
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Teamsmøte, Teams 
Dato: 26.05.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 10:00 

 
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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Søknad om motorferdsel i vassdrag - vannjetaggregat. 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven § 6 

o Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms.  
 Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 
 Forvaltningsloven § 40 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark og vassdrag, vannjet 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - vannjet 
3 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - elvebåt 
4 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag -båt med motor - guiding 
5 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring med vannjet 
6 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - bruk av vann-jet påhengsmotorer 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, 
Troms, motorferdsellovens § 6, Forvaltningslovens § 40 og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
Følgende vedtak tilsendes det enkelte foretak:  

 Per Viggo Teigen 
o Søknad om dispensasjon, datert 11.05.2020, om bruk av vannjet i 

Reisavassdraget avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningslovens § 25 - om begrunnelse av vedtak.  
Rundskriv T-1/96 presiserer motorferdsellovens § 6 og viser til at 
forvaltningsmyndigheten har et fritt forvaltningsmessig skjønn om det skal gis 
tillatelse dersom kravet om «særlig grunner» er oppfylt; Søknaden knytter seg 
ikke til et foretak, men omsøkes av privatperson. Kommunen har ikke mottatt 
svar fra søker etter ytterligere opplysninger ble etterspurt per mail den 14. mai. 
Søker har derfor ikke oppfylt de betingelser som stilles for at tillatelse til bruk av 
vannjet i Reisavassdraget kan utstedes – etter Nordreisa kommunes praksis av 
dispensering fra Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa 
kommune, Troms. 

 Saraelv Villmarksenter AS 
Søknad om dispensasjon innvilges med avgrenset tidsperiode, kjørebok og vilkår: 
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1. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil tre – 3 – 
vannjetaggregat. 

2. Bruken av vannjet skal loggføres på dato og antall turer (tur/retur regnes som én 
tur) der loggen leveres kommunen innen 1. november 2020. 

3. Bruk av vannjet er kun tillat ved frakt av turister, og på sensommer/høst med lav 
vannstand (under 1,9 m målt ved Svartfossberget) som vanskeliggjør bruk av 
tradisjonell propellmotor. 
 Privat ferdsel faller ikke under dispensasjonens vilkår. 

 
 Svartfoss Adventure AS 

Søknad om dispensasjon innvilges med avgrenset tidsperiode, kjørebok og vilkår: 
1. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil omsøkte 

tre – 3 – vannjetaggregat. 
2. Bruken av vannjet skal loggføres på dato og antall turer (tur/retur regnes som én 

tur) der loggen leveres kommunen innen 1. november 2020. 
3. Bruk av vannjet er kun tillat i næringens virke av frakt av turister, og på 

sensommer/høst med lav vannstand (under 1,9 m målt ved Svartfossberget) som 
vanskeliggjør bruk av tradisjonell propellmotor. 
 Privat ferdsel faller ikke under dispensasjonens vilkår. 

 
 Amazing Troms AS 

1. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil omsøkte to 
– 2 – vannjetaggregat. 

2. Bruken av vannjet skal loggføres på dato og antall turer (tur/retur regnes som én 
tur) der loggen leveres kommunen innen 1. november 2020. 

3. Bruk av vannjet er kun tillat i næringens virke av frakt av turister, og på 
sensommer/høst med lav vannstand (under 1,9 m målt ved Svartfossberget) som 
vanskeliggjør bruk av tradisjonell propellmotor. 
 Privat ferdsel faller ikke under dispensasjonens vilkår. 

 Riverland AS 
1. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil omsøkte to 

– 2 – vannjetaggregat. 
2. Bruken av vannjet skal loggføres på dato og antall turer (tur/retur regnes som én 

tur) der loggen leveres kommunen innen 1. november 2020. 
3. Bruk av vannjet er kun tillat i næringens virke av frakt av turister, og på 

sensommer/høst med lav vannstand (under 1,9 m målt ved Svartfossberget) som 
vanskeliggjør bruk av tradisjonell propellmotor. 
 Privat ferdsel faller ikke under dispensasjonens vilkår. 

 
 Reisabåt AS 

1. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil omsøkte 
tre – 3 – vannjetaggregat. 

2. Bruken av vannjet skal loggføres på dato og antall turer (tur/retur regnes som én 
tur) der loggen leveres kommunen innen 1. november 2020. 

