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Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Ishavsstudio, Halti Næringshage 
Dato: 08.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Kaukus varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling. Det 
betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
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PS 39/20 Referatsaker



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Svein-Erik Falk 
Leonh Isaksens Veg 22 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 35/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-67 7586/2020 K01 02.09.2020 

 

Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytte - 
5429-45/7 - Svein-Erik Falk 

 
Saksopplysninger:  
Søker: Svein-Erik Falk 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.02. – 04.05.2020 - 2023 

Omsøkt antall 
turer: 

10 årlige turer 

Andre søknads-
opplysninger: 

Av søknaden søkes det om tillatelse for motorferdsel i utmark med flere 
formål. Det er kun motorferdsel med hensikt om transport av bagasje og 
utstyr som er aktuell i Nordreisa kommune. Søknaden ble sendt av Arne 
E. Pettersen på vegne av seg selv og sønnen, Svein Erik Falck. Nordreisa 
kommune praktiserer personlige søknader, og søknadene behandles derfor 
parallelt men selvstendig. Dispensasjonene sendes også induviduelt. 
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble 
hele søknaden behandlet av Kvænangen, men Fylkesmannen har påpekt at 
denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden behandles av begge 
kommunene. Nordreisa kommune behandler derfor disse søknadene kun 
etter de omsøkte formål som er aktuelle innenfor Nordreisa kommune. 
Nordreisa kommune behandler først søknader etter Kvænangen har gjort 
sin behandling, ettersom formålsaktiviteten bak motorferdselen ligger på 
Kvænangens side av grensen. 
 
Et fåtall søknader som omhandlet strekningen Oksfjord-Valan rakk ikke å 
bli ferdigbehandlet i Nordreisa kommune innen forrige vintersesong var 
over. Dette har sin bakgrunn i at samarbeidsavtalen mellom Nordreisa 
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kommune ble ugyldiggjort, og Kvænangens vedtatte dispensasjoner for 
hele strekningen måtte behandles på nytt i begge kommunene. Denne 
uforutsette situasjonen medførte at kommunen fikk svært mange søknader 
med svært begrenset behandlingstid, og svært kort varighet for 
inneværende sesong. Kommunen vurderte derfor at søknadene som ikke 
rakk å bli behandlet innen sesongens ende ikke var tidskritiske utover 
sommeren. 

Omsøkt trasé: Omsøkt ferdsel er fra 
Oksfjord i Nordreisa 
kommune, fram til 
Valan i Oksfjord. 
 
Nordreisa kommune 
behandler kun den 
motorferdselen som 
har til hensikt å 
utføres innenfor 
Nordreisa kommunes 
grense. 

 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c, samt naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12.  
 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved. Nordreisa kommunes behandling omfatter kun 
delen av motorferdsel som omsøkes innenfor Nordreisas side av kommunegrensen.  
 
Motorferdselloven  
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c.  
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik:  
«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [c] eier av 
hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra 
brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a[.]».  
 
Rundskriv T-1/96 presiserer bestemmelsen slik:  
«Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også 
eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle 
søke om dispensasjon etter forskriftens § 6. Besøkende på foreningshytter omfattes heller ikke av 
§ 5. Heller ikke kjøring til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne paragrafen».  
 
Nordreisa kommune har en annen praksis enn Kvænangen kommune der det gjelder 
dispensasjoner til privateide hytter. Etter tidligere tilbakemelding fra oppsynet om at kontroll av 
dispensasjoner i felt tidvis har vist seg vanskelig dersom søknader ikke gis til person. Nordreisa 
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kommune praktiserer derfor å gi inntil to personlige dispensasjoner til hytteeier, med den 
utvidelse T-1/96 åpner for, hvorav den enkelte dispensasjonen omfatter inntil 10 årlige turer. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir Kvnangen og Nordreisa kommune normalt tillatelser til hytteier for å transportere 
bagasje og utstyr etter en fast trasé mot Meiland og Valan. Nordreisa kommune legger til grunn 
at personene i søknaden faller innenfor T-1/96 definisjon av hytteier på bakgrunn av dispensasjon 
fra Kvænangen kommune. Avstanden er således vel innenfor minsteavstanden som 
bestemmelsen legger til grunne, og formålet om å transportere bagasje og utstyr er gjort rede for. 
Alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og 
utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen 
med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.  
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved  
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,  
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet 
av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og 
de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.  
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses  
rimelige.  
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det  
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av  
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av  
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er  
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.  
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9  
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter 
av nasjonal forvaltningsinteresse i omsøkt trasé. Siden ferdselen går etter en fast trasé vil ikke 
dette vedtaket medføre større endring av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget 
av tiltaket vurderer kommunen at saken er tilstrekkelig belyst.  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10.  
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Kommunen vurderer at innstramningen 
fra et fritt antall turer til 10 årlige turer innenfor kommunens grenser reduserer motorferdselen 
utenfor kommunale snøskuterløyper sammenlignet med tidligere praksis. Konsekvensene synes å 
være små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.  
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Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12.  
Kommunen vurderer at søkers vedlagte trasévalg er fornuftig, og er så langt det er mulig 
sammenfallende med trasévalg utstedt til dispensert ferdsel til Meiland og Valan. 
 
Vedtak: 
Viser til motorferdsellovens § 5 c og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og innvilger personlig 
dispensasjon til Svein-Erik Falk for motorferdsel i utmark på snødekt mark med snøskuter med 
vilkår for omsøkt motorferdsel med avgrensning og antall turer.  
 
Dispensasjonen gis ved vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder for inntil én – 1 – snøskuter med påmontert kjelke, for inntil ti – 
10 – årlige turer, i periodene 01.02. – 04.05.2020 i årene 2021 – 2023. 

o Tur/retur regnes som én – 1 – tur. 
o Angitt tidsperiode er veiledende i den grad at sesongens ende avgjøres i 

forkortende lengde avhengig av snømengden. Eksempelvis vil sesongen ende 
04.05 eller tidligere dersom bar mark synes flekkvis i traséen før angitt dato.  

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

o Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. 
Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 Dispensasjon er kun gyldig sammen med sertifikat klasse S, utfylt kjørebok, gyldig 
dispensasjon utstedt fra Kvænangen kommune og vedlagt kart.  

 Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises.  
 
Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende allmenne 
hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte om 
eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i den 
tidsperioden hvor tilbakekalling er aktuelt.  
 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet som 
mulig.  
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag.  
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. Den som forsettlig eller 
uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter § 12.  
 

(Kjørebok følger under) 
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Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og 
forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 
Tur: 01.02.2021 – 04.05.2021 Tur: 01.02.2022 – 04.05.2022 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
10  10  
Tur: 01.02.2023 – 04.05.2023 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postbokst 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte - gnr bnr 45 7- Arne E. Pettersen 
2 Søknad A pettersen 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/Jim Hugo Hansen    
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Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Statskog v/Tarjei Gunnestad    
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Arne Edmund Pettersen 
Naveren 1 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 47/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1-90 1128/2020 K01 15.04.2020 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte - gnr/bnr 45/7- Arne E. 
Pettersen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 45/7 i Kvænangen (Valan). Det søkes også 
om tillatelse til transport av ved fra samme eiendom.  
 
Søker eier hytta og det søkes om tillatelse for seg selv og sønnen Svein-Erik Falck.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. 
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
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Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier.  
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble hele søknaden behandlet av 
Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden 
behandles av begge kommunene. Søknad sendes derfor videre til behandling i Nordreisa. 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver 
hytte. 
 
 
 
Vurderinger: 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er ca. 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det er 
værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Kvænangen praktiserer inntil 4 års tillatelser til slike formål.  Det og kan derfor gis til utgangen av 
2023-sesongen. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
Kjøretrase fremgår av kartet: 
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Kart vedteig: 
 

 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 45/7.  
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Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen gnr/bnr 45/7. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa og ut til hytte på gnr/bnr 

45/7. Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  
Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 45/7 som fremgår av kartet i 

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

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Arne Edmund Pettersen (eier) 
Svein Erik Falk (sønn av eier) 
 

Type 
kjøretøy  
og antall:  

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

Antall 
turer: 

Tillatelsen gjelder inntil ti turer i året. 
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes med penn eller vannfast tusj før 
kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

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

 
Generelle vilkår: 

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

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Kvænangen kommune. Klagen skal angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.   
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Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa Kommune    
Reinpolitiet avd Storslett    
SNO Avd Storslett    
Troms politidistrikt    
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Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll. Ta godt vare på skjemaet. 
 

01.11.2019- 04.05.2020 01.11.2020- 04.05.2021 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
 
 

01.11.2021- 04.05.2022 01.11.2022- 04.05.2023 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Arne Edmund Pettersen 
Naveren 1 
9151   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 34/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-66 7555/2020 K01 01.09.2020 

 

Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytte - 
5429-45/7 - Arne E. Pettersen 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker: Arne E. Pettersen 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.02. – 04.05.2020 - 2023 

Omsøkt antall 
turer: 

10 årlige turer 

Andre søknads-
opplysninger: 

Av søknaden søkes det om tillatelse for motorferdsel i utmark med flere 
formål. Det er kun motorferdsel med hensikt om transport av bagasje og 
utstyr som er aktuell i Nordreisa kommune. Søknaden sendes på vegne av 
søker selv og sønnen, Svein Erik Falck. Nordreisa kommune praktiserer 
personlige søknader, og søknadene behandles derfor parallelt men 
selvstendig. 
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble 
hele søknaden behandlet av Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at 
denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden behandles av begge 
kommunene. Nordreisa kommune behandler derfor disse søknadene kun etter 
de omsøkte formål som er aktuelle innenfor Nordreisa kommune. Nordreisa 
kommune behandler først søknader etter Kvænangen har gjort sin 
behandling, ettersom formålsaktiviteten bak motorferdselen ligger på 
Kvænangens side av grensen. 
 
