
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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. 

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 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 – inntill to stk – som skal stå for 

transport av ved, utstyr og bagasje til hytta.  

 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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»: 

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  

113



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-87 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 24.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport til sameid hytte gnr/bnr 
44/13 - 28.04-04.05.2020 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- Arne Kristian 

Garden- gnr bnr 44 13 
2 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
3 Kart Oksfjord-Valan gbr 44-13 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Nordreisa kommune personlig 
dispensasjon til Arne Christian Garden og Ella Johansen for bruk av snøscooter for transport av 
utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til kommunegrensen mellom Nordreisa og 
Kvænangen etter angitt trasé: fritidsbolig på Meiland gnr/bnr 44/13 i Kvænangen, for avkortet 
periode. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa mot Nordreisa og ut til 

hytte på gnr/bnr 44/13. Trasé fremgår av kartet i saksutredningen og 
vedlegg. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
 Arne Christian Garden 
 Ella Johansen 

Type kjøretøy 
og antall: 

Tillatelsen gjelder snøscooter. 
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Ett til hver dispensert. Originalvedtaket 
må medbringes for at tillatelsen skal være gyldig. 

Antall turer: Det tillates inntil ti – 10 – turer. Det skal føres kjørebok (kjørebok og 
informasjon om bruken av denne følger etter Generelle vilkår.) 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i omsøkt tidsrom: 28.04.2020 – 01.05.2020. 
 
Generelle vilkår: 

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
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 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 
delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne).  

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag.  

 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. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 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 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. 

 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å 
tilpasse ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare 
finnes på nettsiden Varsom.no. 
 
Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Om saksbehandling for søknader om motorferdsel i utmark mellom Oksfjord og Meiland 
I tidligere praksis har Kvænangen kommune behandlet alle søknader om tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy fra Oksfjord i Nordreisa til Meiland og Valan i Kvænangen. Fylkesmannen har 
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kontaktet Kvænangen- og Nordreisa kommune og informerte om at lovverket ikke hjemler 
delegering av motorferdselsaker etter nasjonal forskrifts § 6 til annen kommune. Bakgrunnen for 
dette er § 6 første setning som lyder slik: «I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring 
utover § 2 – § 5Saksbehandler,». 
 
Saksbehandler for henholdsvis Kvænangen- og Nordreisa kommune har avtalt at 
saksbehandlingen for søknader om motorferdsel mellom Oksfjord og Meiland/Valan fortsatt 
skal saksbehandles i Kvænangen, men at også Nordreisa dispensasjonsutvalg skal behandle 
disse politisk. Saksbehandlingen i Nordreisa kommune vil likevel gjøre andre vurderingen enn 
Kvænangen kommune der kommunenes praksis ikke samsvarer.  
 
Nordreisa kommune behandler i disse søknadene kun deler av søknadene som omfatter aktivitet 
innenfor Nordreisa kommunes side av kommunegrensen. 
 
Kvænangens saksbehandling 
Arne Christian Garden har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/3 i Kvænangen 
(Meiland). Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom 
Oksfjord og eiendommene på Meiland og Valan. Det søkes også om transport av ved fra skogen 
på eiendommen. 
 
Det søkes om 5-årig tillatelse. Omsøkt trase og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 
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Teig for vedhogst: 

 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til 
administrasjonen, men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse 
bestemmelsene og må vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg 
til ett vedtak. Derfor tas hele søknaden opp til behandling i utvalget. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis 
dispensasjon til hytteeier. 
 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere 
eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom 
bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; 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 at 
passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.” 
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Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
I [Kvænangen kommunes] teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring 
motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. 
Dette har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren 
av den aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for 
hver hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og 
Nordreisa. §5 saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per 
hytte på Meiland og Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også 
behandler søknader etter §6 på vegne av begge kommunene. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne. 

Vurdering 
Søknad om transport av ved fra egen eiendom til fritidsbolig omfatter ikke motorferdsel som 
finner sted i Nordreisa kommune, og behandles derfor ikke i her. 
 
Eiendommen eies av et sameie og må behandles etter forskriftens § 6. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse 
som skal fange opp spesielle tilfeller. Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal 
tolkes strengt. Ordinær transport av bagasje og utstyr til fritidsbolig kan neppe tilfredstille kravet 
til å ha et særlig behov. Dette har også Fylkesmannen påpekt i forbindelse med kontroll av 
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vedtak i lignende saker. I den sammenheng så vises det til at Fylkesmannen har hatt et fokus på 
å veilede kommunene på dette området, og en rekke vedtak der kommunen har gått utover 
skjønnsrommet i § 6 har blitt opphevet den seinere tid. 
 
Kommunen har i samarbeid med Kvænangen hatt en gjeldende praksis om å gi dispensasjon for 
inntil 2 skutere pr registrerte hytte på Meiland og Valan. For eiere av hytter med en eier som 
omfattes av forskriftens § 5 så er det ikke tilsvarende strenge vilkår som for dispensasjoner etter 
§ 6. Det er likevel vanskelig å se at transportbehovet til en hytte med mange eiere skal være 
mindre enn til ei hytte med én eier. Det bør derfor kunne hevdes at det foreligger et særlig behov 
som ikke kan dekkes på annen måte. Dersom vi i tillegg legger samme antallsbegrensning med 
maksimalt to dispensasjoner, med 10 årlige turer den kan benyttes, så vil ikke transporten til 
hytter med flere eiere kunne bli vesentlig større enn til hytter med én eier da en slik situasjon har 
et likestilt behov med tilsvarende saker etter § 5 første ledd bokstav c. 
 
Nordreisa kommune har etter tidligere tilbakemelding fra reinpolitiet og Fjelltjenesten praktisert 
å gi tillatelser for inntil to personer der det gjelder transport av bagasje og utstyr til private 
hytter. Dette fordi tilbakemeldingene har pekt på at det oppstår vanskeligheter med kontroll i felt 
i tilfeller hvor dispensasjoner går på lån framfor dispensasjoner som utstedes til enkeltpersoner. 
 
På bakgrunn av endret praksis etter samarbeidet mellom Kvænangen og Nordreisa kommune ble 
endret er kommunen i større grad blitt bevisst på forskjeller i praktiseringen mellom 
kommunene. Kommunen er bundet av prinsippet om likebehandling, og har i inneværende 
valgperiode hatt en svært bevisst tilnærming til antall dispensasjoner til private hytter. Det vil 
kunne oppleves som forskjellsbehandling av andre hytteeiere i Nordreisa kommune dersom 
kommunen i sin søknadsbehandling praktiserer en annen løsning for hytteeiere i Meiland og 
Valan. Nordreisa kommune vurderer det derfor hensiktsmessig å fremme forslag om å gi to 
personlige dispensasjoner på lik linje med resten av kommunen. Et slikt vedtak avviker fra 
Kvænangens administrasjonssjefs innstilling. Nordreisa kommune minner om at det er 
innstillingen vedtatt av Nordreisa dispensasjonsutvalg som er gjeldende innenfor Nordreisa 
kommunes side av kommunegrensen.  
 
