
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Teamsmøte, Teams 
Dato: 26.05.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 09:22 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Yttregaard Nestleder H 
Lise Beate Brekmoe Leder AP 
Ola Dyrstad Medlem SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Fredrik Lehn-
Pedersen 

Utvalgssekretær 

  
 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
 
 
______________________  _______________________ 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 34/20 Referatsaker   
PS 35/20 Søknad om motorferdsel i vassdrag - 

vannjetaggregat. 
 2020/16 

 
 

PS 34/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 26.05.2020  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

PS 35/20 Søknad om motorferdsel i vassdrag - vannjetaggregat. 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 26.05.2020  
 

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: Punkt 2 strykes fra vilkår i alle dispensasjoner. 
 
Fellesforslag fra Lise Brekmoe (AP) og Ola Dyrstad (SP) settes opp mot forslag om å stryke 
punkt 2: Beholde punkt 2 men tilføye at manglende rapportering innen fastsatt frist medfører at 
søknad for 2021 ikke vil vurderes. 
 
Tilføyelsesforslag fra Lise Brekmoe og Ola Dyrstad vedtas 2 mot 1. 
 
Kommunedirektørens innstilling med fellesforslag vedtas med 2 stemmer mot 1. 

Vedtak: 
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: 

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. 
 Manglende rapportering innen fastsatt frist medfører at søknad for 2021 

ikke vil vurderes. 
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. 
 Manglende rapportering innen fastsatt frist medfører at søknad for 2021 

ikke vil vurderes. 
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. 
 Manglende rapportering innen fastsatt frist medfører at søknad for 2021 

ikke vil vurderes. 
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. 



 Manglende rapportering innen fastsatt frist medfører at søknad for 2021 
ikke vil vurderes. 

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. 
 Manglende rapportering innen fastsatt frist medfører at søknad for 2021 

ikke vil vurderes. 
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. 

 
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. 
 
 

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: 

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

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

6. 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: 
4. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil omsøkte 

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

tur) der loggen leveres kommunen innen 1. november 2020. 
6. 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 

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

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

6. 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 
4. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil omsøkte to 

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

tur) der loggen leveres kommunen innen 1. november 2020. 
6. 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 

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

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

6. 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. 



 
 
  



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. 
 
 