Et fåtall søknader som omhandlet strekningen Oksfjord-Valan rakk ikke å 
bli ferdigbehandlet i Nordreisa kommune innen forrige vintersesong var 
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over. Dette har sin bakgrunn i at samarbeidsavtalen mellom Nordreisa 
kommune ble ugyldiggjort, og Kvænangens vedtatte dispensasjoner for 
hele strekningen måtte behandles på nytt i begge kommunene. Denne 
uforutsette situasjonen medførte at kommunen fikk svært mange søknader 
med svært begrenset behandlingstid, og svært kort varighet for 
inneværende sesong. Kommunen vurderte derfor at søknadene som ikke 
rakk å bli behandlet innen sesongens ende ikke var tidskritiske utover 
sommeren. 

Omsøkt trasé: Omsøkt ferdsel er fra 
Oksfjord i Nordreisa 
kommune, fram til 
Valan i Oksfjord. 
 
Nordreisa kommune 
behandler kun den 
motorferdselen som 
har til hensikt å 
utføres innenfor 
Nordreisa kommunes 
grense. 

 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c, samt naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12.  
 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved. Nordreisa kommunes behandling omfatter kun 
delen av motorferdsel som omsøkes innenfor Nordreisas side av kommunegrensen.  
 
Motorferdselloven  
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c.  
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik:  
«§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for [c] eier av 
hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra 
brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a[.]».  
 
Rundskriv T-1/96 presiserer bestemmelsen slik:  
«Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også 
eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle 
søke om dispensasjon etter forskriftens § 6. Besøkende på foreningshytter omfattes heller ikke av 
§ 5. Heller ikke kjøring til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne paragrafen».  
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Nordreisa kommune har en annen praksis enn Kvænangen kommune der det gjelder 
dispensasjoner til privateide hytter. Etter tidligere tilbakemelding fra oppsynet om at kontroll av 
dispensasjoner i felt tidvis har vist seg vanskelig dersom søknader ikke gis til person. Nordreisa 
kommune praktiserer derfor å gi inntil to personlige dispensasjoner til hytteeier, med den 
utvidelse T-1/96 åpner for, hvorav den enkelte dispensasjonen omfatter inntil 10 årlige turer. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir Kvnangen og Nordreisa kommune normalt tillatelser til hytteier for å transportere 
bagasje og utstyr etter en fast trasé mot Meiland og Valan. Nordreisa kommune legger til grunn 
at personene i søknaden faller innenfor T-1/96 definisjon av hytteier på bakgrunn av dispensasjon 
fra Kvænangen kommune. Avstanden er således vel innenfor minsteavstanden som 
bestemmelsen legger til grunne, og formålet om å transportere bagasje og utstyr er gjort rede for. 
Alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og 
utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen 
med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009.  
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved  
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,  
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet 
av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og 
de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.  
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses  
rimelige.  
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det  
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av  
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av  
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er  
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert.  
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9  
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter 
av nasjonal forvaltningsinteresse i omsøkt trasé. Siden ferdselen går etter en fast trasé vil ikke 
dette vedtaket medføre større endring av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget 
av tiltaket vurderer kommunen at saken er tilstrekkelig belyst.  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10.  
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Kommunen vurderer at innstramningen 
fra et fritt antall turer til 10 årlige turer innenfor kommunens grenser reduserer motorferdselen 
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utenfor kommunale snøskuterløyper sammenlignet med tidligere praksis. Konsekvensene synes å 
være små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.  
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12.  
Kommunen vurderer at søkers vedlagte trasévalg er fornuftig, og er så langt det er mulig 
sammenfallende med trasévalg utstedt til dispensert ferdsel til Meiland og Valan. 
 
Vedtak: 
Viser til motorferdsellovens § 5 c og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og innvilger personlig 
dispensasjon med vilkår for omsøkt motorferdsel med avgrensning og antall turer.  
 
Dispensasjonen gis ved vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder for inntil én – 1 – snøskuter med påmontert kjelke, for inntil ti – 
10 – årlige turer, i periodene 01.02. – 04.05.2020 i årene 2021 – 2023. 

o Tur/retur regnes som én – 1 – tur. 
o Angitt tidsperiode er veiledende i den grad at sesongens ende avgjøres i 

forkortende lengde avhengig av snømengden. Eksempelvis vil sesongen ende 
04.05 eller tidligere dersom bar mark synes flekkvis i traséen før angitt dato.  

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

o Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. 
Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 Dispensasjon er kun gyldig sammen med sertifikat klasse S, utfylt kjørebok, gyldig 
dispensasjon utstedt fra Kvænangen kommune og vedlagt kart.  

 Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises.  
 
Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende allmenne 
hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte om 
eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i den 
tidsperioden hvor tilbakekalling er aktuelt.  
 
All motorferdsel i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet som 
mulig.  
 
Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag.  
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. Den som forsettlig eller 
uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter § 12.  
 

(Kjørebok følger under) 
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Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og 
forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
 
Tur: 01.02.2021 – 04.05.2021 Tur: 01.02.2022 – 04.05.2022 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
10  10  
Tur: 01.02.2023 – 04.05.2023 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
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1 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte - gnr bnr 45 7- Arne E. Pettersen 
2 Søknad A pettersen 

 
 
Kopi til: 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Arne Edmund Pettersen 
Naveren 1 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 47/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1-90 1128/2020 K01 15.04.2020 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte - gnr/bnr 45/7- Arne E. 
Pettersen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 45/7 i Kvænangen (Valan). Det søkes også 
om tillatelse til transport av ved fra samme eiendom.  
 
Søker eier hytta og det søkes om tillatelse for seg selv og sønnen Svein-Erik Falck.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. 
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
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Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier.  
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble hele søknaden behandlet av 
Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden 
behandles av begge kommunene. Søknad sendes derfor videre til behandling i Nordreisa. 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver 
hytte. 
 
 
 
Vurderinger: 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er ca. 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det er 
værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Kvænangen praktiserer inntil 4 års tillatelser til slike formål.  Det og kan derfor gis til utgangen av 
2023-sesongen. 
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Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
Kjøretrase fremgår av kartet: 
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Kart vedteig: 
 

 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 45/7.  
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Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen gnr/bnr 45/7. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa og ut til hytte på gnr/bnr 

45/7. Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  
Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 45/7 som fremgår av kartet i 

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

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Arne Edmund Pettersen (eier) 
Svein Erik Falk (sønn av eier) 
 

Type 
kjøretøy  
og antall:  

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

Antall 
turer: 

Tillatelsen gjelder inntil ti turer i året. 
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes med penn eller vannfast tusj før 
kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

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

 
Generelle vilkår: 

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

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Kvænangen kommune. Klagen skal angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.   
 

31



 
 Side 6 av 6

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa Kommune    
Reinpolitiet avd Storslett    
SNO Avd Storslett    
Troms politidistrikt    
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Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll. Ta godt vare på skjemaet. 
 

01.11.2019- 04.05.2020 01.11.2020- 04.05.2021 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
 
 

01.11.2021- 04.05.2022 01.11.2022- 04.05.2023 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
 

33



34



35



36



37



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Svenska Rymdaktiebolaget 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 33/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-131 7359/2020 K01 25.08.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 - Helikopterlanding. 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker: Svenska Rymdaktiebolaget 
Omsøkt 
tidsperiode: 

31.08. – 06.09.2020. 

Omsøkt antall 
turer: 

1 

Omsøkt ferdsel: Blå linje viser planlagt flyrute. Søker 
oppgir at det skal uthentes to objekter med 
følgende koordinater:  

 Ballong: 
(Desimalgrader (Lat/Long) 
69.481914 N 
21.542003 Ø 

 
 Nyttolast  

(Desimalgrader (Lat/Long)) 
69.47008 N 
21.46263 Ø 
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Andre søknads-
opplysninger 

Svenska Rymdaktiebolaget, eller Swedish Space Corporation (SSC) 
holder til i Kiruna, Sverige, og har sendt ut en luftballong som har landet 
i høydedraget øst og vest for Bilto. Kommunen forstår av søknad og e-
postkorrespondanse at SSC også sendte ut to andre ballonger som har 
havarert, og objektene bør derfor påvirkes i så liten grad som mulig for å 
ikke påvirke en havariutredning. For å hente ut objektene søker SSC om 
tillatelse til å uthente objektene med helikopter. 
 
Objektene veier henholdsvis 14 og 18 kg, og består av 6 transpondere 
hvorav den enkelte veier 3 kg, 100 meter line og ballong. 

 
 
 
Vurderinger: 
 
Motorferdselloven 
Motorferdsellovens § 3 forbyr motorferdsel i utmark med unntak gitt i lovens § 4 og nasjonal 
forskrift §§ 2 og 3. Hva som defineres som motorferdsel defineres i motorferdselslovens § 2 
første ledd som bruk av «svevende fartøy drevet av motor, samt landing og start med 
motordrevet luftfartøy. Hjemmel til å søke dispensasjon fra motorferdsellovens § 3 gis i samme 
lov § 6. 
 
Motorferdsellovens § 6 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 bestemmelsen slik:  
«Det må foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å 
gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". Ved vurderingen av om 
"særlige grunner" foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har 
et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. At transportøren 
anser transporten for økonomisk lønnsom er ikke avgjørende, dersom transporten ikke isolert sett 
dekker et reelt og nødvendig behov. De formålene som er nevnt under 7 om motorkjøretøyer, vil 
også kunne være å anse som særlige grunner etter lovens § 6.»  
 
«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.» 
 
Lavtflyging og landing kan gir støy og kan virke forstyrrende for folk som er bosatt i Bilto-
området og som utøver friluftsliv der og ikke minst viltet som lever der. Bruken av helikopter 
vurderes likevel å være preferert framfor ATV eller andre barmarkskjøretøy, da bruken av 
helikopter ikke vil medføre terrengskader, og forstyrrelsens omfang i tid og geografisk størrelse 
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er vesentlig mindre. Det vil også være ugjennomførbart å hente utstyret på skånsomt vis på 
vinterstid med snøskuter. 
 