Aktuell tidsperiode bør avkortes til inneværende sesong, slik at eiere av privat hytte ikke låses til 
en lengre, uhensiktsmessig vanskelig praktisering. På grunn av behandlingens nærhet til kort 
sesong anses dette som rimelig. Dette gir søker tid og mulighet til å avklare om det skal rulleres 
mellom eierne på å søke fra år til år, om det skal søkes for inntil to personlige dispensasjoner 
over flere år, eller andre tilsvarende løsninger.  
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-1/96) sier at kommunen normalt ikke bør gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år 
for å redusere administrativt arbeid. Det er derfor ønskelig å fortsette med flerårige tillatelser. 
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at 
ferdselen skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen 
ville være å innføre en ordning med leiekjøring. Da ville man trolig redusere ferdselen vesentlig, 
og det ville gi grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut til 
Meiland og Valan ble utført som leiekjøring. Foreløpig har vi ikke noen ordning på dette, og vi 
vurdere også å etablere offentlig scooterløype utover denne veien. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 

119



 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt.  
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være små 
og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/1 -65 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 10.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kvænangen formannskap  

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- Arne 
Kristian Garden- gnr/bnr 44/13 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark §§ 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig i Valan 
gnr/bnr 44/13 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt e gir Kvænangen kommune tillatelse 
til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/13 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/13.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen. Alternativ rute fra 
hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller 
dersom det er dårlig vær. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 44/13 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til 
hytta benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Arne Christian Garden 
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Ella Johansen 
Niklas Ivar Johansen 
Karoline Johansen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   

Antall turer: Det tillates inntil ti turer i året. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Arne Christian Garden har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/3 i Kvænangen (Meiland). 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan.  Det søkes også om transport av ved fra skogen på 
eiendommen. 
 
Det søkes om 5-årig tillatelse. Omsøkt trase og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 
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Teig for vedhogst: 

 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
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Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere 
ikke kan tillates etter denne paragrafen. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 
hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; 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 at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover 
§ 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.”  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
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med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
 
 

Vurdering 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
Eiendommen eies av et sameie og må behandles etter forskrioftens § 6.     
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gjerne 
fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte 
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å 
dekke dette transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi kan 
opprettholde en slik liberal ordning eller om vi må avgrense disse tillatelsene til å gjelde to 
personer.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
strengt nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-96) sier at kommunen normalt ikke skal gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år for å 
redusere administrativt arbeid. Det er derfor ønskelig å fortsette med flerårige tillatelser, men vi bør 
ikke strekke denne praksisen lenger.  Det bør derfor ikke gis tillatelse lenger enn til utgangen av 
2023-sesongen. 
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at 
ferdselen skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen 
ville være å innføre en ordning med leiekjøring. Da ville man trolig redusere ferdselen vesentlig, 
og det ville gi grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut til 
Meiland og Valan ble utført som leiekjøring. Foreløpig har vi ikke noen ordning på dette, og vi 
vurdere også å etablere offentlig scooterløype utover denne veien. Inntil dette er avklart så  
foreslås det at vi setter antallsbegrensninger og innfører krav om kjørebok som føres i forkant av 
hver tur. Det foreslås å sette grensen på ti turer i året til hver hytte.  Fylkesmannen stiller også 
spørsmål om behovet for to snøscootere. Det er lange avstander til bebyggelse og infrastruktur i 
dette området. Ved eventuelt havari eller fastkjøring så kan sikkerheten ivaretas på en bedre 
måte med to kjøretøy. Vi bør derfor videreføre praksisen med to kjøretøy per hytte.   
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: ZIMUYE Registrert dato:26.02.2020 13:15:57

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

11.07.1971

Fornavn

Arne Christian

Etternavn

Garden

Adresse

Hamneneset 90

Postnummer

9017

Poststed

TROMSØ

Telefon

93217517

Mobil

E-post
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ac1971garden@gmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Ella Johansen 48190765

Niklas Ivar Johansen 91807672

Karoline Johansen 98073507

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

ZL 1130 m flere

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

25.02.2020 05.05.2025 20

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

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Kjøring for funksjonshemmede 

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

44

Bruksnr

13

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Garden Moen 

Storstein 

Eier av kai grunn

Tidsrom for åremålsleie
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Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Arne Christian Garden med flere

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Har hatt dispensasjon siden 80 tallet
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-86 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 24.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport til sameid hytte - 28.04-
04.05.2020 

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

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- gnr bnr 46 15- Kjell 

A. Johansen 
2 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Nordreisa kommune personlig 
dispensasjon til Kjell Asbjørn Johansen og Kjell H. Johansen for bruk av snøscooter for 
transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til kommunegrensen mellom Nordreisa 
og Kvænangen etter angitt trasé: fritidsbolig på Meiland gnr/bnr 46/15 i Kvænangen, for 
avkortet periode. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa mot Nordreisa og ut til 

hytte på gnr/bnr 46/15. Trase fremgår av kartet i saksutredningen. 
Personer: Tillatelsen gjelder for: 

 Kjell Asbjørn Johansen 
 Kjell H. Johansen 

Type kjøretøy 
og antall: 

Tillatelsen gjelder snøscooter. 
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Ett til hver dispensert. Originalvedtaket 
må medbringes for at tillatelsen skal være gyldig. 

Antall turer: Det tillates inntil ti – 10 – turer. Det skal føres kjørebok (kjørebok og 
informasjon om bruken av denne følger etter Generelle vilkår.) 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i omsøkt tidsrom: 28.04.2020 – 01.05.2020. 
 
Generelle vilkår: 

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
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 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 
delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne).  
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag.  

 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. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra 
politi, fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 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 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. 

 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å 
tilpasse ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare 
finnes på nettsiden Varsom.no. 
 
Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Om saksbehandling for søknader om motorferdsel i utmark mellom Oksfjord og Meiland 
I tidligere praksis har Kvænangen kommune behandlet alle søknader om tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy fra Oksfjord i Nordreisa til Meiland og Valan i Kvænangen. Fylkesmannen har 
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kontaktet Kvænangen- og Nordreisa kommune og informerte om at lovverket ikke hjemler 
delegering av motorferdselsaker etter nasjonal forskrifts § 6 til annen kommune. Bakgrunnen for 
dette er § 6 første setning som lyder slik: «I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring 
utover § 2 – § 5Saksbehandler,». 
 
Saksbehandler for henholdsvis Kvænangen- og Nordreisa kommune har avtalt at 
saksbehandlingen for søknader om motorferdsel mellom Oksfjord og Meiland/Valan fortsatt 
skal saksbehandles i Kvænangen, men at også Nordreisa dispensasjonsutvalg skal behandle 
disse politisk. Saksbehandlingen i Nordreisa kommune vil likevel gjøre andre vurderingen enn 
Kvænangen kommune der kommunenes praksis ikke samsvarer.  
 
Nordreisa kommune behandler i disse søknadene kun deler av søknadene som omfatter aktivitet 
innenfor Nordreisa kommunes side av kommunegrensen. 
 
Kvænangens saksbehandling 
Kjell Asbjørn Johansen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/15 i Kvænangen 
(Meiland). Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom 
Oksfjord og eiendommene på Meiland og Valan. Det søkes også om tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendommen. Det søkes også om at tillatelsen skal 
gjelde Kjell H. Johansen og Marie Johansen. 
 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis 
dispensasjon til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her 
anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at 
transport til hytter med flere eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen. Eiendommen eies av 
et sameie med 7 parter. Søker eier ¼ av hjemmelen. Transporten kan derfor ikke hjemles i 
Forskriftens § 5 første ledd bokstav c. Søknaden må derfor behandles etter forskriftens § 6 om 
dispensasjoner. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.” 
 
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 og hjemles i § 5 første ledd bokstav e. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
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Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. 
Dette har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren 
av den aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for 
hver hytte. 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og 
Nordreisa. Tidligere ble hele søknaden behandlet av Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at 
denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden behandles av begge kommunene. Søknad 
sendes derfor videre til behandling i Nordreisa for den delen av transporten som ligger i 
Nordreisa. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må derfor innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir 
gjort. Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne. 
 