3. Bruk av vannjet er kun tillat i næringens virke av frakt av turister, og på 
sensommer/høst med lav vannstand (under 1,9 m målt ved Svartfossberget) som 
vanskeliggjør bruk av tradisjonell propellmotor. 
 Privat ferdsel faller ikke under dispensasjonens vilkår. 
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Generelle betingelser: 
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. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Etter at lovhjemmelen for kommunens dispensasjonspraksis tilknyttet Forskrift for motorferdsel 
i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms (Heretter omtalt som lokal forskrift) andre punkt 
ble satt i tvil ble temaet løftet og behandlet i Nordreisa driftsutvalg den 23.04.2020. Bakgrunnen 
for tvilen var at forskriftens ordlyd utvetydig forbyr bruken av vannjet, uten å vise til unntak. 
Det har også vært diskutert om hvor mange dispensasjoner kommunen skal kunne tildele i 
fremtiden, og hva som vil skje dersom nye aktører uten lokal tilhørighet etablerer foretak. 
 
I saksframlegget viste kommunen til at det i motorferdsellovens § 6 ér hjemmel for å dispensere 
fra den lokale forskriften. Det vises videre til at kommunen ikke kan dispensere på bakgrunn av 
økonomiske fordeler, som rundskriv T-1/96 presiserer. Vannjetens funksjon som et tryggere 
alternativ i sikkerhetssammenheng ble erkjent. Kommunen argumenterte i saksframlegget at 
bruk av vannjet fram til den tid hvor bruk av tradisjonell propelldrevet påhengsmotor ikke 
lenger er mulig kan innvilges på bakgrunn av sikkerhet. Bruk av vannjet etter at propelldrevet 
påhengsmotor ikke lenger kan transportere elvebåter opp elva kan vanskelig begrunnes i annet 
enn lønnsomhet. Det fremkommer også i saksframlegget at denne typen motorferdsel kan og bør 
helst reguleres gjennom den lokale forskriften. På bakgrunn av sistnevnte var 
Kommunedirektørens innstilling følgende: 

«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.» 

 
I politisk behandling av temaet ble det fremmet fellesforslag fra Lise Brekmoe (AP) og Tore 
Yttregaard (H). Fellesforslagets første punkt åpnet for å innvilge inntil 18 dispensasjoner for 
2020-sesongen. Antallet baseres i at det er blitt praktisert å gi dispensasjon for inntil 3 
vannjetaggregat per aktør, og at det er vært inntil 6 aktører som tidligere har fått innvilget slike 
søknader. Fellesforslagets andre punkt fastslår at dispensasjoner kun gjør seg gjeldende når det 
måles 1,9 meters dybde/vannstand eller lavere ved Svartfossberget. Fellesforslagets tredje og 
siste punkt fastslår at dispensasjonenes varighet ikke skal kunne gjøre seg gjeldende etter 15. 
september. 
 
Fellesforslaget ble satt opp mot Kommunedirektørens innstilling og vedtatt med 5 stemmer mot 
1. 
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I dispensasjonsutvalgsmøte den 28. april kom utvalget fram til at det er hensiktsmessig å 
behandle søknadene samlet da det er lagt et maksimalantall dispensasjoner som kan innvilges. 
Søknadsfrist ble derfor lagt til 15. mai 2020. Samme dag la kommunen ut en artikkel på 
kommunens hjemmeside om vedtaket og søknadsfristen. Artikkelen ble delt på facebook og 
tilsendt alle aktører som tidligere har søkt om tillatelse for bruk av vannjet. 
 
Innen utgangen av 15. mai mottok kommunen 6 søknader;  
Foretak: Antall vannjet aggregat: 
Saraelv Villmarksenter AS v/Rolf Hansen 3 stk. 
Svartfoss Adventure AS v/ Stein-Magne Pettersen Ukjent antall 
Amazing Troms AS v/Steffen Vang Bakkland 2 stk. 
Riverland AS v/Tom Einar Vang 2 stk. 
Reisabåt AS v/Chris Hugo Vangen 3 stk. 
Per Viggo Teigen (privat) Ukjent antall 

Vurdering 
På bakgrunn av at det er fastsatt et øvre antall dispensasjoner som kommunen vil tillate er det 
hensiktsmessig å behandle alle søknader under ett dersom antallet søknader skulle omfatte mer 
enn 18 vannjetaggregat. Vedtak utstedes til det enkelte foretak. 
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra den lokale forskriftens andre punkt som lyder slik: 
 «2. Det innføres totalforbud mot bruk av vannjet (hele døgnet).» 
 