Kommunen har vurdert muligheten til å hente utstyret til fots. Utstyrets plassering har landet i 
områder hvor friluftslivsutøvere ferdes, og avstandsmessig er ikke utstyret uhensiktsmessig langt 
unna. Det må likevel ses i sammenheng med at søker da må reise fra Sverige 6,5 timer med bil 
hvor de må krysse inn i Finland før de når Norge. I tillegg må man måtte gå 2 forskjellig turer 
som vil ta mellom 2 og 3 timer hver vei.  Kommunen vurderer at utstyrets størrelse og tyngde 
med dets behov om å bli behandlet skånsomt gir kommunen rom for å utvise skjønn.   
 
Kommunen vurderer at hensikten med tiltaket oppfyller bestemmelsens vilkår om særlige 
grunner som har et nytteformål, og som ikke knytter seg til unødvendig ferdsel. Det ér mulig å ta 
seg fram til området til fots, men kommunen vurderer det likevel urimelig å pålegge søker slik 
ekstra tidsbruk og potensielt påvirke havariutredningene. 
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. 
 
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige. 
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. Prinsippene i §§ 8 - 12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var 
prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samla belastning (§ 10), kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
(§ 12). 
 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9  
De omsøkte landingsområdene er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen 
søker også opp automatisk fredete kulturminner gjennom kulturminnesøk. Det er nylig registrert 
Havelle (Clangula hyemalis) [NT] i tilknytning til Ørretvannet, som har status som Art av stor 
forvaltningsinteresse og er rødlistet med statusen Nær truet. Arten hekker vanligvis i midten av 
juni og trekker tilbake til kysten kort tid etter eggene klekkes (24 rugedøgn), og før ungene blir 
flyvedyktig.  
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Kommunen vurderer at én enkelt tur i omsøkt periode ikke vil forstyrre i hekketiden da 
foreldregenerasjonen har trukket ned fra fjellet, og det er ikke fare for at ungene således er i fare 
da disse er selvstendige. Kommunen ber likevel søker om å tilstrebe å holde avstand til 
Ørretvannet under landingen.  
 
Objektenes posisjon ligger innenfor to forskjellige reinbeitedistrikt; 36 Cohkolat ja Biertevárri og 
42 Beahcegealli. Førstnevnte er et høstbeite/kalvingsland og sistnevnte et sommerbeite. 
Kommunen vurderer det som sannsynlig at motorferdselen vil kunne påvirke tamreinen. Det er 
helt nødvendig at søker klarerer eventuell motorferdsel med reindriftsdistrikt. 
 
Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å gjøre en vurdering ut ifra 
sakens omfang uten at føre-var-prinsippet kommer til anvendelse. 
 
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. Nordreisa kommune mottar årlig 
mellom 1 – 4 søknader om lavtflyging og landing med helikopter i utmark, hvorav disse i all 
hovedsak har bakgrunn i forskning og vitenskapelige undersøkelser. Kommunen vurderer at 
denne typen motorferdsel har svært begrenset omfang i antall turer at det ikke innebærer en for 
høy samlet belastning. En dispensasjon vil ikke utvide presedensen, da også dette er i 
vitenskapsøyedmed.  
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at helikopter har lite skadepotensiale vedrørende miljøforringelse utover tid 
brukt under lavtflyging. Søker skal tilstrebe å ha planlagt potensielle landingssteder som er egnet for 
lavtflyging før flygingen finner sted for å utføre flygingen på mest mulig effektiv vis. Lavtflyging 
over Reisa nasjonalpark skal ikke forekomme, jfr. nasjonalparkens Kapittel IV punkt 4.1. 
Kommunen minner om naturmangfoldlovens § 70 plikter likevel tiltakshaver å stanse dersom det 
oppstår skade eller fare for skade på naturmangfoldet. I slike tilfeller skal tiltakshaver om mulig også 
rette opp skaden.  
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Vedtak: 
Viser til motorferdsellovens §6 og innvilger søknad om laftflygning og landing i regi av Svenska 
Rymdaktiebolaget / Swedish Space Corporation (SSC). 
 
Søknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Vedtaket gjelder for én – 1 – tur mellom 31. august og 6. september 2020, hvor det vil bli 
utført 2 landinger tilknyttet følgende posisjoner: 
(Desimalgrader (Lat/Long) (Euref89/WGS84, sone 33) 

69,481914° N 
21,542003° Ø 

X: 755485,27 
Y: 7721778,06 

69,47008° N 
21,46263° Ø 

X: 752534,84 
Y: 7720134,97 

 Flyvningen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med 
reindriften. 

o Reinbeitedistrikt: 42 Beahcegeallis 
Navn:                   John Andreas Utsi 
E-post:                 d42fimppa@outlook.com 
Telefon:               930 57 025 
 

o Reinbeitedistrkt: 36 Cohkolat ja Biertavárris 
Navn:                   Johan aslak Logje  
E-post:                 reisavidda@gmail.com 
Telefon:               920 90 531 
 

 All flygning skal avbrytes dersom det kommer i konflikt med reindriftsinteresser. 
 Vilkåret omfatter at all transport planlegges slik at unødvendig transport unngås. 
 Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet. 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag med helikopter 
2 resultset_479_14403_vedlegg1 
3 resultset_479_14403_vedlegg2 
4 SSC landingskoordinater 
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Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Tarjei Gunnestad    
Kjetil Bjørklid    
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: NHDAT4 Registrert dato:24.08.2020 09:17:22

Antall vedlegg: 2

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei  

Er søkeren

B Foretak/lag/forening  

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

111111111
Foretak/lag/forening

Svenska Rymdaktiebolaget
Adresse

TORGGATAN 15
Postnummer

1111
Poststed

Solna, Sverige
Telefon

004698072000
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Martin
Etternavn

Bysell
Adresse

Greta Wennbergsgatan 10

Postnummer

1111
Poststed

Kiruna, Sverige

Telefon

004698072000
E-post
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martin.bysell@sscspace.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Kallaxflyg Kallaxflyg 004698081000

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Helikopter  

Registreringsnummer

TBD

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

31.08.2020 06.09.2020 B 1 tur  

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

A Ja  B Nei  

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

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)  

Nærmere opplysninger om formål

Vi landade en ballong och en vetenskaplig nyttolast i Nordreisa kommun nära Bilto. Vi skulle behöva ett 
landningstillstånd för kommunen för att kunna landa helikopter där och hämta hem grejerna. Gärna idag måndag 24 
augusti om det går. Annars är helikoptern bokad resten abv veckan så då får det bli nästa vecka.
Behov for ledsager

B Nei  

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Både ballongen och nyttolasten ligger i dalen för reisaelva nära Bilto.

Grunneier(ne)s navn

Bilto
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Om ni har frågor eller behöver mer information är det bara att kontakta mig på 004672 559 95 82 eller 
martin.bysell@sscspace.com

Vedlagt dokumentliste

Mini-Booster kartbild.PNG

Global star.jpg
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Fra: Åsmund Austarheim (Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no)
Sendt: 11.06.2020 14:56:20
Til: Nordreisa kommune
Kopi: fmtfpost@fylkesmannen.no; jim.h.hansen@politiet.no; kjb@statskog.no; post.troms@politiet.no; Fredrik
Lehn-Pedersen; tgu@statskog.no; jtnikolaisen@politiet.no

Emne: Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med søppelplukking- Nordreisa kommune
Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med søppelplukking- Nordreisa
kommune.PDF
Hei

Vedtak etter motorferdselloven er vedlagt.

 
Med vennlig hilsen
Kvænangen kommune

Åsmund Austarheim
Rådgiver Landbruk og utmark
              77 77 88 45/ 468 77 940
              asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no
              Kommunehuset, Gàrgu 8, 9161 Burfjord
 
 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med søppelplukking‐ Nordreisa kommune:
Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med søppelplukking‐ Nordreisa kommune.PDF
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161RådhusetE-post: 
post@kvanangen.kommune.no 

www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Nordreisa Kommune 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1-113 1776/2020 K01 11.06.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med søppelplukking- 
Nordreisa kommune 

 
Formannskapet behandlet søknad om motorferdsel i utmark i møtet 09.06.2020. Utskrift av 
møteboka følger.  
 
 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Kvænangen kommune. Klagen skal angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
77778845 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 

Kopi til: 
Reinpolitiet avd Storslett    
SNO Avd Storslett    
Troms politidistrikt    
NORDREISA SCOOTER OG BÅTFORENING Sandbakken 13 9152 SØRKJOSEN 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/1 -106 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 02.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
133/20 Kvænangen formannskap 09.06.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
søppelplukking- Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 7 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 Nordreisa scooter og båtforening søknad 
2 Nordreisa scooter og båtforening kart 
4 Rapport fra forrige tur 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.06.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Nordreisa 
kommune tillatelse til bruk av ATV for transport av personell og utkjøring av søppel i forbindelse 
med søppelrydding i området mellom Cuollojavri – Sivrajavri i Nordreisa.  

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Abojavri og opp til Ravdoaivi. 
Trase er vist på kartet.   
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Personer: Tillatelsen gjelder for medlemmer i Nordreisa scooter og båtforening som opptrer på 

vegne av Nordreisa kommune i henhold til driftsavtale for scooterløypenettet i 
Nordreisa.  

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil to stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i perioden 14. 08. 2020-18.09.2020 
Nøyaktig tidspunkt skal avtales med Abborassa reinbeitedistrikt før turen starter. 

Antall turer Tillatelsen omfatter en tur.  
 

Spesielle vilkår Det skal ikke fiskes eller bedrives jakt på denne turen. Det er heller ikke tillatt å ha 
med fiskeutstyr, jaktvåpen eller transportere inn utstyr til slik bruk ved seinere 
anledning.  

Rapportering: Omfanget av skrot og søppel skal dokumenteres for å danne grunnlag for vurdering av 
tilsvarende søknad i framtida. Rapport med bilder skal sendes Kvænangen kommune.  

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. 
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 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. 

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

 
Begunnelse: 
Søker viser til et transportbehov pga ryddemannskap og søppel skal fraktes over lange avstander. 
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.  
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Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Nordreisa 
kommune tillatelse til bruk av ATV for transport av personell og utkjøring av søppel i forbindelse 
med søppelrydding i området mellom Cuollojavri – Sivrajavri i Nordreisa.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
 

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Abojavri og opp til Ravdoaivi. 
Trase er vist på kartet.   