Kart over kjøretrase: 

135



 

Vurdering 
Eiendommen eies av et sameie og må behandles etter forskriftens § 6. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse 
som skal fange opp spesielle tilfeller. Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal 
tolkes strengt. Ordinær transport av bagasje og utstyr til fritidsbolig kan neppe tilfredstille kravet 
til å ha et særlig behov. Dette har også Fylkesmannen påpekt i forbindelse med kontroll av 
vedtak i lignende saker. I den sammenheng så vises det til at Fylkesmannen har hatt et fokus på 
å veilede kommunene på dette området, og en rekke vedtak der kommunen har gått utover 
skjønnsrommet i § 6 har blitt opphevet den seinere tid. 
 
Kommunen har i samarbeid med Kvænangen hatt en gjeldende praksis om å gi dispensasjon for 
inntil 2 skutere pr registrerte hytte på Meiland og Valan. For eiere av hytter med en eier som 
omfattes av forskriftens § 5 så er det ikke tilsvarende strenge vilkår som for dispensasjoner etter 
§ 6. Det er likevel vanskelig å se at transportbehovet til en hytte med mange eiere skal være 
mindre enn til ei hytte med én eier. Det bør derfor kunne hevdes at det foreligger et særlig 
behov. Dersom vi i tillegg legger samme antallsbegrensning med maksimalt to dispensasjoner, 
med 10 årlige turer den kan benyttes, så vil ikke transporten til hytter med flere eiere kunne bli 
vesentlig større enn til hytter med én eier da en slik situasjon har et likestilt behov med 
tilsvarende saker etter § 5 første ledd bokstav c. 
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Nordreisa kommune har etter tidligere tilbakemelding fra reinpolitiet og Fjelltjenesten praktisert 
å gi tillatelser for inntil to personer der det gjelder transport av bagasje og utstyr til private 
hytter. Dette fordi tilbakemeldingene har pekt på at det oppstår vanskeligheter med kontroll i felt 
i tilfeller hvor dispensasjoner går på lån framfor dispensasjoner som utstedes til enkeltpersoner. 
 
På bakgrunn av endret praksis etter samarbeidet mellom Kvænangen og Nordreisa kommune ble 
endret er kommunen i større grad blitt bevisst på forskjeller i praktiseringen mellom 
kommunene. Kommunen er bundet av prinsippet om likebehandling, og har i inneværende 
valgperiode hatt en svært bevisst tilnærming til antall dispensasjoner til private hytter. Det vil 
kunne oppleves som forskjellsbehandling av andre hytteeiere i Nordreisa kommune dersom 
kommunen i sin søknadsbehandling praktiserer en annen løsning for hytteeiere i Meiland og 
Valan. Nordreisa kommune vurderer det derfor hensiktsmessig å fremme forslag om å gi to 
personlige dispensasjoner på lik linje med resten av kommunen. Et slikt vedtak avviker fra 
Kvænangens administrasjonssjefs innstilling. Nordreisa kommune minner om at det er 
innstillingen vedtatt av Nordreisa dispensasjonsutvalg som er gjeldende innenfor Nordreisa 
kommunes side av kommunegrensen.  
 
Aktuell tidsperiode bør avkortes til inneværende sesong, slik at eiere av privat hytte ikke låses til 
en lengre, uhensiktsmessig vanskelig praktisering. Dette gir søker tid og mulighet til å avklare 
om det skal rulleres mellom eierne på å søke fra år til år, om det skal søkes for inntil to 
personlige dispensasjoner over flere år, eller andre tilsvarende løsninger. 
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-1/96) sier at kommunen normalt ikke bør gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år 
for å redusere administrativt arbeid. Det er derfor ønskelig å fortsette med flerårige tillatelser. 
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at 
ferdselen skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen 
ville være å innføre en ordning med leiekjøring. Da ville man trolig redusere ferdselen vesentlig, 
og det ville gi grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut til 
Meiland og Valan ble utført som leiekjøring. Foreløpig har vi ikke noen ordning på dette, og vi 
vurdere også å etablere offentlig scooterløype utover denne veien. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye 
brukt over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle 
traseen. Det bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet 
er aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, 
mens de lyserøde er utløpsområder. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland 
og Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring 
av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig 
belyst. Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/1 -95 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 17.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kvænangen formannskap  

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- 
gnr/bnr 46/15- Kjell A. Johansen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/15.   
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt e gir Kvænangen kommune tillatelse 
til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/15 til fritidsbolig på samme 
eiendom.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa mot Nordreisa og 

ut til hytte på gnr/bnr 46/15.  Trase fremgår av kartet i 
saksutredningen.  

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/15 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til 
hytta benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Kjell Asbjørn Johansen 
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Kjell H. Johansesn 
Marie Johansen  

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   

Antall turer: Det tillates inntil ti turer i året til og fra Meiland. Det skal føres 
kjørebok.  
Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kjell Asbjørn Johansen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/15 i Kvænangen (Meiland). 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan.  Det søkes også om tillatelse til bruk av snøscooter for transport 
av ved fra skogen på eiendommen. Det søkes også om at tillatelsen skal gjelde Kjell H. Johansen og 
Marie Johansen.  
 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere 
ikke kan tillates etter denne paragrafen. Eiendommen eies av et sameie med 7 parter. Søker eier ¼ 
av hjemmelen. Transporten kan derfor ikke hjemles i Forskriftens § 5 første ledd bokstav c. 
Søknaden må derfor behandles etter forskriftens § 6 om dispensasjoner.  
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Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover 
§ 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.”  
 
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 og hjemles i § 5 første ledd bokstav e.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. 
Tidligere ble hele søknaden behandlet av Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at denne avtalen 
ikke er gyldig og derfor må søknaden behandles av begge kommunene. Søknad sendes derfor videre 
til behandling i Nordreisa for den delen av transporten som ligger i Nordreisa. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må derfor innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir 
gjort. Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
Kart over kjøretrase: 
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Kart vedteig: 

 

Vurdering 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som 
skal fange opp spesielle tilfeller. Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes 
strengt. Ordinær transport av bagasje og utstyr til fritidsbolig kan neppe tilfredstille kravet til å ha et 
særlig behov. Dette har også Fylkesmannen påpekt i forbindelse med kontroll av vedtak i lignende 
saker. I den sammenheng så vises det til at Fylkesmannen har hatt et fokus på å veilede kommunene 
på dette området, og en rekke vedtak der kommunen har gått utover skjønnsrommet i §6 har blitt 
opphevet den seinere tid.  
 
Kommunen har hatt en gjeldende praksis om å gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte 
hytte på Meiland og Valan. For eiere av hytter med en eier som omfattes av forskriftens § 5 så er det 
ikke tilsvarende strenge vilkår som for dispensasjoner etter § 6. Det er likevel vanskelig å se at 
transportbehovet til en hytte med mange eiere skal være mindre enn til ei hytte med en eier. Det bør 
derfor kunne hevdes at det foreligger et særlig behov. Dersom vi i tillegg legger samme 
antallsbegrensning med maksimalt to kjøretøy, og et begrenset antall dager den kan benyttes, så vil 
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ikke transporten til hytter med flere eiere kunne bli vesentlig større enn til hytter med en eier. da en 
slik situasjon har et likestilt behov med tilsvarende saker etter § 5.     
 