I forvaltningsloven § 40 går det fram at det er adgang til å fravike en forskrift så fremt 
hjemmelsloven gir adgang til det. Hjemmelsloven til Forskrift for motorferdsel i 
Reisavassdraget er motorferdselloven. Alle søknader som omhandler motorferdsel på åpent vann 
på Reisavassdraget behandles etter Motorferdsellovens § 6, heretter kalt MFL. § 6. 
Bestemmelsen lyder som følger: 
 «§ 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. 

 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.» 

 
Rundskriv T-1/96 presiserer § 6 slik: 

«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 
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nødvendig behov. De formålene som er nevnt under 7 om motorkjøretøyer, vil også 
kunne være å anse som særlige grunner etter lovens § 6. 
 
Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn 
om det skal gis tillatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i 
lys av lovens formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper 
som ferdselen kan forårsake.» 

 
Om driftsutvalgets vilkår om dispensasjon for inntil 18 stk. vannjetaggregat 
Nordreisa kommune har tidligere åpnet opp for å dispensere for næringsaktører som kommunen 
har vurdert at oppfyller betingelsene som oppgis i MFL § 6. Kommunen ønsker heller ikke i år å 
utvide denne praksisen til å også omfatte privatpersoner. Det forventes at nye aktører uten 
tilknytning til kommunen i fremtiden vil etablere seg i Reisavassdraget i sommersesongen 
dersom kommunen ukritisk fortsetter praksisen med å dispensere for alle næringsaktører som 
søker. Det vurderes derfor at kommunen må begrense eksterne aktørers mulighet til å få innpass 
for å best mulig kunne sikre lokales næringsgrunnlag, fram til en eventuell revidering av lokal 
forskrift hensyntar – eller unntar – lokal næring fra totalforbudet. 
 
På bakgrunn av ovennevnte vil dispensasjonsutvalget, etter føringer fra driftsutvalget, ikke gi 
tillatelse for flere vannjetaggregat enn hva det fram til nå har blitt utdelt årlig; tillatelse for inntil 
18 stk. vannjetdrevne påhengsmotorer. 
 
Om driftsutvalgets vilkår om motorferdsellovens § 6 vilkår om «særlige grunner» 
Av denne valgperiodens vinterhalvår har kommunen erfart at Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark i større grad enn tidligere har gått kommunens dispensasjoner i sømmene. Som 
resultat av dette har kommunen måttet innskjerpe praksiser. Det forventes at dispensasjoner med 
hjemmel i MFL § 6 også vil bli rettet et kritisk blikk. Kommunen har på bakgrunn av dette sett 
nøye på egen praksis opp mot rammeverket kommunen har vedtaksmyndighet under. 
 
På bakgrunn av en slik intern gjennomgang av etablert praksis har kommunen sett seg nødt til å 
avgrense tidsperiodenes avslutning, slik at eventuelle tillatelser ikke vil kunne erklæres ugyldige 
etter at tillatelser sendes til søkere. Økt sikkerhet vurderes 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 trygt å utøve aktiviteten. Dispensasjon etter MFL § 
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. Driftsutvalget har på bakgrunn av dette – og av hensynet til gytende 
laksefisk på høsten (oktober-desember) – satt en ytre grense på varighet til 15. september. 
 
Av de innsendte logger fra aktørers tidligere bruk av vannjet fremkommer det at en begrensning 
av tid til 15. september er et rimelig tidspunkt å avgrense dispensasjonen basert på innsendt 
brukslogg etter tidligere dispensasjoner. Eksempelvis er det av fjoråret kun innrapportert én – 1 
– tur etter 15. september, og det er av foregående år ikke meldt at vannjet er brukt etter utgangen 
av september. Dette vil begrense eventuelle nye eksterne aktører å kunne fortsette bruken av 
vannjet langt inn i gytetiden på grunt vann. 
 