 
Personer: Tillatelsen gjelder for medlemmer i Nordreisa scooter og båtforening som opptrer på 

vegne av Nordreisa kommune i henhold til driftsavtale for scooterløypenettet i 
Nordreisa.  

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil to stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i perioden 14. 08. 2020-18.09.2020 
Nøyaktig tidspunkt skal avtales med Abborassa reinbeitedistrikt før turen starter. 

Antall turer Tillatelsen omfatter en tur.  
 

Spesielle vilkår Det skal ikke fiskes eller bedrives jakt på denne turen. Det er heller ikke tillatt å ha 
med fiskeutstyr, jaktvåpen eller transportere inn utstyr til slik bruk ved seinere 
anledning.  

Rapportering: Omfanget av skrot og søppel skal dokumenteres for å danne grunnlag for vurdering av 
tilsvarende søknad i framtida. Rapport med bilder skal sendes Kvænangen kommune.  

 
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. 
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

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

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

 
 
Begunnelse: 
Søker viser til et transportbehov pga ryddemannskap og søppel skal fraktes over lange avstander. 
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune søker om å få benytte ATV i forbindelse med søppelplukking ved de 
populære isfiskevannene Cuollojavri, Goccesjavri og Sirvajavri.  Vannene er tilgjengelig fra 
scooterløypa om vinteren. Vannene ligger i Nordreisa, men det er vesentlig kortere 
terrengtransport dersom anleggsveien i Kvænangsbotn benyttes som innfallsport. Fra 
anleggsvegen ved Abojavi er det ca. 15 km opp til kjøretraseen krysser kommunegrensa ved 
Ravdoaivi. Det søkes om å kjøre opp en helg i perioden 14.08.2017-18.09.2017 med 4 ATV-
kjøretøy. Den praktiske ryddingen utføres av Nordreisa scooter og båtforening i henhold til 
driftsavtale for scooterløyper mellom foreningen og Nordreisa kommune. Eventuell kjøring i 
utmark i Nordreisa behandles av Nordreisa kommune. Det blir jevnlig utført rydding ved disse 
vannene, og det blir sanket store mengder skrot og søppel. Det ble ryddet i 2017. 
 
Anleggsvegen i Kvænangsbotn er åpen for allmenn ferdsel hele veien inn til Suiokajavri etter 1. 
august.  
 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
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samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 

Vurdering 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring.  
 
Det skal kjøres etter eksisterende traktorveg og etablerte kjørespor, og dermed vil ikke kjøringa 
medføre nye sporskader. Vintertransport med snøscooter ville vært mer skånsomt, men det må 
være snøfritt for at det skal være mulig å plukke søppel. Barmarkstransport og lufttransport er 
derfor eneste løsning. Det søkes om et stort antall kjøretøy. Søker opplyser at det er nødvendig for å 
utføre arbeidet på en forsvarlig måte.  Erfaringer fra tidligere rydderunder viser at det har vært store 
mengder søppel, men det har blitt bedre med årene. Siste runde var i 2017. Da ble det plukka noen 
flasker, ølbokser og annet smårusk som fylte to søppelsekker. Transportbehovet synes derfor å være 
såpass lite at det kan gjennomføres med et mindre antall kjøretøy. Regelverket er strengt, og målet 
om å redusere den motoriserte transporten mest mulig står sentralt i formålsbestemmelsen til loven. 
Dispensasjonsbestemmelsen skal tolkes særlig strengt på barmark.  
   
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av  
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter i det aktuelle området. Det skal kjøres på barmark så det er fare for skade på 
vegetasjonen.  
 
I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt og det er lite sannsynlig at det 
ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til 
anvendelse i denne saken. Transporten omfatter en liten miljøbelastning og den tjener et særskilt 
nytteformål. Den utgjør derfor en liten del av den samla belastninga som økosystemet utsettes for og 
vil ikke skape presedens som vil føre til økt bruk av motorisert ferdsel. § 11 er mindre relevant denne 
sammenheng da alternativ transport kunne foregått med helikopter. På den andre sida så ville ikke 
miljøgevinsten være særlig stor og kostnaden med helikopter ville være betydelig og mindre 
fleksibelt i forhold til jobben som skal gjøres. For å unngå misbruk eller spekulasjoner fra øvrigheten 
om misbruk om å kjøre fjellet for fritidsformål så settes det vilkår om at det ikke skal fiskes eller 
jaktes i forbindelse med turen, eller tas med utstyr til slike formål 
 
Transporten går gjennom sentrale reinbeiteområder. Det bør derfor tas hensyn til reindrifta. I 
Kvænangen blir det bare en transportetappe langs anleggsvegen og etablert kjørespor, så 
konsekvensene er trolig små. Det bør likevel avtales med Abborassa reinbeitedistrikt for å unngå 
forstyrrelser i uheldige tidspunkt i forbindelse med oppsamling og flytting ol. Abborassa 
reinbeitedistrikt starter høstflyttinga tidlig.      
 
Kommunen vurderer at tiltaket er innenfor regelverket, og det vil være åpning for å innvilge 
søknaden. Det er lagt vekt på at ferdselen er organisert og har et nytteformål, samt at den følger en 
eksisterende kjøretrase og ferdselen har et begrenset omfang. 
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Fra: Blixgård, Asgeir (fmtrakb@fylkesmannen.no)
Sendt: 21.08.2020 15:08:38
Til: reisavidda@gmail.com
Kopi: Jim.h.hansen@politiet.no; Nordreisa kommune; tgu@statskog.no; Postmottak FMTF; Benonisen, Rune

Emne: Reisa nasjonalpark - Innvilget dispensasjon fra verneforskriften til bruk av helikopter i forbindelse med samling
og driving av rein i verneområdene
Vedlegg: Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde
til bruk av helikopter i forbindelse med samling og driving av rein.PDF
Hei,

Vedlagt følger kopi av brev. Brevet sendes bare elektronisk til adressat og kopiadressater.

God helg!

 
Med Vennlig Hilsen
Asgeir Kvalvåg Blixgård
Nasjonalparkforvalter 
Verneområdeforvalter
Mobil:   +4791328614

www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn‐og‐Navitdalen‐LVO
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa‐nasjonalpark/
 
 

Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde til bruk
av helikopter i forbindelse med samling og driving av rein: Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa
nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde til bruk av helikopter i forbindelse med samling og driving av
rein.PDF

58



Besøksadresse 
Haltibygget – Hovedv. 2 
9151 Storslett 

Postadresse 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

Kontakt 
Sentralbord +47 78 95 03 00 
Direkte 77642219+47 906 60709 
fmtrrub@fylkesmannen.no 

 

Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark og 
Ráisduottarháldi landskapsvernområde til bruk av helikopter i forbindelse 
med samling og driving av rein 

Vedtak  
Lavtflyging og landing er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark og 
Ráisduottarháldi landskapsvernområde  kap. 4 pkt. 4.1. og kap. 4 pkt 2.1 
forbudt. Etter forskriftenes kap. 4 pkt. 3 og 2.3 kan forvaltningsmyndigheten 
gi tillatelse til: «Landing med luftfartøy…» og «…annen nødvendig 
transport.» 
 
Det er fattet delegert vedtak i saken jf. vedtak i styresak 4/18.  
Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår:  
 
1. Tillatelsen gjelder for nødvendig flyging og landing i perioden 23. 

august – 9. september 2020 til samling og driving av rein på vestsiden 
av Reisaelva fra Sáitejávri og Njállaávži til nordlig grense. 

2. Dispensasjonen skal medbringes under flyging og forevises ved 
kontroll.  

 
Klage 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven 
§§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via 
nasjonalparkstyrets adresse over, jf. forvaltningsloven § 32. 

Søknaden 
Distrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri ønsker å samle og drive reinen fra 
nasjonalparken til nord for sperregjerde fra Nordreisa til Kåfjord som vist på 
kart. Dette gjøres i forkant av kalvemerking som foregår ved Gahperus.  

D-36 Cohkolat ja Biertavárri  
v/Johan Aslak Logje 
 
  
 

 

Saksbehandler Asgeir Kvalvåg Blixgård Vår ref. 2020/8097 -  Dato 20.08.2020 
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Regelverk 
Formålet med Ráisduottarháldi landskapsvernområde er: «… å bevare et 
særpreget høgfjellsområde med løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, 
og å gi allmenheten adgang til friluftsliv i et slikt område.»  
Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavflygning med 
luftfartøy, er forbudt ifølge punkt 2.1. Forvaltningsmyndigheten kan etter 
pkt. 2.3 innvilge tillatelse til landing med helikopter og annen nødvendig 
transport. 
 
Formålet med Reisa nasjonalpark er: «…å bevare et vakkert og tilnærmet 
urørt fjell- og dalområde med dets plante- og dyreliv og geologiske 
forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.»  
Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavt flyvning med 
luftfartøy, er forbudt etter punkt 4.1. Etter pkt 4.3 kan 
forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon for landing med helikopter og 
annen nødvendig transport.. 

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til landing i forbindelse med 
reindrift, og til annen nødvendig transport. Når verneforskriftene åpner for 
at det «kan» gis tillatelse til ulike tiltak, betyr ikke det at 
forvaltningsmyndigheten skal gi dispensasjon. Formuleringen betyr kun at 
forvaltningsmyndigheten kan vurdere om en søknad gir grunnlag for 
dispensasjon. 
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Naturmangfoldloven (§ 7) viser også til at prinsippene i loven §§ 8 – 12 skal 
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når forvaltningsmyndigheten fatter vedtak eller om det gis 
dispensasjon etter Naturmangfoldloven § 48. Dette gjelder 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming 
og samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 

Vurdering  
Det drives aktiv reindrift i hele Reisa nasjonalpark. Områdene brukes som 
vår-, sommer-, og høstbeiter. Det vil være behov for å samle reinen i 
forbindelse med merking. Dette kan gjennomføres langs bakken eller med 
helikopter. Samling langs bakken medfører slitasje på folk og natur. Bruk av 
helikopter er derfor en fordel med tanke på metode. 
 