Motorferdselloven legger opp til at ferdselen skal holdes på et minimum. Vanligvis vil 
transportbehovet til ei hytte kunne dekkes av ett kjøretøy. Fylkesmannen stiller også spørsmål om 
behovet for to snøscootere. For å ivareta sikkerheten for søker så tillater Kvænangen bruk av to 
kjøretøy på denne traseen siden transporten går over lange avstander og i krevende terreng. Ved 
eventuelt havari eller fastkjøring så kan sikkerheten ivaretas på en bedre måte med to kjøretøy. 
Videre så har vi hele veien åpnet for at de to tillatelsene kan benyttes av flere personer til ulike 
tidspunkt. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for at så mange skal frakte utstyr og 
bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gjerne fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil 
det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte den også kan ta med utstyr og bagasje til 
det aktuelle oppholdet. På grunn av avstand og terreng så er det vanskelig å dekke dette 
transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi kan opprettholde en slik 
liberal ordning eller om vi må avgrense disse tillatelsene til å gjelde to personer. Det vi gjøre 
tillatelsene mer oversiktlig og kontrollerbar.  
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-96) sier at kommunen normalt ikke skal gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år for å 
redusere administrativt arbeid både for kommunen og for søker. Det er ønskelig å fortsette med 
flerårige tillatelser.  Det bør derfor gis tillatelse til utgangen av 2023-sesongen. 
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at 
ferdselen skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen 
ville være å innføre en ordning med leiekjøring slik regelverket legger opp til for hyttetransport.  
Det ville også gi grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut 
til Meiland og Valan ble utført som leiekjøring. Ut mot Meiland og valan er transportbehovet 
såpass stort at det ville kunne gi en aktør en betydelig inntekt.  Foreløpig har vi ikke noen 
ordning på dette, og vi vurderer også å etablere offentlig scooterløype utover denne veien. Inntil 
dette er avklart så foreslås det at vi setter antallsbegrensninger med krav om kjørebok som føres 
i forkant av hver tur til og fra Meiland.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Kvænangen har ikke praktisert begrensning i antall turer på 
tillatelser til bruk av snøscooter i forbindelse med hogst. Omfanget av ferdselen skal begrenses til 
det som er strengt nødvendig for å frakte veden ut av skogen. Det antas også at vedbehovet på hytta 
har et meget begrenset omfang. Det vil derfor ikke generere særlig trafikk.  
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.  
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Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato og navn på den som kjører 
fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved eventuell 
kontroll. Ta godt vare på skjemaet. 
 

01.11.2019- 04.05.2020 01.11.2020- 04.05.2021 
Tur 
nr. 

Dato 
Tur -retur Signatur  

Tur 
nr. 

Dato 
Tur -retur Signatur 

1 -    1 -   

2 -    2 -   

3 -    3 -   

4 -    4 -   

5 -    5 -   

6 -    6 -   

7 -    7 -   

8 -    8 -   

9 -    9 -   

10 -    10 -   
 
 

01.11.2021- 04.05.2022 01.11.2022- 04.05.2023 
Tur 
nr. 

Dato 
Tur -retur Signatur  

Tur 
nr. 

Dato 
Tur -retur Signatur 

1 -    1 -   

2 -    2 -   

3 -    3 -   

4 -    4 -   

5 -    5 -   

6 -    6 -   

7 -    7 -   

8 -    8 -   

9 -    9 -   

10 -    10 -   
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: 8F6HQ4 Registrert dato:07.03.2020 09:17:41

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

09.09.1951

Fornavn

Kjell
Etternavn

Johansen
Adresse

Trollveien 32

Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY

Telefon

92451505
Mobil

E-post

kjas@nordtroms.net

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Kjell H Johansen 40233177
Marie Johansen 93851255

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 
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Registreringsnummer

FK8490

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D På bestemt(e) dag(er) D Over en/flere perioder 

Dato Antall turer denne dagen

01.01.2020 05.05-2020

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2020 05.05.2020 10

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

B Ja A Nei 

Antall år

5

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

46
Bruksnr

15
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Nede på Meiland
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Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Oksfjordhamn/Meiland

Grunneier(ne)s navn

Liste innsendt 

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedhugst, brukes til å trekke ved ned fra skogen
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-80 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 20.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport til hytte i sameie - 01.01. - 
01.05. 2020-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til Hytte- Karina Nilsen- Gnr 

bnr 46 5 
2 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Nordreisa kommune personlig 
dispensasjon til Karina Nilsen og Svein Roger Mikkelsen for bruk av snøscooter for transport av 
utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til kommunegrensen mellom Nordreisa og 
Kvænangen etter angitt trasé: fritidsbolig på Meiland gnr/bnr 44/13 i Kvænangen, for avkortet 
periode for. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord til kommunegrense etter 

omsøkt trasé retning til hytte på gnr/bnr 46/5. Trase fremgår av kartet i 
saksutredningen. 

Personer: Dispensasjon utstedes personlig til: 
Karina Nilsen 
Svein Roger Mikkelsen 

Type kjøretøy 
og antall: 

Tillatelsen gjelder snøscooter. 
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Ett til hver dispensert. Originalvedtaket 
må medbringes for at tillatelsen skal være gyldig. 

Antall turer: Det tillates inntil ti – 10 – turer. Det skal føres kjørebok (kjørebok og 
informasjon om bruken av denne følger etter Generelle vilkår). 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i omsøkt tidsrom: 28.04.2020 – 01.05.2020.  
 
Generelle vilkår:  
 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder 

den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa 
kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne).  
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 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag.  

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker.  

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra 
politi, fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.  

 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å 
tilpasse ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare 
finnes på nettsiden Varsom.no. 
 
Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 

Saksopplysninger 
Om saksbehandling for søknader om motorferdsel i utmark mellom Oksfjord og Meiland 
I tidligere praksis har Kvænangen kommune behandlet alle søknader om tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy fra Oksfjord i Nordreisa til Meiland og Valan i Kvænangen. Fylkesmannen har 
kontaktet Kvænangen- og Nordreisa kommune og informerte om at lovverket ikke hjemler 
delegering av motorferdselsaker etter nasjonal forskrifts § 6 til annen kommune. Bakgrunnen for 
dette er § 6 første setning som lyder slik: «I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring 
utover § 2 – § 5Saksbehandler,». 
 
Saksbehandler for henholdsvis Kvænangen- og Nordreisa kommune har avtalt at 
saksbehandlingen for søknader om motorferdsel mellom Oksfjord og Meiland/Valan fortsatt 
skal saksbehandles i Kvænangen, men at også Nordreisa dispensasjonsutvalg skal behandle 
disse politisk. Saksbehandlingen i Nordreisa kommune vil likevel gjøre andre vurderingen enn 
Kvænangen kommune der kommunenes praksis ikke samsvarer.  
 
Nordreisa kommune behandler i disse søknadene kun deler av søknadene som omfatter aktivitet 
innenfor Nordreisa kommunes side av kommunegrensen. 
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Kvænangens saksbehandling 
Karina Nilsen Garden har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/5 i Kvænangen 
(Meiland). Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom 
Oksfjord og eiendommene på Meiland og Valan. Det søkes også om transport av ved fra skogen 
på eiendommen og transport av vann fra Storelva til fritidsboligen. 
. 
Det søkes om 4-årig tillatelse. Omsøkt trase og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 

 
 
Teig for vedhogst: 

 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til 
administrasjonen, men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse 
bestemmelsene og må vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg 
til ett vedtak. Derfor tas hele søknaden opp til behandling i utvalget. 
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Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis 
dispensasjon til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her 
anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at 
transport til hytter med flere eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen. Det er bare transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; 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 at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e  
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.  
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.”  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.  
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt  
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. 
Dette har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren 
av den aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for 
hver hytte.  
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og 
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Nordreisa. §5 saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per 
hytte på Meiland og Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også 
behandler søknader etter §6 på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne. 

