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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. 
 
______________________  _______________________ 
 
 
______________________  _______________________ 
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PS 27/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport 
til sameid hytte - 28.04-04.05.2020 
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Kvænangen kommune 

 2020/16 

 
 



PS 24/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

RS 30/20 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 

RS 31/20 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5 c privat 
hytte - Oksfjordhamn/Kvænangen 

RS 32/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag, § 5e - vedkjøring 
tom 01.05.2022 

RS 33/20 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 - særlige behov 

RS 34/20 Midlertidig svar på søknad om bruk av vann-jet. 

RS 35/20 Behandling av søknader om bruk av vannjetaggregat i Reisavassdraget etter 
motorferdsellovens § 6. 

RS 36/20 Klage tas ikke til følge 

RS 37/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag - §5e vedkjøring 
06.04.2020 - 30.04.21 

RS 38/20 Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5c privat 
hytte og §5e vedkjøring 

PS 25/20 Fastsetting av nye retningslinjer for behandling av dispensasjoner 
etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter. 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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, 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

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, 
 
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. 
 
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. 
 

PS 26/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport til sameid hytte 
gnr/bnr 44/13 - 28.04-04.05.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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.  
 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  

 
 
 

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.  
 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  

 
 



PS 27/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport til sameid hytte - 
28.04-04.05.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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.  
 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  

 
 
 

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.  
 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  

 
 

PS 28/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport til hytte i sameie - 
01.01. - 01.05. 2020-2023 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 



Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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).  

 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  

 
 
 

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).  

 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  

 

PS 29/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport av 
bygningsmaterialer - 28.04 - 04.05.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 



 
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  

 
 
 

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. 
 
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  

 

PS 30/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Kjøring på ubrøytet veg - 
01.04.2020 - 01.05.2020. 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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 
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  

 
 
 

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 
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  

 
 

PS 31/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Transport til hytte u/nær 
familie - Saksbehandlet i Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
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. 
 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. 
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