Et viktig formål med vernet dreier seg også om allmennhetens tilgang til å 
drive naturvennlig friluftsliv. Vi har kunnskap om at helikopterflyging gir støy 
og kan virke forstyrrende for folk på tur. Det er imidlertid primært øde 
områder som flyges i, der det stort sett ferdes reindriftsutøvere.  
 
Arbeidet gjennomføres av distriktet som selv har beiterett på denne siden 
av Reisadalen. Det er derfor ikke fare for at andre vil søke om tillatelse på 
samme grunnlag og skape presedens for en utvikling som på sikt kan 
skade verneformålet, jfr. naturmangfoldlovens § 10. Lavtflyvning og landing 
med helikopter vil kunne forstyrre dyreliv og friluftsliv og stride imot 
verneformålet. Det vurderes imidlertid slik at forstyrrelsen i forbindelse med 
flygingen vil bli relativt kortvarig og ikke medføre økt samlet belastning med 
stort omfang. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor at en tillatelse ikke 
strider mot føre var prinsippet.  
 
Det vurderes dithen at arbeidet vanskelig kan gjennomføres uten bruk av 
helikopter. På grunnlag av det som er nevnt ovenfor mener 
forvaltningsmyndigheten at flygingen ikke vil påvirke verneverdiene 
nevneverdig eller strider mot vernevedtakets formål.   
 
Forvaltningsmyndigheten jobber med ferdigstilling av forvaltningsplanen som 
vil gi føringer, og forutsigbarhet for dispensasjonspraksis også i reindrift. Vi 
beklager at arbeidet drar ut i tid. 
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
“Dokumentet er behandlet 
elektronisk og har derfor ingen 
signatur” 
Asgeir Kvalvåg Blixgård 
nasjonalparkforvalter 
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Kopi pr e-post sendt av forvalter til: 
SNO v/Tarjei Gunnestad    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa kommune    
Reinpoliti v/Jim-Hugo Hansen    
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Statens hus Damsveien 1 
9800  VADSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-62 3748/2020 K01 29.04.2020 

 

Søknad om forlenget åpning av kommunale snøskuterløyper 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune mottok 21. april 2020 søknad fra Nordreisa Scooter- og båtforening v/leder 
Thomas Nyskog Berg, om forlenget åpning av snøscooterløyper i Nordreisa kommune etter at 
motorferdselsforbudet trer i kraft 5. mai, jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
islagte vassdrag § 9. Scooter- og båtforeningen søker om å forlenge hele løypenettet forlenget til 
og med 17. mai, eller så langt forholdene tillater det. Søknaden i sin helhet er vedlagt. 
 
Nordreisa kommune har per e-mail til Fylkesmannen i Troms og Finnmark etterspurt 
informasjon om fremgangsmåten for en slik søknad ettersom digitalt søknadsskjema på 
Fylkesmannens nettside er forbeholdt kommuner i det gamle fylket Finnmark. Fylkesmannen 
svarte at praksisen som utført i Finnmark om forlengelse av åpnede snøskuterløyper i Finnmark 
ikke har vært åpnet for Troms. I mangel av utfyllbart søknadsskjema utformes søknaden fra 
Nordreisa kommune i fritekst  etter rekkefølgen som følger av Finnmarks søknadsskjema. 
Kommunen inkluderer teksten i tekstbokser som fremgår i skjemaet slik at samme informasjon 
foreligger i Nordreisas søknad som de lenger nord i Troms og Finnmark fylke. Gjengitt tekst 
fremkommer i kursiv. 
 

Søknaden 

Generell informasjon 
Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni. 
 
Fylkesmannen kan gjøre unntak fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni i spesielle tilfeller 
etter begrunnet søknad (jf. nasjonal forskrift til motorferdselloven § 9). I Finnmark har 

63

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

Fylkesmannen åpnet opp for at enkelte snøskuterløyper kan gis forlenget åpning etter at 
motorferdselsforbudet trer i kraft 5. mai. 
Bakgrunnen for det særskilte forbudet fra 5. mai til 30. juni i Nord-Troms og Finnmark er at 
dette tidsrommet er svært kritisk for reinen og dyrelivet ellers, samt at terrenget er spesielt 
sårbart i vårløsningen. Motorferdsel i denne perioden er uheldig tor dyrelivet og kan skade 
terrenget. 
For at Fylkesmannen skal kunne vurdere kommunens søknad, må alle punkter i søknadsskjemaet 
være fylt ut. Fylkesmannen innhenter ikke informasjon og gjør ikke vurderinger på vegne av 
kommunene. 
 
Info om kommunen og hvilke løyper det søkes om 
Kommune: Nordreisa 
Kontaktinformasjon for 
ansvarlig saksbehandler: 
 

Navn: Fredrik Lehn-Pedersen 
E-post: Fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no. 
Telefonnummer: 77588045 

 
 
Nr. og navn på løyper som 
søker forlenget åpning: 

Nr. 1 Gahperus – Geatkkuluoppal – Somájavri 
 
Sideløype/sammenbindingsløype: Geatkkuluoppal – 
Kommunegrense til Kåfjord. 

Fra (sted): Parkeringsplass i bunnen av Gahperuslia. 
 
Sideløype/Sammenbindingsløype: Geatkkuluoppal 

Til (sted): Somájavri 
 
Sideløype/Sammenbindingsløype: Kommunegrense til Kåfjord. 

Dato det søkes forlenget 
åpning til: 

17. mai. 

 
Nr. og navn på løyper som 
søker forlenget åpning: 

Nr. 2 Oksfjord – Kautokeino: 

Fra (sted): Parkering ved E6 like nedenfor kirkegården i Oksfjordhamn 
Til (sted): Kautokeino 

 
Sideløype/Sammenbindingsløype: Kommunegrense til 
Kvænangen. 

Dato det søkes forlenget 
åpning til: 

17. mai. 

 
Nr. og navn på løyper som 
søker forlenget åpning: 

Nr. 3 Røyelen – Riehppejávri – Løype Oksfjord-Kautokeino: 
 
Sideløype: Røyelløypa 

Fra (sted): Parkering på Rundhaug. 
 
Sideløype: Rágasjohka 

Til (sted): Løype Oksfjord-Kautokeino like øst for Riehppejávri. 
 
Sideløype: Rágasjávri. 
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Dato det søkes forlenget 
åpning til: 

17. mai. 

 
Nr. og navn på løyper som 
søker forlenget åpning: 

Nr. 4 Svartfoss bru – Løype Oksfjord-Kautokeino: 
 
Sammenbindingsløype: Svartfoss bru - Gahperus 

Fra (sted): Svartfoss bru 
 
Sammenbindingsløype: Svartfoss bru 

Til (sted): Tilknytning til løype Oksfjord-Kautokeino sør for 
Cahppeslahku. 
 
Sammenbindingsløype: Parkering i bunn av Gahperuslia 

Dato det søkes forlenget 
åpning til: 

17. mai. 

 
Nr. og navn på løyper som 
søker forlenget åpning: 

Nr. 5 Sappen – Gahperus løypestart: 

Fra (sted): Sappen 
Til (sted): Gapherusløype like ovenfor parkering i bunn av Gahperuslia. 
Dato det søkes forlenget 
åpning til: 

17. mai. 

 
Nr. og navn på løyper som 
søker forlenget åpning: 

Nr. 6 Rotsundelv – Sikkajávri - Gievdnejávri: 
 
Løypen splittes i to like ovenfor tregrensen ved traktorveien 
mot Sikkajávri. 

Fra (sted): Fra skytebanen  
Til (sted): Sikkajávri 

Gievdnejávri 
Dato det søkes forlenget 
åpning til: 

17. mai. 

 
Reindriftsinteressene 
1. Avklaring med reindriftsinteressene 
Formålet med motorferdselforbudet 5. mai-30. juni er blant annet å skjerme dyr og fugler i 
hekke- og yngletiden. Fylkesmannen åpner ikke løyper som kommunen ikke har avklart med 
berørt reinbeitedistrikt/siida.  
 
Kommunen skal konferere med berørt reinbeitedistrikt/siida for hver enkelt skuterløype 
kommunen ønsker forlenget åpning for. Reinbeitedistriktets/slidas tilbakemelding skal komme fra 
styrets leder eller den leder delegerer dette til ikke fra en enkelt reindriftsutøver.  
 
Avklaring med berørt reinbeitedistrikt/siida skal så langt det er mulig være skriftlig og lastes opp 
som vedlegg til søknaden. I unntakstilfeller kan vi godta muntlig bekreftelse. Samtalen skal da 
gjengis i søknaden. Det må fremkomme hvem kommunen har pratet med og dato for samtalen.  
 
Mange i næringa, også i distriktets styre, oppholder seg på fjellet i tiden før mai måned i 
forbindelse med flytting fra vinter- til vår- /sommerbeiter. Det er derfor viktig at kommunene går 
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i dialog med berørte reinbeitedistrikt/siida tidlig på vinteren. Kontaktinformasjon til 
reinbeitedistriktenes/siidas styrer ligger på Fylkesmannens nettsider. 
 
Tilbakemelding fra reindrifta 
Gjengis skriftlig av kommunen 
 
Ettersom søknad om forlengelse kom inn tett på stengingen av løypenettet vurderte kommunen 
det mest effektivt å ringe lederne av de aktuelle reinbeitedistriktene og få svar muntlig slik at 
dager ikke går tapt på venting på svar. 
 
Tilbakemelding fra Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda - Mikkel Isak Eira: 
27. april klokken 11:28 ringte kommunen styreleder Mikkel Isak Eira og forklarte at kommunen 
hadde mottatt søknad om forlenget åpning av alle snøskuterløypene i kommunen til 17. mai. Det 
ble videre fortalt at en slik søknad først og fremst må avklares med reinbeitedistriktene før andre 
faktorer som sikkerhet, snøforhold og naturmangfold skal vurderes slik at søknaden kan 
videresendes til endelig behandling hos Fylkesmannen. 
 