Vurdering 
Eiendommen eies av et sameie og må behandles etter forskriftens § 6.  
 
Nordreisa kommune har etter tidligere tilbakemelding fra reinpolitiet og fjelltjenesten praktisert 
å gi tillatelser for inntil to personer der det gjelder transport av bagasje og utstyr til private 
hytter. Dette fordi tilbakemeldingene har pekt på at det oppstår vanskeligheter med kontroll i felt 
når dispensasjoner går på lån istedenfor at dispensasjoner utstedes til enkeltpersoner. Dette 
avviker fra Kvænangens praktisering, som utdraget fra deres saksbehandling nedenfor viser: 
 
«Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport 
etter en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt 
å ha med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være 
behov for at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter 
gjerne fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal 
benytte den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det 
vanskelig å dekke dette transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi 
kan opprettholde en slik liberal ordning eller om vi må avgrense disse tillatelsene til å gjelde to 
personer.» 
 
 
Kommunen er bundet av prinsippet om likebehandling, og har i inneværende valgperiode hatt en 
svært bevisst tilnærming til antall dispensasjoner til private hytter. Det vil kunne oppleves som 
forskjellsbehandling av andre eiere av private hytter i Nordreisa kommune dersom kommunen i 
sin søknadsbehandling praktiserer en annen løsning for hytteeiere i Meiland og Valan. Nordreisa 
kommune vurderer det derfor hensiktsmessig å fremme forslag om å gi to personlige 
dispensasjoner. Et slikt vedtak vil avvike fra Kvænangens administrasjonssjefs innstilling. 
Nordreisa kommune minner om at det innstillingen vedtatt av Nordreisa dispensasjonsutvalg 
som er gjeldende innenfor Nordreisas side av kommunegrensen.  
 
Søknader om transport av bagasje og utstyr til private hytter med flere enn én eier skal 
behandles etter forskriftens § 6. Det er likevel lite som skulle tilsi at en hytte med flere eiere skal 
ha et mindre behov for transport enn private hytter med én hytte. Kommunen vurderer likevel at 
to personlige dispensasjoner med inntil 10 turer er tilstrekkelig for å kunne dekke dette behovet 
for både dispenserte og eventuelt andre eiere som ikke blir dispensert. Saksbehandler informerte 
søker, om dette per mai den 20. april om hvilke to av de omsøkte fire personene det var mest 
hensiktsmessig å utdele en eventuell tillatelse til. Søker har ikke svart på henvendelsen, og 
saksbehandlingen går frem slik det fremkommer av mail: «Dersom jeg ikke får et svar innen nå-
kommende torsdag vil jeg sette opp deg og Svein Roger Mikkelsen som foreslått dispenserte 
personer ut inneværende omsøktsesong (28.04 – 01.05)».   
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Aktuell tidsperiode bør avkortes til inneværende sesong, slik at eiere av privat hytte kan avklare 
om det skal rulleres mellom eierne på å søke fra år til år, om det skal søkes for inntil to 
personlige dispensasjoner over flere år eller lignende. 
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-1/96) sier at kommunen normalt ikke bør gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år 
for å redusere administrativt arbeid. Det er derfor ønskelig å fortsette med flerårige tillatelser. 
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at 
ferdselen skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen 
ville være å innføre en ordning med leiekjøring. Da ville man trolig redusere ferdselen vesentlig, 
og det ville gi grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut til 
Meiland og Valan ble utført som leiekjøring. Foreløpig har vi ikke noen ordning på dette, og vi 
vurdere også å etablere offentlig scooterløype utover denne veien. Inntil dette er avklart så 
foreslås det at vi setter antallsbegrensninger og innfører krav om kjørebok som føres i forkant av 
hver tur. Det foreslås å sette grensen på ti turer i året til hver hytte. Fylkesmannen stiller også 
spørsmål om behovet for to snøscootere. Det er lange avstander til bebyggelse og infrastruktur i 
dette området. Ved eventuelt havari eller fastkjøring så kan sikkerheten ivaretas på en bedre 
måte med to kjøretøy. Vi bør derfor videreføre praksisen med to kjøretøy per hytte.  
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye 
brukt over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle 
traseen. Det bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet 
er aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, 
mens de lyserøde er utløpsområder. 

 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland 
og Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring 
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av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig 
belyst. Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/1 -68 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 10.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kvænangen formannskap  

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til Hytte- 
Karina Nilsen- Gnr/bnr 46/5 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark §§ 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på 
Meiland gnr/bnr 44/13 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt e gir Kvænangen kommune tillatelse 
til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/13 til fritidsbolig på samme 
eiendom.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 avslår Kvænangen kommune søknad om 
tillatelse til bruk av snøscooter for transport av vann i fra Storelva til fritidsbolig på gnr/bnr 46/5. 
Avstanden fra hytta til Storelva er 800 meter i flatt terreng, og det er derfor ikke vist til et særlig 
behov for å bruke motorkjøretøy til denne transporten. 
 
 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

46/5.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  
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Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/5 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til 
hytta benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Karina Nilsen 
Svein Roger Nilsen 
Kenneth Adolfsen 
Sindre Nilsen  

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   

Antall turer: Det tillates inntil ti turer i året. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Karina Nilsen Garden har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/5 i Kvænangen (Meiland). 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan.  Det søkes også om transport av ved fra skogen på eiendommen 
og transport av vann fra Storelva til fritidsboligen.  
. 
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Det søkes om 4-årig tillatelse. Omsøkt trase og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 

 
 
Teig for vedhogst: 

 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere 
ikke kan tillates etter denne paragrafen. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 
hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; 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 
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på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover 
§ 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.”  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
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Vurdering 
 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
Eiendommen eies av et sameie og må behandles etter forskrioftens § 6.     
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gjerne 
fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte 
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å 
dekke dette transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi kan 
opprettholde en slik liberal ordning eller om vi må avgrense disse tillatelsene til å gjelde to 
personer.  
 
 
Annen bruk av snøscooter i området rundt hytta som henting av vann må også vurderes etter 
dispensasjonsbestemmelsen i § 6. Henting av vann omfatter ei tung bør. Kvænangen kommune har 
tidligere innvilget tillatelser til å bruke snøscooter for henting av vann i Storelva for hytteboere på 
Meiland. Avstanden fra hytta til Storelva er 700 meter. Terrenget er flatt og lettgått, og transport er 
praktisk gjennomførbart med pulk. Transportbehovet kan løses uten bruk av motorkjøretøy. 
Ferdselen vil derfor ikke være i tråd med vilkårene i dispensasjonsbestemmelsen og må avslås. Dette 
innebærer en innstramming i forhold til tidligere praksis for å innrette dispensasjonspraksisen etter 
regelverket. I den sammenheng så vises det til at Fylkesmannen har hatt et fokus på å veilede 
kommunene på dette området, og en rekke vedtak der kommunen har gått utover skjønnsrommet i 
§6 har blitt opphevet den seinere tid. 
 