  

8



Naturmangfold 
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 
Kommunen vurderer at det foreligger god kunnskap om artene som holder til i og i tilknytning 
til Reisavassdraget. Det foreligger lite kunnskap som kan gi et klart svar på graden av økt 
påvirkning vannjet medfører – i forhold til propelldrevet aggregat – på økologien i 
Reisavassdraget. Nordreisa kommune har på bakgrunn av dette ikke åpnet for å dispensere fra 
forbudet for allmenheten, men kun til lokal opplevelsesnæring. Det har fram til i dag vært 
vurdert at det relativt lave antallet næringsaktører i Reisaelva tilsier at dispensasjon for disse 
ikke vil påvirke anadrom bestand i stor grad. Antallet aktører har steget og behovet for 
dispensert bruk av vannjet tilsvarende. Som et føre-var-tiltak for å begrense ytterligere økning 
av dispensert bruk av vannjet har driftsutvalget vedtatt at dispensasjonsutvalget ikke bør tildele 
flere dispensasjoner enn hva som er blitt vedtatt tidligere – inntil 3 stk. per aktør som hittil har 
fått innvilget dispensasjon; inntil 6 aktører – inntil 18 totalt.  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, nåværende 
og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Motorferdselen som omsøkt har vært omsøkt i en 
årrekke tidligere. Det har i løpet av det siste tiåret vært en økning i antallet næringsaktører som har 
søkt og fått tildelt søknad om dispensasjon. Det er liten tvil om at fisk blir påvirket av vannbasert 
motorferdsel, men hvordan de påvirkes, i hvor stor grad de påvirkes og hvor grensen for hvor mye 
motorferdsel som tåles er vanskelig å si. Som nevnt i vurderingene av naturmangfoldloven §§ 8 og 9 
har kommunen vurdert at den samlede belastningen over tid vil øke dersom det ikke fastsettes et 
øvre tak på antall vannjeter. Driftsutvalget valgte i tillegg å begrense dispensasjonenes varighet til 
15. september. Begrensningen i tid ble tatt stilling til på bakgrunn av skillet på når vannjetens økte 
sikkerhet medfører en kunstig forlengelse av sesongen. Datoen 15. september ble valgt for å 
hensynta laksefiskenes gytetid. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at vannjetens stilling til naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er positiv 
innenfor rammene driftsutvalget la fram av møtet 23. april. I søknad fra Saraelv Villmarksenter 
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forklares dette godt: «Det er også slik at når vannstanden blir lav er det ikke mulig å ha så 
mange personer i båtene og dermed vil vi måtte kjøre flere turer enn om vi hadde kunne bruke 
vann-jet, dette igjen er et minus for miljøet, med at vi kan bruke vann-jet kan vi ta flere personer 
ombord og slipper "ekstra" turer. Med andre ord begrenser vi antall turer på elva som igjen er 
bra for alt og alle.»  
 
Årets smelting av vinterens store snømengder har hittil i år latt vente på seg, og snøsmeltingen 
hittil i mai tilsvarer en gjennomsnittlig april måned (se Tabell 1 og 2).  
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Tabell 1: Tabellen viser vannstandsdata målt én gang i døgnet fra 1. april til 19. mai i 2020. 
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Tabell 2: Tabellen viser gjennomsnittlig døgndata av vannstanden fra 1982 til 2019, med standardavvik (aprils standardavvik er 
2,0 m³/s og i mai er standardavviket på omlag 40 m³/s. 

 
Gjennomsnittlig vannstand i mai per 20. mai er 22 ganger lavere enn vanlig. April i år lå på 
normal vannstand. Av snødybdeberegninger tilgjengelig på senorge.no er det per 19.05 beregnet 
at snøydybden på vidda øst for Reisadalen vil synke fra 135 cm til 130 den neste uken (til 26. 
mai). Flom må forventes i løpet av juni/juli, men det er også sannsynlig at vannstanden vil være 
over gjennomsnittet høyt i de påfølgende månedene.  
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Dersom vannstanden er såpass høy i midten av september at elven ér farbar med propelldrevet 
påhengsmotor bør det åpnes for at næringsaktørene ved overgangen august/september kan søke 
om bruk av vannjet fram til vannstanden ikke lenger muliggjør ferdsel med vanlig propelldrevet 
påhengsmotor. Dette på bakgrunn av at motorferdsel med tradisjonell propelldrevet motor blant 
private brukere i tilfellet uansett vil forekomme, og MFL § 6’ vilkår om «særlig grunn» 
(sikkerhet) kan argumenteres. 
 