Mikkel Isak Eira svarte at han ikke så for seg at fylkesmannen ville åpne opp for dette i Troms og 
fortalte at han hørte at de trolig ikke ville få forlenget åpning i Kautokeino heller. Eira svarte 
videre at til tross for mengden snø var ikke dette året en forlengning av åpningen var best, og 
ønsket derfor ikke at løypene innenfor Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda skal forlenges. 
 
Tilbakemelding fra Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri – Johan Aslak Logje: 
27. april klokken 10:55 ringte kommunen styreleder Johan Aslak Logje og forklarte at 
kommunen hadde mottatt søknad om forlenget åpning av alle snøskuterløypene i kommunen til 
17 mai. Det ble videre fortalt at en slik søknad først og fremst må avklares med 
reinbeitedistriktene før andre faktorer som sikkerhet, snøforhold og naturmangfold vurderes før 
andre faktorer som sikkerhet, snøforhold og naturmangfold skal vurderes slik at søknaden kan 
videresendes til endelig behandling hos Fylkesmannen. 
 
Johan Aslak Logje sa at en slik forlenging ville kunne ha betydning sør i distriktet, og at det 
derfor ikke var ønskelig at løypen fra Geatkkutluoppal til Somájávri skulle forlenges. Utover 
nevnt løype anslo Logje at forlengningen ikke ville være av betydning for reindrifta og at 
reinbeitedistrikt 36 derfor ikke ville motsette seg forlenget åpning av resterende løyper, inkludert 
sammenbindingsløypa som går fra Geatkkutluoppal til Kåfjord. 
 
Tilbakemelding fra Reinbeitedistrikt 42 Beachegealli – John Andreas Utsi: 
27. april klokken 12:20 ringte kommunen styreleder Johan Aslak Logje og forklarte at 
kommunen hadde mottatt søknad om forlenget åpning av alle snøskuterløypene i kommunen til 
17 mai. Det ble videre fortalt at en slik søknad først og fremst må avklares med 
reinbeitedistriktene før andre faktorer som sikkerhet, snøforhold og naturmangfold vurderes før 
andre faktorer som sikkerhet, snøforhold og naturmangfold skal vurderes slik at søknaden kan 
videresendes til endelig behandling hos Fylkesmannen. 
 
John Andreas Utsi fortalte at deres flytting av reinsdyr ikke ville nå frem til løypene innen 
omsøkt periode, og mente derfor at forlenget åpning vill være av betydning for reinbeitedistrikt 
42. 
 
Sikkerhet 
2. Sikkerhet for de som kjører og andre. 
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Kommunen skal gjøre en selvstendig vurdering av sikkerheten for de som kjører og andre. 
Vurderingen skal gjøres for hver enkelt løype kommunen ønsker forlenget åpning for. Det er ikke 
tilstrekkelig å kun skrive at det er gode snøforhold. I vurderinger av isforhold og vassdrag og 
skredfare, skal kommunen bruke nasjonale databaser (for eksempel NVE, Atlas, Varsom.no) og 
informasjonskilder som er benyttet i vurderingen. 
 
Kommunens vurdering av sikkerhet for de som kjører og andre: 
Kommunen vurderer dithen at løypene vil bli stengt når snøforhold endrer seg til å være barmark. 
Det samme skjer også når isforhold på vann og vassdrag endres og det ikke lenger er forsvarlig å 
ferdes. Løypene vil bli stengt og gjort kjent for publikum. 
 
Kommunen har eksempelvis allerede stengt sammenbindingsløypa mellom Svartfoss bru og 
Gahperus på grunn av åpne råk i isen. 
 
Snøforhold 
3. Snøforhold – bærende snølag 
Hele løypa skal være dekket av et bærende snølag. Løypa kan ikke brukes når deler eller flekker i 
løypa ikke lenger er dekket av snø (jamfør merknadene til nasjonal forskrift § 4a første ledd). 
Ofte ligger løypas startpunkt i lavere terreng, hvor snøen smelter tidlig. Kommunen må vurdere 
om det er bærende snølag langs hele løypestrekningen i de løypene kommunen søker forlenget 
åpning for. 
 
[Kommunens] vurdering av snøforhold: 
Snøforholdene langs hele traséen, med unntak av løypa over Reisaelva mellom Svartfossbru og 
Gahperuslia, er intakte. Aktuelle løyper vil stenges umiddelbart dersom snøforholdene endrer 
seg. 
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Naturmangfold 
4. Naturmangfold 
 
Kommunen må for hver enkelt løype vurdere hvilken innvirkning forlenget åpning kan ha på 
naturmangfoldet. Det skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 
8-12. 
Dette kan være spillplasser for skogshøns, vinter-/vårbeiter for elg, hekkelokaliteter for rovfugl, 
hekke- eller rasteplasser for trekkfugl med videre. 
 
I Naturbase finner du ikke alltid informasjon om hvor sensitive arter holder til. For å beskytte 
dem, kan stedsinformasjon være unntatt offentligheten. Det kan for eksempel gjelde hilokaliteter 
for fjellrev eller hekkelokaliteter for rovfuglarter. Saksbehandlere i kommunen kan få tilgang til 
Miljødirektoratets innsynsløsning for sensitive arter. Løsningen er et viktig verktøy i vurderingen 
av konsekvenser for naturmangfoldet. For å kunne logge inn i innsynsløsning for sensitive arter, 
må kommunens saksbehandler sende en e-post til fmfipostmottak@fylkesmannen.no merket 
«Innsyn i sensitive artsdata». 
 
Artsinformasjonen i naturbase/artskart er imidlertid ofte mangelfull og kommunen må i tillegg 
gjøre selvstendige vurderinger ut fra lokalkunnskap. Kommunen må oppgi hvilke 
informasjonskilder som er brukt i vurderingen. 
 
[Kommunens] vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
På bakgrunn av unormale mengder snø i år vil ikke snøskuterferdselen medføre et økt 
press/slitasje på vegetasjonen og underlaget. Så tidlig på året vil det ikke være mange trekkfugler 
i området ettersom innlandsvann fortsatt er islagt, og nærmest ingen barmark, samt insektlivet 
fortsatt er svært begrenset og i all hovedsak trygge under dyp snødekke/under isen. 
 
Nordreisa kommune vektlegger at den lokale befolkningen i kommunen har lange tradisjoner 
med å ta vare på lokalmiljøet, og det råder en streng indrejustis om å forholde seg til lovverket og 
det å hensynta reindriftsnæringa. Nordreisa kommune har full tiltro til at brukerne av løypenettet 
vil forholde seg til eventuelle forlenga løyper, samt at det for vil meldes fra dersom 
snøforholdene endrer seg.  
 
Løypenr. og -navn Vurdering 
Nr. 1 Gahperus – 
Geatkkuluoppal – 
Somájavri 
 
Sammenbindingsløype: 
Geatkkuluoppal – 
Kommunegrense 
Kåfjord 

Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ønsket ikke å forlenge løypen fra 
Geatkkutluoppal – Somájávri, men hadde ingen innvendinger om å 
forlenge mellom Geattkutluoppal – Kåfjord kommunegrense. 
 
Løypa holder seg på trygg avstand til Jávreoaivvit naturreservat og 
den relativt lave tettheten av artsregistreringer (rødelistede planter i 
all hovedsak) i området løypene ligger må ses i sammenheng med 
det høye tettheten av registreringer vest for løypa. Løypa er lagt 
slik at den i svært liten grad påvirker plantelivet som uansett ligger 
under unormalt store mengder snø i år, og således ikke vil trues av 
forlengingen dersom ikke forholdene vesentlig endres.  
 
Løypa bør derimot stenges umiddelbart dersom bæreforholdene 
endres eller om barmark fremkommer i, men også direkte tilknyttet 
løypa. 
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Nr. 2 Oksfjord – 
Kautokeino: 

Nordreisa kommune er bevisste på at det er registrert fjellrevhi 
(Vulpes lagopus) i nærhet av sørøstlige delen av Løype nr. 2 
Oksfjord – Kautokeino, sørøst for der løype 4  og løype 2 
sammenbindes. Fjellrevhiene og mesteparten strekningen ligger 
innenfor Reinbeitedistrikt 35, som ikke ønsker forlenging av 
løypene innenfor deres område, vurderer kommunen at det er 
hensiktsmessig å ikke forlenge åpning av snøskuterløype 2 i sin 
helhet. Videre vurderinger av Naturmangfoldloven gjøres ikke 
ettersom kommunen ikke vurderer det som hensiktsmessig 
tidsbruk. 

Nr. 3 Røyelen – 
Riehppejávri – Løype 
Oksfjord-Kautokeino: 

Hele løypa faller innenfor Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda som 
ikke ønsker forlengelse. Kommunen ser ingen grunn til å utfordre 
dette. Videre vurderinger av Naturmangfoldloven gjøres ikke 
ettersom kommunen ikke vurderer det som hensiktsmessig 
tidsbruk. 

Nr. 4 Svartfoss bru – 
Løype Oksfjord-
Kautokeino: 

Nordreisa kommune vurderer at snøskuterløypen mellom Svartfoss 
bru og Løype 2, som er lagt utenfor Gearpmesorda naturreservat, 
at dens strekning fram til møtepunkt mot Løype 2 ikke vil medføre 
betydelige negative påvirkninger på naturmangfoldet og det 
kalkrike området i fjellet i omsøkt periode så lenge snøforholdene 
ikke endrer seg vesentlig. 
 
Sammenbindingsløype mellom Svartfoss bru – Gapherus er stengt 
og bør ikke gjenåpnes på bakgrunn av utrygg is på elva. 

Nr. 5 Sappen – 
Gahperus løypestart 

Selv om løypa går over flere rødlistede plantearter vurderes en 
forlenging med årets snøforhold å ikke utgjøre en betydelig risiko 
for disse som skiller seg ut fra regulær sesong. Løypa bør derimot 
stenges umiddelbart dersom bæreforholdene endres eller om 
barmark fremkommer i, men også direkte tilknyttet løypa. 

Nr. 6 Rotsundelv – 
Sikkajávri - 
Gievdnejávri 

Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse i 
tilknytning til løypa, og den er lagt utenfor registrert 
orrfuglområde. Forlenging av åpning her anses ikke å medføre økt 
risiko for naturmangfoldet så lenge snøforholdene holder seg. 