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-96) sier at kommunen normalt ikke skal gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år for å 
redusere administrativt arbeid. Det er derfor ønskelig å fortsette med flerårige tillatelser, men vi bør 
ikke strekke denne praksisen lenger.  Det bør derfor ikke gis tillatelse lenger enn til utgangen av 
2023-sesongen. 
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at 
ferdselen skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen 
ville være å innføre en ordning med leiekjøring. Da ville man trolig redusere ferdselen vesentlig, 
og det ville gi grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut til 
Meiland og Valan ble utført som leiekjøring. Foreløpig har vi ikke noen ordning på dette, og vi 
vurdere også å etablere offentlig scooterløype utover denne veien. Inntil dette er avklart så  
foreslås det at vi setter antallsbegrensninger og innfører krav om kjørebok som føres i forkant av 
hver tur. Det foreslås å sette grensen på ti turer i året til hver hytte.  Fylkesmannen stiller også 
spørsmål om behovet for to snøscootere. Det er lange avstander til bebyggelse og infrastruktur i 
dette området. Ved eventuelt havari eller fastkjøring så kan sikkerheten ivaretas på en bedre 
måte med to kjøretøy. Vi bør derfor videreføre praksisen med to kjøretøy per hytte.   
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
strengt nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
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Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: PII5U2 Registrert dato:28.02.2020 11:33:54

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

21.06.1975

Fornavn

Karina

Etternavn

Nilsen

Adresse

Severin Steffensensvei 13

Postnummer

9180

Poststed

SKJERVØY

Telefon Mobil

97629540

E-post
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Karina75@live.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Svein Roger Mikkelsen 91338748

Kenneth Adolfsen 41842756

Sindre Nilsen 95553221

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2020 01.05.2020 10

01.01.2021 01.05.2021 10

01.01.2022 01.05.2022 15
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01.01.2023 01.05.2023 15

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Henting av Vann

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

46

Bruksnr

5

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ligger åpent til opp av Sanden.

Tidsrom for åremålsleie
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Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Karina Nilsen

Asgeir Nilsen

Kjell Roar Nilsen

Anna k Halvorsen ( død)

Edith K Henriksen ( død)

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Da vi ikke bruker hytten på Vinteren, ønsker JEG med min familie, skal kunne bruke den mer om vinteren.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-81 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 20.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport av bygningsmaterialer - 
28.04 - 04.05.2020 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - særlige behov 
2 resultset_479_14271_vedlegg1 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Viser til motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og 
innvilger dispensasjon med vilkår for omsøkt motorferdsel og kjørebok for Ola Solvang 
m/Recover AS. 
 
Dispensasjonen gis på vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer for inntil to – 2 – snøskutere med påmontert 
kjelke i omsøkt periode 28.04.2020 – 04.05.2020. 

o Det skal kun nyttes to snøskutere ved behov om transport av materialer og utstyr, 
eksempelvis skal ikke én snøskuter nyttes til transport av materialer og utstyr og 
én annen til rein persontransport.  

 Dispensasjonen hjemler ikke rein persontransport, men kun transport av materialer og 
utstyr relatert til reperasjonsarbeidet. 

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 vedlagt 
kart. 

o Sertifikat klasse S, Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok og kart skal forevises 
ved kontroll. 

 
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. 
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All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. Den som forsettlig eller 
uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 
 
Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  

 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Ola Solvang, m/Recover AS. 
Omsøkt 
tidsperiode: 

28.04 – 05.04.2020 

Omsøkt antall 
turer 

2-5 turer. 

Andre søknads-
opplysninger 

Det søkes som privatperson, men formålet har en direkte tilknytning til 
foretak. Det søkes om bruk av snøskuter m/kjelke for frakt av 
byggematerialer for gulv, kjøkken, teglstein og peis. Det skal brukes til å 
reparere skader etter branntilløp og påfølgende vannskader i hytta. Søker 
viser til et behov for ledsager 
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Omsøkt trasé: Det søkes om motorferdsel langs 
snødekt veg i omlag 1,2 km før 
de resterende 350 meter langs sti. 
 

 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlige behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
 
Motorferdselloven 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon. § 6 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. 

 
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. 
 
Kommunen vurder ikke at transport av byggematerialer og arbeidsfolk i 
vedlikeholdssammenheng faller inn under forskriftens direktehjemmel i § 3 første ledd bokstav 
d. Det vises likevel til denne bestemmelsen for å poengtere lovens ivaretakelse av 
transportbehovet for denne typen arbeid. Transport av materialer og utstyr for restaurering som 
omsøkt anses å være et særtilfelle som ikke knytter seg til turkjøring. Behovet kan delvis dekkes 
på sommerstid via transport av bil, men de resterende av de i overkant 300 meterne må tungt 
materiale likevel transporteres over barmark. I tillegg i saker tilknyttet fuktskader anser 
kommunen i likhet med søker at rettelsen av skaden bør skje tidligst mulig for at ikke skaden 
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skal forverres ytterligere, samt en eventuell tillatelse muliggjør igangsettelse mer enn én måned 
tidligere. Transport av materialer for oppretting av aktuell skade raskest mulig kan ikke gjøres 
på annet vis. 
 
Naturmangfoldsloven 
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. Omsøkt område faller innenfor funnradiusen for den 
rødlistede arten Flekkremle (Russula maculata Quél) [NT]. Kommunen vurderer ikke at et begrenset 
antall snøskuterturer i omsøkt tidsperiode med dagens snønivå på mellom 1 – 2 meter snø å true den 
lokale forekomsten av denne sopparten. Omsøkt trasé langs ubrøytet veg er faller innenfor utkanten 
av registrert storfuglområde. Kommunen vurderer at en eventuell tillatelse ikke vil medføre 
nevneverdig påvirkning på  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Omsøkt motorferdsel er begrenset til en 
kort periode med få antall turer og omfatter kun motorferdsel på vegne av en opprettingssak som 
er dokumentert. Ferdselen er lagt i stor grad lagt til allerede dispensert motorferdselstrasé på 
ubrøytet veg. Med tanke på at det søkes om motorferdsel for spesifisert reparasjon etter 
forsikringssak ser ikke kommunen at en slik dispensasjon åpner for en presedens som medfører 
betydelig samlet belastning.  
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at en slik begrenset motorferdsel med dagens snøforhold ikke vil føre til 
miljøforringelse i angitt trasé dersom det skjer i tråd med vilkårene i denne dispensasjonen. Etter 
naturmangfoldloven § 70 plikter likevel tiltakshaver å stanse dersom det oppstår skade eller fare 
for skade på naturmangfoldet. I slike tilfeller skal tiltakshaver om mulig også rette opp skaden.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: K83AF7 Registrert dato:15.04.2020 09:55:59

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

02.01.1961
Fornavn

ola
Etternavn

solvang
Adresse

Høgegga 70

Postnummer

9151
Poststed

Storslett

Telefon

4741658812
Mobil

41658812

E-post

solvang@me.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Recover AS Recover AS 94263683

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 
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Registreringsnummer

ZD 7099

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

28.04.2020 05.04.2020 B 2- 5 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

Gjelder transport av bygningsmaterialer, som skal brukes til å reparere skader etter branntilløp og påfølgende 
vannskade i min hytte. Arbeidene skal utføres av Recover AS. De som skal fraktes: Komplett gulv, kjøkken, peisovn. 
Ved å frakte inn materialene nå, vil Recover AS komme i gang med arbeidet ca en måned tidligere enn det som 
ellers er mulig.
Behov for ledsager

B Ja 

Navn på ledsager

Recover

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Badevannsveien til min hytte ved Lillestilla langs vei som brukes sommerstid

Grunneier(ne)s navn

Statsskog - Helge Slettli

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Tilkjøring av materialer (gulv, peis, teglstein) til reparasjon etter brannskade.

Vedlagt dokumentliste
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-75 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 16.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Kjøring på ubrøytet veg - 01.04.2020 - 
01.05.2020. 

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

 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - særlige behov 
2 resultset_479_14239_vedlegg1 
3 Resized_20200416_143635 
4 Resized_20200416_143713 
5 Primærtrasé Løvoll 

 

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

 Dispensasjon gjelder fra 28.04 – 04.05.2020 i Løvoll AS’ virke i tilknytning til 
forsikringssak. 