Vurdering av søknad fra Per Viggo Teigen  
Hverken Nordreisa driftsutvalg eller dispensasjonsutvalg har heller i år åpnet for å dispensere fra 
den lokale forskriftens andre punkt for privatpersoner. Per Viggo Teigen oppgir i sin søknad at 
det søkes som privatperson, og har per 20. mai ikke svart på mail med oppfølgingsspørsmål fra 
kommunen datert 14. mai.  
 
Nordreisa kommune ønsker ikke å åpne for en presedens som liberaliserer forskriften ytterligere, 
og medfører Søknaden vil på bakgrunn av at søknaden faller utenfor etablert praksis ikke kunne 
godkjennes. 
 
Vurdering av søknad fra Saraelv Villmarksenter AS 
Det søkes om dispensasjon for tre vannjetaggregat. Omsøkt periode er fra 15.mai til 31. oktober, 
for en periode på 4 år.  
 
Saraelv Villmarksenter AS er en seriøs aktør med lang fartstid og har i en årrekke fått tillatelse 
til å bruke vannjet. Nordreisa kommune har ikke tidligere dispensert for bruk av vannjet for mer 
enn ett år og vil heller ikke gjør dette i år. Etter føringer fra driftsutvalget vil ikke 
dispensasjonsutvalget utstede tillatelse med virkning etter 15. september. 
 
Vurdering av søknad fra Svartfoss Adventure AS 
Det søkes om dispensasjon for et ikke spesifisert antall vannjet, men basert på tidligere søknad 
fra Svartfoss Adventure legges det til grunne at det er tre stk. Omsøkt periode er fra 11. mai til 
31. oktober for en periode på 5 år. 
 
Svartfoss Adventure AS er en seriøs aktør med lang fartstid og har i flere år fått tillatelse til å 
bruke vannjet. Nordreisa kommune har ikke tidligere dispensert for bruk av vannjet for mer enn 
ett år og vil heller ikke gjør dette i år. Etter føringer fra driftsutvalget vil ikke 
dispensasjonsutvalget utstede tillatelse med virkning etter 15. september. 
 
Vurdering av søknad fra Amazing Troms AS  
Det søkes om dispensasjon for inntil to vannjetaggregat. Omsøkt periode er fra 1. juni til 
15.oktober i 2020. 
 
Amazing Troms AS er en brønnøysundregistrert aktør som også tidligere har fått innvilget 
dispensasjon. Etter føringer fra driftsutvalget vil ikke dispensasjonsutvalget utstede tillatelse 
med virkning etter 15. september. 
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Vurdering av søknad fra Riverland AS 
Det søkes dispensasjon for inntil to vanjettaggregat. Det oppgis ikke en ønsket periode, og det 
tas som utgangspunkt at det er ønsket å ha dispensasjon så lenge som mulig.  
 
Riverland AS er en brønnøysundregistrert aktør med lang fartstid og har i flere år fått tillatelse 
til å bruke vannjet. 
 
Vurdering av søknad fra Reisabåt AS 
Det søkes om dispensasjon for inntil tre vannjetaggregat. Omsøkt tidsperiode er 15. mai til 15. 
september med >30 turer og fra 16. september til 15. oktober med 21-30 turer.  
 
Reisabåt AS er en brønnøysundregistrert aktør som med god fartstid og har tidligere fått 
innvilget tillatelse til å bruke vannjet.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 4WA5FP Registrert dato:14.05.2020 12:30:25

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B 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

912507270

Foretak/lag/forening

RIVERLAND AS

Adresse

Reisadalen 1126

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Telefon

92084979
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Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Tom

Etternavn

Vang

Adresse

reisadalen 1126

Postnummer

9154

Poststed

STORSLETT

Telefon

92084979

E-post

post@riverlandhusky.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Tom Vang 92084979

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Annet 

Beskriv med egne ord

bruk av 2 båter med vannjet på hver båt, motor på 25 hk vill bli brukt. 