 
 
 
 
Prioritering, behov og bruk 
5 Prioritering, behov for åpning og bruk av løypene 
Et av formålene med motorferdselloven er å begrense motorferdsel i utmark til et minimum. 
Dette gjelder spesielt i forbudstiden 5. mai-30. juni. Kommunen må derfor beskrive behovet for å 
forlenge åpning av hver enkelt løype, eksempelvis om løypa går til hyttefelt, turisthytter eller 
isfiskevann. 
 
Fylkesmannen åpner ikke flere løyper i samme område, løyper uten klart formål eller løyper der 
transportbehovet kan dekkes av andre løyper. Kommunen må derfor gjøre en vurdering av hvilke 
løyper som ønskes åpnet og hvordan disse kan dekke de behovene befolkningen har. 
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Etter 4. mai, blir det gjerne stilt spørsmål om hvorfor den ene løypa fikk forlenget åpning og den 
andre ikke. Kommunen skal derfor prioritere løypene kommunen ønsker forlenget åpning for 
(prioritering 1, 2, 3 4 og så videre, hvor prioritet 1 er den løypa det er 
sterkest ønske om å holde åpen). 
 
Prioritering, behov for åpning og bruk av løypene: 
Alle kommunale løyper må ærlig begrunnes i hovedsak fornøyelseskjøring. På bakgrunn av 
begrenset antall av løypene som er aktuelle for forlenging på bakgrunn av avklaringer med 
reinbeitedistriktene er gjenværende løyper jevnt over høyt ønsket. Prioriteringene er som følger: 

1. Løypenr. 1 Gahperus - Geatkkuluoppal (løypa opp til hyttefelt like ovenfor tregrensa ved 
Gahperuslia gir tilgang til hyttene, og Geatkkutjávri er et yndet fiskeområde).  
Løype nr. 4 Svartfoss bru til møtepunkt til løype nr. 2: Tilgang til fiskevann og 
turområder. 
Løype nr. 6 Rotsundelv – Sikkajávri – Gievdnejávri: tilgang på fiskevann og turområder 

2. Sammenbindingsløype (tilknyttet løype nr.1): Geatkkuluoppal – Kåfjord 
kommunegrense. 
Løypenr. 5 Sappen – Gahperud løypestart: tilgang til snøskuterløypene fra 
lokalsamfunnet. 

4.  Løype nr. 2, nr. 3 og strekningen Geatkkuluoppal – Somájávri (sørlig del av løypenr. 1) 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 søknad forlenging 2020 - Nordreisa scooter- og båtforening 
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Nordreisa Kommune v/Kristian Berg  

 

Søknad om forlengelse av åpningstid for snøscooterløypenette i Nordreisa 

Kommune 

 

 Nordreisa Scooter og båtforening søker om forlenget åpning av snøscooterløyper 

i Nordreisa Kommune, etter at motorferdselsforbudet trer i kraft 5.Mai. Det er 

ønskelig å få forlenget åpning av alle løyper, da snøforholdene pr dags. Dato tilsier 

at det ikke skal være noe problem for naturmangfoldet i de berørte områder. 

Det tas hensyn til berørte områder der rein oppholder seg. 

Det gis forlenging i finnmark fylket, der de også har reinbeitedistrikt og snøforhold 

slik vi har. Så ser ikke noen problem på forlenging av åpning i nord troms også.  

En forlenget åpning vil derimot føre til økt trivsel for lokalbefolkningen etter en 

lang, kald og mørk vinter. Økt trivsel vil igjen kunne føre til positive effekter for 

samfunnet som helhet. Det er ønske om forlengelse til og med 17.Mai, eller så 

langt forholdene tillater det.  

Kan ikke se noe negativt med forlenget åpning i Nordreisa Kommune, dette ville 

virkelig gitt noe til lokalbefolkningen som avslutning på sesongen.  

Med vennlig hilsen  

Thomas Nyskog Berg, Leder Nordreisa Scooter og Båtforening 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/543-2 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 06.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/20 Driftsutvalget 20.05.2020 
47/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.09.2020 

 

Høring - Endringsforslag av nasjonal motorferdselforskrift § 5 første ledd 
bokstav c (oppheving av 2,5 km-grensen m.m.). 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Høringsnotat(815248) 
2 Høring - tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm)(815640 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune ønsker ikke at vilkåret om minsteavstand på 2,5 km fra nærmeste brøytede 
vei fjernes, men nedjusteres til 500 – 1 000 meter fra nærmeste brøytede avlossingsmulighet. 
 
Kommunen stiller seg bak Klima- og Miljødepartementets eksempelforslag om å føye til vilkår 
om en fastsatt øvre begrensning på antall turer til privateid hytte. Kommunen foreslår videre at 
bestemmelsen også hensyntar/inkluderer hytter med flere enn én eier. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aktuell bestemmelse er Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
5 første ledd bokstav c, og i dag lyder den som følger: 

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

 
§ 5 andre ledd åpner for at myndigheten etter § 5 kan delegeres til et folkevalgt organ eller 
offentlig tjenestemann.  
 
Bestemmelsen er ment å dekke transportbehovet til avsidesliggende hytter i områder der det 
ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det er bare transport av bagasje og 
utstyr som kan tillates – kommunen kan med andre ord ikke gi tillatelse til ren persontransport. 
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I desember 2019 ble et mer omfattende lovendringsforslag lagt på høring som Nordreisa 
kommune har gitt sin uttalelse til. I den høringen var også § 5 første ledd bokstav c aktuell for 
endring, men da kun for å presisere at vilkåret om minimum 2,5 km gjelder langs korteste 
gangbare trasé og ikke at det var snakk om i luftlinje, 
 
Lovendringsforslaget som i denne høringen skal tas stilling til er følgende: 

1. Bør vilkåret for bestemmelsen om at hytter må ligge 2,5 km fra nærmeste veg for å søke 
etter § 5 første ledd bokstav c fjernes? 

2. Bør det settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik tillatelse? 

Vurdering 
Om vilkåret om private hytters plassering 2,5 km fra nærmeste brøytede veg. 
Kommunen stiller spørsmål om hvor veloverveid forslaget om fjerning av vilkåret ettersom det 
kommer så tett på tidligere endringsforslag om presisering av samme vilkår som nå foreslås 
fjernet. Fjerning av vilkåret fremstår som en konflikt mellom to hovedprinsipper i 
motorferdselloven og tilhørende forskrift:  

1. Redusere motorferdselen til et minimum. 
2. Reglene tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel som tjener anerkjente nyttebehov 

 
Nordreisa kommune er av oppfatning av at vilkåret om 2,5 km fra brøytet veg er en drøy avstand 
som ikke hensyntar faktorer som stigning eller reelle parkeringsmuligheter. Det kreves en god 
fysisk form for å kunne transportere til fots all den bagasje en småbarnsfamilie trenger til en 
hytte, om den så bare ligger 1 km fra brøytet veg. Ordlyden «brøytet veg» hensyntar ikke det 
faktum av at snøskuteren må fraktes med bil, losses, feste slede, pakke nødvendig bagasje, skifte 
til nødvendig bekledning, med mer. 
 
Lovendringsforslaget vil i Nordreisa kommune ha en selvbegrensende effekt. Dette fordi 
kommunen ikke har det store antallet avsidesliggende hytter. Det vil likevel i en liten kommune 
med lange tradisjoner for bruk av snøskuter i kommunale løyper bety at en særdeles stor andel 
av hytteeierne vil søke om transport til sine hytter. Kommunen må derfor forvente en ikke-
ubetydelig økning av søknader og økt motorferdsel i hytteområdene.  
 
Nordreisa kommune anser at det bør foreligge et konkret vilkår om avstand på mellom 500 – 
1 000 m fra nærmeste brøytede avlossingsmulighet. Dette vil bety parkeringsplass, snuplass, 
møteplass eller rasteplass, men kan også inkludere en brøytet oversiktlig veg som er lite 
trafikkert i særskilte tilfeller. Et slikt vilkår er mer virkelighetsnært for vekslingsperioden 
mellom bil og snøskuter, jfr. dette kapitelets andre avsnitt. Avstandskrav på et sted mellom 500 
– 1 000 m er langt nok til å dekke et reelt behov om motoriserttransport, men ikke nærmere enn 
at unødvendig motorferdsel faller utenfor. Det muliggjør også et forvaltningsskjønn for områder 
med spesielt bratte motbakker mellom hytte og aktuell avlossingsplass. For spesielt uhåndterbar 
transport for kortere distanser kan det med dagens lovverk fult mulig søkes etter dette etter 
forskriftens § 6 – særlige behov. 
 
Om det bør settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik tillatelse. 
Kommunen henviser til ovennevnte justeringer av dagens ordlyd. 
 
Kommunen er positive til høringsnotatets forslagseksempel på en nasjonal begrensning på 
antallet turer som kan kjøres per sesong. Nordreisa kommune praktiserer i dag, med eksisterende 
lovrammer, å utgi inntil to personlige dispensasjoner til privat hytte, med inntil ti årlige turer per 
dispensasjon. Et slikt vilkår bør være gjeldende for private hytter – uavhengig av om det er én 
eller flere hytteeiere. 
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HØRINGSNOTAT – forslag til endringer i reglene for når kommunen kan gi tillatelse til 

å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte 

 

1. Innledning 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag om å fjerne vilkårene 

om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til 

hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie 

transport i området. Forslaget er i samsvar med forslag til vedtak fra Stortingets energi- og 

miljøkomite i Innst. 219 S (2019–2020).  

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det i tillegg bør settes andre vilkår for 

kommunens adgang til å gi slik tillatelse, for eksempel krav om at tillatelsen bare skal gis 

langs kartfestet trasé og for et maksimum antall turer per sesong (se punkt 3.2 nedenfor). 

 

2. Bakgrunn og gjeldende rett 

Av hensyn til natur og friluftsliv er i utgangspunktet all motorferdsel, herunder bruk av 

snøskutere, forbudt i utmark. Forbudet er nedfelt i motorferdselloven § 3, som lyder: "I 

utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller 

vedtak med hjemmel i loven."  