 Løvoll AS gis dispensasjon for inntil to – 2 – snøskutere, og inntil 20 turer. Hver tur med 
den enkelte snøskuter gjelder som én – 1 – tur. 

 Gyldig dispensasjon, utfylt kjørebok, kart og utskrevet dokumentasjon på oppdrag (som 
vedlagt kopi er kopiert fra) skal forevises ved kontroll. 

 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig. 
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
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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. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Løvoll AS v/Kyrre Løvoll. 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.04. – 30.04.2020. 

Omsøkt antall 
turer: 

11 – 20 turer. 

Andre søknads-
opplysninger: 

Det søkes som foretak. Søknaden gir utfyllende opplysninger om 
formålet: «Hytten til Hammari Bård og Hammari Ragnhild som ligger på 
"Lyngstad" , Vinnelysvegen 511 i reisadalen har hatt en vannskade på 
kjøkken, der Løvoll as er enegasjert av forsikringsselskapet til å rette opp 
denne. For å komme frem til hytten med mannskap og materialer er det 
behov for inn og uttransport med snøscooter langs Vinnelysvegen.». 
Foretaket har vært relativt sene på innsendingen av søknaden, og 
behandling i dispensasjonsutvalget blir derfor svært tett på end sesong.  
Kommunen og søker har hatt kontakt per telefon siden den tid søknaden 
ble innsendt, hvorav det ble opplyst om følgende ekstra informasjon: 

 Svært kort tid fra vedtak til endt sesong medfører et behov for 
dispensasjon for 2 snøskutere. 
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 Dokumentasjon for oppdraget er innsendt. 
Omsøkt trasé: 

 
 

Vurdering 
Søknaden behandles etter motorferdselloven § 6 – særlige behov, samt naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
 
Motorferdselloven. 
 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon. § 6 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. 

 
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 
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 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Transport av materialer og utstyr for restaurering som omsøkt av foretaket Løvoll AS anses å 
være et særtilfelle som ikke knytter seg til turkjøring. Behovet kan dekkes på sommerstid via 
transport av bil, men i opprettelser tilknyttet fuktskader anser kommunen i likhet med søker at 
rettelsen av skaden bør skje tidligst mulig for å begrense ytterligere skadespredning.  
 
Ettersom det alt er gitt eier av hytte dispensasjon til vedkjøring og transport av bagasje og utstyr 
etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c og e, finner kommunen det hensiktsmessig at Løvoll 
AS benytter seg av samme trasé fra Sappen. Det er derimot seint på sesongen og forholdene på 
isen kan raskt endre seg i frem til sesongens ende den 04. mai. Dersom førere vurderer det som 
uforsvarlig å krysse Reisaelva i dispensert periode bør søker gis mulighet til å benytte seg av 
omsøkt trasé som reserve. 

Det anses som formålstjenlig at søker benytter to snøskutere framfor én, da dette vil medfører 
dobbelt så mye fraktkapasitet på samme tid i utmarka som ved bruk av én enkelt snøskuter. 
 
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. 

 N

177



 
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. Omsøkt motorferdsel er begrenset til en 
kort periode og omfatter kun motorferdsel på vegne av en opprettingssak som er dokumentert. 
Ferdselen er primært lagt til allerede dispensert motorferdseltrasé for å begrense utspredningen 
av motorferdsel. Sekundært, og som reserveløsning, vil omsøkt motorferdsel legges til snødekt 
vei, som er preferert framfor ferdsel i tilnærmet uberørt utmark. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: WCDR4M Registrert dato:30.03.2020 10:02:21

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

984960026
Foretak/lag/forening

LØVOLL AS
Adresse

Moan 33
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

77764111
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Kyrre Løvoll
Etternavn

Løvoll
Adresse

Hovedvegen43

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

901990641
E-post
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kyrre@mmlovoll.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Kyrre Løvoll 90199064
Arne Jostein Nilsen 92214706
Jan Frode Nørgård 92241050

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

DZ 8326

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

01.04.2020 30.04.2020 B 11 - 20 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

Hytten til Hammari Bård og  Hammari Ragnhild som ligger på "Lyngstad" , Vinnelysvegen 511 i reisadalen har hatt en 
vannskade på kjøkken, der Løvoll as er enegasjert av forsikringsselskapet til å rette opp denne. 
For å komme frem til hyten med mannskap og materialer er det behov for inn og uttransport med snøscooter langs 
Vinnelysvegen.
Behov for ledsager

B Ja 

Navn på ledsager

Samme som fører(ere)

Ferdselsområde
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Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra vei til hytte påVindelysveien 511, reisadalen.

Grunneier(ne)s navn

Hasselberg Katrine
Rognmo Eirik
Statskog Sf
Hammari Bård
Hammari Ragnhild

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Hytten til Hammari Bård og  Hammari Ragnhild som ligger på "Lyngstad" , Vinnelysvegen 511 har har hatt en 
vannskade, der Løvoll as er enegasjert av forsikringsselskapet til å rette opp denne. 
For å komme frem til hyten med mannskap og materialer er det behov for inn og uttransport med snøscooter langs 
Vinnelysvegen. 
 
Carlsen Trine og Severinsen Linda er ikke i berøring av traseen.

Vedlagt dokumentliste

20200330-Kart disp scooter.pdf
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Senterposisjon: 744766.09, 7731062.88
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 11.02.2020 185



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-77 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 17.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 28.04.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport til hytte u/nær familie - 
Saksbehandlet i Kvænangen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på Haukøya- Aksel 

Sandberg 
2 00126H 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark §§ 6 gir Nordreisa kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til 
kommunegrensen mellom Nordreisa og Kvænangen etter angitt trasé. Formålet er 
videretransport med båt fra Meiland til Haukøya. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjontrasé fra Oksfjord og ut til hytte på 

kommunenummer 5430 - gårds-/bruksnummer 44/13. Trase fremgår av 
kartet i saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for Aksel Sandberg og Morten Sandberg 
Type kjøretøy 
og antall: 

Tillatelsen gjelder snøskuter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy. 

Antall turer: Det tillates inntil ti turer. Det skal føres kjørebok (kjørebok og informasjon 
om bruken av denne følger etter Generelle vilkår. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 4. mai 2020. 
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. 
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. 
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 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Deler av traséen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å 
tilpasse ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare 
finnes på nettsiden Varsom.no. 
 
Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før motorferdselen finner 
sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 

Tur/retur 28.04.2020 – 04.05.2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 

Saksopplysninger 
Om saksbehandling for søknader om motorferdsel i utmark mellom Oksfjord og Meiland 
I tidligere praksis har Kvænangen kommune behandlet alle søknader om tillatelse for bruk av 
motorkjøretøy fra Oksfjord i Nordreisa til Meiland og Valan i Kvænangen. Fylkesmannen har 
kontaktet Kvænangen- og Nordreisa kommune og informerte om at lovverket ikke hjemler 
delegering av motorferdselsaker etter nasjonal forskrifts § 6 til annen kommune. Bakgrunnen for 
dette er § 6 første setning som lyder slik: «I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring 
utover § 2 – § 5Saksbehandler,». 
 
Saksbehandler for henholdsvis Kvænangen- og Nordreisa kommune har avtalt at 
saksbehandlingen for søknader om motorferdsel mellom Oksfjord og Meiland/Valan fortsatt 
skal saksbehandles i Kvænangen, men at også Nordreisa dispensasjonsutvalg skal behandle 
disse politisk. 
 