Navn på alle sjåfører har vi ikke på dette tidspunkt, da vi leier inn sjåfører etter behov

Registreringsnummer

xxxx

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
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Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

01.06.2020 30.09.2020
B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

1

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

bruk av 2 båter med vannjet på hver båt, motor på 25 hk vill bli brukt

Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

 

 

15



 

 

 

 

 

 

Følger reisaelva led fra Sappen til Nedrefoss 

 

 

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Bruk av vannjet har en stor sikkerhets faktor på lav vannstand, samt at vi kan være leveringsdyktig og 

konkuransedyktig i et krevende marked.

Vedlagt dokumentliste

gk_avansert_20200514_13_02-5428_25_9_0-w73E3Qdl.pdf
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: UNBV5X Registrert dato:13.05.2020 13:51:17

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Ja 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

921105096
Foretak/lag/forening

AMAZING TROMS AS
Adresse

Straumfjordeidet 186
Postnummer

9157
Poststed

STORSLETT
Telefon

45076821
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Steffen Vang
Etternavn

Bakkland
Adresse

Straumfjordeidet 186 

Postnummer

9157
Poststed

STORSLETT

Telefon

45076821
E-post
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contact@amazingtroms.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

med andre med andre 45076821
med andre med andre 45076821

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Båt med motor 

Registreringsnummer

Hestekrefter  på båtmotoren

25
Type motor

B Forbrenningsmotor 

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

01.06.2020 15.10.2020 B Mer enn 30 turer 

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

A Ja B Nei 

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Det søkes om bruk av 2stk jetaggregat/påhengsmotorer, til bruk i næringsvirksomhet inne transport, turisme og 
lokalbefolkning.Hovedsaklig ferdselområde er fra Bilto til Nedrefossen. Kan forekomme bestillinger av turer nedover 
elven fra Bilto. 

Har du anledning til å ta oppdrag i helgene

B Ja 

Hvor ofte

B Hver helg i vintersesongen 
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Hovedområde for bruk av 2stk vannjetaggregat vil være på Reisaelva fra Bilto-kulpen og til Nedrefoss hytten i 
nasjonalparken. Kan forekomme enkelte turer fra Bilto-kulpen til Sappen. 

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

- Det søkes om bruk av 2stk Vannjet-aggregat til bruk i næringsvirksomhet, innenfor transport og turistnæring. 
- Brukere av Vannjet-aggregat vil være ansatte, vikarer og innleid arbeidskraft innenfor Amazing Troms AS sitt 
bruksområde/virksomhet. 

Vedlagt dokumentliste

Kartoversikt for Vannjet disp.søknad.pdf
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: UUAC2Q Registrert dato:13.05.2020 09:38:15

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Ja 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

921446926
Foretak/lag/forening

REISABÅT AS
Adresse

Svartfossveien 214
Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT
Telefon

98811037
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Chris Hugo
Etternavn

Vangen
Adresse

Svartfossveien

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETTStorslett

Telefon

40051252
E-post
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chvangen1@gmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Chris hugo Vangen 40051252
Christer Vangen 40051252
Ole henning Vangen 40051252
Trond Vangen 40051252

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Annet 

Beskriv med egne ord

Det søkes om disp til bruk av inntil 3 stk vannjetter påmontert påhengsmotor fir bruk på elvebåt.

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Spesialutstyr 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

15.05.2020 15.09.2020 B Mer enn 30 turer 

16.09.2020 15.10.2020 B 21 - 30 turer 

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

A Ja B Nei 

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

For bruk av vannjett når vannstand er krevende lav på Reisaelva, 
 
Angående svar på oppdrag i helgene, det er klart vi tar oppdrag i helgene, der er ikke svar alternativer som funker.

Har du anledning til å ta oppdrag i helgene

B Ja 

Hvor ofte
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B Annenhver helg 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Reisaelva

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

EE54ACB0-2002-49E3-9F29-5E5EACCE5231.png
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 6CISPE Registrert dato:11.05.2020 18:42:18

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 Ja 

Er søkeren

B Privatperson 

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

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

10.02.1954

Fornavn

Per Viggo

Etternavn

Teigen

Adresse

Gamle Dalaveien 365

Postnummer

9154

Poststed

STORSLETT

Telefon

90514411

Mobil

90514411
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E-post

pvteige@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 Båt med motor 

Registreringsnummer

Hestekrefter  på båtmotoren

30

Type motor

B Forbrenningsmotor 

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

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

Skal kjøringen foregå

D På bestemt(e) dag(er) 

Dato Antall turer denne dagen

10.07.2020
B 11 - 20 turer 

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

A B
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Ja Nei 

Leiekjøring

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Guiding, hovedsakelig på nedre elva. Guiding av fiskere.