Kvænangens saksbehandling 
Aksel Sandberg har hytte på Haukøya. På grunn av åpent farvann mellom Skjervøy og Haukøya 
så ønsker han å transportere utstyr og materiell til Meiland med Snøscooter, og deretter 
transportere det med båt over Haukøysundet. Overfarten der er vesentlig kortere og ligger i le av 
Haukøya. Bakgrunnen for en slik logistikk er at søker ikke disponerer båt som er tilstrekkelig 
stor og sjødyktig til å kysse over fra Skjervøy. Han har også opplyst at han skal ha med noe 
materiell til vedlikehold på hytta.  
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Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis 
dispensasjon til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her 
anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at 
transport til hytter med flere eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen. Det er bare transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; 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 at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.”  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.  
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
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skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12).  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt  
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. 
Dette har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren 
av den aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for 
hver hytte. 
  
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og 
Nordreisa. §5 saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per 
hytte på Meiland og Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også 
behandler søknader etter §6 på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne. 

Vurdering 
Eiendommen eies av svigerbror til søker og må derfor behandles etter forskriftens § 6. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Selv om søker 
ikke skal kjøre helt fram til hytta så er transportbehovet nokså sammenlignbart med transporten til 
hyttene som er på fastlandet på Meiland.  
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. Derfor 
gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter en fast 
trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha med 
personer i forbindelse med slik transport.  
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-96) sier at kommunen normalt ikke skal gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år for å 
redusere administrativt arbeid. Siden saken er litt spesiell så anbefales det at den bare gis for årets 
sesong.  
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at ferdselen 
skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen ville være å 
innføre en ordning med leiekjøring. Da ville man trolig redusere ferdselen vesentlig, og det ville gi 
grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut til Meiland og Valan 
ble utført som leiekjøring. Foreløpig har vi ikke noen ordning på dette, og vi vurdere også å etablere 
offentlig scooterløype utover denne veien. Inntil dette er avklart så foreslås det at vi setter 
antallsbegrensninger og innfører krav om kjørebok som føres i forkant av hver tur. Det foreslås å 
sette grensen på ti turer i året til hver hytte. Fylkesmannen stiller også spørsmål om behovet for to 
snøscootere. Det er lange avstander til bebyggelse og infrastruktur i dette området. Ved eventuelt 
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havari eller fastkjøring så kan sikkerheten ivaretas på en bedre måte med to kjøretøy. Vi bør derfor 
videreføre praksisen med to kjøretøy per hytte.  
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder.  

 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland 
og Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring 
av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig 
belyst. Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt.  
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/1 -66 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 10.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kvænangen formannskap  

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på 
Haukøya- Aksel Sandberg 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00126H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark §§ 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til Meiland. Formålet 
er videretransport med båt fra Meiland til Haukøya.   
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/13.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Aksel Sandberg 
Morten Sandberg 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
 

Antall turer: Det tillates inntil ti turer. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 4. mai 2020.  
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
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 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 
delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aksel Sandberg har hytte på Haukøya. På grunn av åpent farvann mellom Skjervøy og Haukøya 
så ønsker han å transportere utstyr og materiell til Meiland med Snøscooter, og deretter 
transportere det med båt over Haukøysundet. Overfarten der er vesentlig kortere og ligger i le av 
Haukøya. Bakgrunnen for en slik logistikk er at søker ikke disponerer båt som er tilstrekkelig 
stor og sjødyktig til å kysse over fra Skjervøy. Han har også opplyst at han skal ha med noe 
materiell til vedlikehold på hytta.  
 

 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
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bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere 
ikke kan tillates etter denne paragrafen. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 
hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; 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 at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover 
§ 2 - § 5, dersom søker 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 opp mot mulige 
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.”  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
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Vurdering 
Eiendommen eies av svigerbror til søker og må derfor behandles etter forskriftens § 6. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Selv om søker 
ikke skal kjøre helt fram til hytta så er transportbehovet nokså sammenlignbart med transporten til 
hyttene som er på fastlandet på Meiland.  
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport.  
 
Rundskrivet til motorferdselloven (T-96) sier at kommunen normalt ikke skal gi flerårige 
dispensasjoner for transport til hytter. Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år for å 
redusere administrativt arbeid. Siden saken er litt spesiell så anbefales det at den bare gis for årets 
sesong.  
 
Fylkesmannen har gitt tilbakemelding om at kommunen må ivareta bestemmelsen om at 
ferdselen skal begrenses mest mulig og tillatelsene må være kontrollerbar. Den beste løsningen 
ville være å innføre en ordning med leiekjøring. Da ville man trolig redusere ferdselen vesentlig, 
og det ville gi grunnlag for næringsvirksomhet dersom all transport av utstyr og materiell ut til 
Meiland og Valan ble utført som leiekjøring. Foreløpig har vi ikke noen ordning på dette, og vi 
vurdere også å etablere offentlig scooterløype utover denne veien. Inntil dette er avklart så  
foreslås det at vi setter antallsbegrensninger og innfører krav om kjørebok som føres i forkant av 
hver tur. Det foreslås å sette grensen på ti turer i året til hver hytte.  Fylkesmannen stiller også 
spørsmål om behovet for to snøscootere. Det er lange avstander til bebyggelse og infrastruktur i 
dette området. Ved eventuelt havari eller fastkjøring så kan sikkerheten ivaretas på en bedre 
måte med to kjøretøy. Vi bør derfor videreføre praksisen med to kjøretøy per hytte.   
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.  
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Sentralbord Kvænangen kommune

Fra: Aksel Sandberg <a-sandbe@online.no>
Sendt: tirsdag 25. februar 2020 18:34
Til: Sentralbord Kvænangen kommune
Emne: søknad om motorferdsel i utmark

Hei etter samtale på tlf søker jeg med dette om.

søknad om dispangsasjon om å kjøre med snøskooter fra Oksfjordhamn og over til Meiland dette for å
kunne komme til eiendom på Haukøya grunn nr 5 bruk 4 på en trygg måte.
Det som er tenkt er at siden vi bare har tilgang på mindre båt Dvs 16 fot så kan det være svært
risikabelt å krysse Kvænangen fra Skjervøy vinterstid hvis man ikke har stor båt som takler
havstykket, men det vil være veldigt mye sikrere å kunne komme seg over fra Meiland, da trenger
man bare å krysse Haukøysundet som er veldig kort og smult farvann.
Det er ikke snakk om så veldig stor trafikk men et par runder i løpet av vinteren med personer og div
utstyr.
De som evntuelt skal kjøre er Aksel sandberg og Morten Sandberg.

Mvh Aksel Sandbrg
Tlf 402 42142

Kvænanâfif* kommune
Æssmmtflfi  

  
ç, 5 FEB zuzu     

 

Tixbchwdliiii; --

Saksbehandler: Ø _LM__
Til orientering ___,__._——-—---

   
 
 

[Side #]
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Fra: Fredrik Lehn-Pedersen (Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 08.04.2020 10:04:12
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på Haukøya- Aksel Sandberg
Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på Haukøya- Aksel Sandberg.DOCX;00126H.PDF
Hei, kan dere arkivere denne under 20/16? 
 

Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn‐Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

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

 
 
 
 
 

  

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

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

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

 
 
 
 

From: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no> 
Sent: Wednesday, April 8, 2020 9:56 AM
To: Fredrik Lehn‐Pedersen <Fredrik.Lehn‐Pedersen@nordreisa.kommune.no>
Subject: Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på Haukøya‐ Aksel Sandberg
 
 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte på Haukøya‐ Aksel Sandberg: Søknad om dispensasjon
fra motorferdselloven for transport til hytte på Haukøya‐ Aksel Sandberg.DOCX

00126H: 00126H.PDF
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