Har du anledning til å ta oppdrag i helgene

B Ja 

Hvor ofte

B Én gang i måneden 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Bilto og ned til Røyelen, Storslett

Grunneier(ne)s navn

Statsskog med flere

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

image.jpg
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: G2R5RX Registrert dato:09.05.2020 19:24:07

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Ja 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

924115971
Foretak/lag/forening

SVARTFOSS ADVENTURE AS
Adresse

c/o May-Helen Vangen Svartfossveien 236
Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT
Telefon

92870222
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Stein-Magne 
Etternavn

Pettersen 
Adresse

Svartfossveien 236

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

95039534
E-post
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stein-mp@online.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Stein-Magne Pettersen 95039534

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Båt med motor 

Registreringsnummer

Hestekrefter  på båtmotoren

30
Type motor

B Forbrenningsmotor 

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

11.05.2020 31.10.2020 B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

5

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Elvebåt med vannjet på reisaelva.

Har du anledning til å ta oppdrag i helgene

B Ja 

Hvor ofte

B Hver helg i vintersesongen 
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Reisaelva

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Screenshot_20200509-194209_Norgeskart outdoors.jpg
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: EX8688 Registrert dato:07.05.2020 16:22:47

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Ja 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

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

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

874474452

Foretak/lag/forening

SARAELV VILLMARKSSENTER AS

Adresse

Saraelv 364

Postnummer

9154

Poststed

STORSLETT

Telefon

93038384
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Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Rolf

Etternavn

Hansen

Adresse

Stealliveien 25

Postnummer

9151

Poststed

STORSLETT

Telefon

40485591

E-post

rolf@saraelv.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Viktor Rundhaug 91710185

Jon Erik Hansen 47414680

Jim-Roger Hansen 95828448

Morten Elveskog 93691663

Rolf Hansen 40485591

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Annet 

Beskriv med egne ord

Bruk av vann-jet påhengsmotorer, inntil 3 stk slik vi har brukt gjennom mange ti år i vår virksomhet når vannstanden 

har vært lav.
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Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

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

15.05.2020 31.10.2020
B Mer enn 30 turer 

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

B Ja A Nei 

Antall år

4

Leiekjøring

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

D Transport mellom bilveg og hytte 

D Transport for massemedia på reportasjeoppdrag 

D Transport av funksjonshemmede 

D Transport av ved 

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

Turister som ønsker å besøke Nordreisa-dalen også ved lav vannstand, laksefiskere, vandrere, jægere, kanoer, 
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utstyr mm.

Har du anledning til å ta oppdrag i helgene

B Ja 

Hvor ofte

B Annenhver helg 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

På Nordreisa-elven Spessielt strekningen Bilto- Nedrefoss

Grunneier(ne)s navn

Statens skoger

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Søker om bruk av vann-jet, ene og alene fordi når vannstanden i elven blir lav er det ikke forsvarlig hverken for 

gjestene eller guidene/sjåførene og kjøre med propell motorer. Med andre ord er det for sikkerheten til gjestene og 

den psykiske og fysiske belastningen for guidene/sjåførene vi må bruke vann-jet. Det er også slik at når vannstanden 

blir lav er det ikke mulig å ha så mange personer i båtene og dermed vil vi måtte kjøre flere turer enn om vi hadde 

kunne bruke vann-jet, dette igjen er et minus for miljøet, med at vi kan bruke vann-jet kan vi ta flere personer ombord 

og slipper "ekstra" turer. Med andre ord begrenser vi antall turer på elva som igjen er bra for alt og alle. Når 

vannstanden blir for lav vil risikoen bli for stor og kostnadene for gjestene for høy ved å ikke kunne bruke vann-jet. 

Perioden det er viktigst å kunne bruke vann-jet er september og oktober da det er mest sannsynligst at vannstanden 

er lavest på denne tiden og det også da er mange som skal på tur, vandrere og jegere m.fl.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde 2020-04-29 kl. 11.01.57.png
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