 

Det gjelder en rekke unntak fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Unntakene gjelder i all 

hovedsak ferdsel til ulike typer nytteformål.  Et av unntakene gjelder adgang til å frakte 

bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Unntaket fremgår av forskrift 

for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c. 

Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til bruk av 

snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  

 

Bestemmelsen er ment å dekke transportbehovet til avsidesliggende hytter i områder der det 

ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det er bare transport av bagasje og 

utstyr som kan tillates. Kommunen kan med andre ord ikke gi tillatelse til ren 

persontransport. Det er likevel adgang til å la personer sitte på så lenge det er plass sammen 

med bagasjen, forutsatt at passasjertransporten ikke medfører ekstra kjøring. Personer som 

har behov for transport på grunn av en varig funksjonshemming, eller som er 

bevegelseshemmet som følge av alder eller midlertidig sykdom, kan søke om tillatelse etter 

forskriften § 5 første ledd bokstav b (varig funksjonshemming) eller § 6 (særlige behov). Ved 

særlige behov, for eksempel ved transport av gjenstand som er for tung til å fraktes på annen 

måte enn med motorkjøretøy, kan det søkes om dispensasjon etter forskriften § 6 for 

transport til hytte som ligger nærmere enn 2,5 kilometer fra brøytet bilveg.   

 

Kommunen kan, etter forskriften § 5 første ledd bokstav a, gi løyve til fastboende som påtar 

seg ervervsmessig kjøring. Bestemmelsen lister ut type formål som kan være aktuelle. 

Transport mellom bilveg og hytte er ett av formålene. Eiere av hytter kan derfor leie transport 

fra fastboende med løyve til å drive slik kjøring. For slik leiekjøring gjelder ikke kravet om at 

det må være minst 2,5 km til hytta, og heller ikke begrensningen om at kjøringen bare må 

gjelde bagasje og utstyr. Leiekjøringsordningen ble formulert som en vid bestemmelse for å 
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sikre en smidig og hensiktsmessig ordning, som samtidig gjorde leiekjøringsalternativet 

realistisk og attraktivt. Ordningen forenkler saksbehandling og kontroll, og er ikke til hinder 

for at leiekjørere kan foreta ren persontransport til hytte – med mindre kommunene har gitt 

strammere føringer i sine løyver.  

 

2,5 km-kravet i § 5 første ledd bokstav c har de siste årene vært gjenstand for debatt, blant 

annet i Stortinget i forbindelse med flere representantforslag. På bakgrunn av et slikt forslag 

(dokument nr. 8: 119 S (2018-2019)  jf. Innst. 355 S (2018-2019)) sendte Klima- og 

miljødepartementet i desember 2019 på høring et forslag om å tydeliggjøre kommunenes 

adgang til å bruke skjønn ved måling av avstanden mellom hytte og brøytet vei. 

Departementet foreslår i høringsbrevet en presisering i § 5 første ledd bokstav c slik at det 

kommer klarere frem at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden i luftlinje hvis 

topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige trasé er lengre enn 2,5 km. 

Høringsfristen gikk ut 4. mars 2020. 

 

I januar 2020 ble det på nytt fremmet et representantforslag om bestemmelsen 

(representantforslag 55 S (2019–2020)). Forslaget går ut på at avstandskravet oppheves. 

Det gjør også kravet om at tillatelse bare kan gis dersom det ikke er mulig å leie transport i 

området. Forslaget innebærer således at kommunene kan gi tillatelse til transport av bagasje 

og utstyr til hytter uavhengig av avstand til brøytet vei og uavhengig av om det finnes tilbud 

om leiekjøring i området. Innstilling i saken ble avgitt 31. mars 2020 (Innst. 219 S (2019–

2020)). Komiteen tilrår at Stortinget vedtar forslaget. Saken er foreløpig satt opp for 

behandling i Stortinget 5. mai 2020. 

 

Departementet mener på prinsipielt grunnlag at det er uheldig å foreslå nye endringer i 

bestemmelsen om tillatelser til å bruke snøskuter til hytte allerede nå. Departementet mener i 

utgangspunktet at forslaget om å tydeliggjøre kommunenes adgang til å bruke skjønn ved 

måling av avstanden mellom hytte og brøytet vei, som ble sendt på høring i desember 2019, 

bør gjennomføres og få tid til å virke en stund før det tas stilling til om det skal gjøres 

ytterligere endringer i bestemmelsen. Departementet vil samtidig bemerke at noe under 

halvparten av kommunene som uttalte seg i denne høringen ga uttrykk for at de ønsket å 

fjerne avstandskravet helt, selv om dette ikke var tema for høringen.  

 

Videre mener departementet at man bør avvente evalueringen av lovendringen om adgang 

til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring før det gjøres nye endringer som åpner 

for mer snøskuterbruk. Adgangen til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring ble 

innført i 2015, og sluttrapporten fra en femårig følgeevaluering av denne lovendringen er 

ventet i slutten av 2020.  

 

På bakgrunn av den langvarige debatten om bestemmelsen, og den foreliggende saken i 

Stortinget, har Klima- og miljødepartementet likevel besluttet å sende spørsmålet om å fjerne 

avstandskravet på høring.  

 

 

3. Departementets vurderinger 
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3.1 Virkninger av forslaget 

Forslaget vil medføre at langt flere hytteeiere vil kunne gis tillatelse til å bruke egen 

snøskuter til hytta til transport av bagasje og utstyr. Spesielt i områder der det ikke finnes 

tilbud om å leie transport, vil fjerning av avstandskravet på 2,5 km kunne gi anledning til å 

tillate motorisert ferdsel til transport av bagasje og utstyr til hytter i langt større grad. 

 

Også der hvor det er tilbud om leiekjøring, vil forslaget kunne gi åpning for kjøring for 

hytteeiere som har egen snøskuter. 

 

Det vil fortsatt være opp til den enkelte kommune å vurdere om tillatelse til bruk av snøskuter 

til hytte skal gis, men endringen vil gi kommunen anledning til å gi tillatelse til kjøring der den 

tidligere ikke har hatt en slik mulighet.  

 

Det er ifølge SSB i underkant av 440 000 hytter og andre fritidsboliger i Norge. 

Departementet har ikke tall for hvor mange av disse som ikke har veitilgang vinterstid, men 

som ligger mindre enn 2,5 km fra brøytet vei. Ut fra oppmerksomheten rundt 2,5-km grensen 

er det grunn til å tro at forslaget i enkelte deler av landet vil medføre en til dels betydelig 

økning i antall tillatelser til bruk av snøskuter. Det vil trolig være store lokale variasjoner. I 

noen fjellområder er det mange hytter uten tilgang til vinterbrøytet vei, i andre områder er det 

få. Enkelte kommuner har en restriktiv holdning til motorferdsel i utmark, og vil trolig ikke 

ønske å innvilge tillatelse selv om vilkårene er oppfylt. De vil for eksempel fortsatt stille krav 

om en minimumsavstand for at tillatelse skal kunne innvilges, eller bare innvilge tillatelser der 

det ikke finnes tilfredsstillende leiekjøringstilbud. Dette vil kommunen stå fritt til å gjøre. 

Andre kommuner vil ønske å være så liberale som mulig innenfor regelverket.  Det er heller 

ikke alle hytteeiere som har eller ønsker å skaffe seg egen snøskuter. I denne gruppen 

finnes både de som ønsker å benytte leiekjøringstilbud, og de som ikke ser behov for 

motorisert transport.. 

 

En økning i tillatelser til privat snøskuterbruk til hytter vil kunne ha følgende konsekvenser 

som bør tas i betraktning ved vurderingen av forslaget: 

 

Økning i omfanget av motorisert ferdsel 

Det totale omfanget av motorisert ferdsel i utmark forventes å øke. Omfanget er vanskelig å 

tallfeste, men det er grunn til å tro at det kan bli store lokale variasjoner, slik at det øker mye i 

noen områder og lite i andre.  

 

I en del tilfeller vil en tillatelse til bruk av egen skuter komme til erstatning for leid 

skutertransport. Det er imidlertid sannsynlig at hytteeiere med tillatelse til å bruke egen 

skuter, vil bruke denne inn til hytta oftere enn de ellers ville leid transport. Videre vil forslaget 

medføre at det gis tillatelser til hytter som ikke benytter seg av leiekjøring i dag, for eksempel 

fordi hytta ligger i et område der det ikke er et slikt tilbud.  

 

Flere private snøskutere på hyttene vil også kunne øke presset for å etablere tilførselsløyper 

fra hyttene/hyttefeltene til åpne skuterløyper. Flere tilførselsløyper vil øke snøskuterbruken i 

området ytterligere.  
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Tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken viser at det har vært en jevn økning i antall 

registrerte snøscootere. I 2019 var det registrert 91 930 snøscootere, noe som innebærer en 

dobling av antall snøscootere de siste 20 årene. Forslaget vil trolig bidra til ytterligere økning 

av antall registrerte snøscootere.   

 

Virkning for friluftslivet 

Mange hytteområder ligger i de mest attraktive friluftsområdene vi har. Det er derfor spesielt 

friluftslivet som vil bli negativt berørt av en økning av snøskuterbruken. Mer snøskuterkjøring 

innebærer mer forstyrrelser, trafikk og støy, både i områder som brukes til friluftsliv og nær/i 

hyttefelt og setergrender.  

 

Snøskutertraseer og skiløyper kan komme i konflikt med hverandre. Mange av traseene som 

vil være aktuelle for snøskutertransport til hyttene, brukes som langrennsløyper vinterstid. 

Dette gjelder for eksempel ubrøytede skogsbilveier og andre private veier. Det kan også 

oppleves som en sikkerhetsutfordring når et større antall snøscootere kommer til å bruke 

skiløypene ifm hyttekjøring. 

 

For mange er naturen et sted man oppsøker for å få stillhet og ro, fravær av sjenerende støy 

og en opplevelse fri for forstyrrelser. Dette er viktig for folks lovskvalitet og helse. Støy utgjør 

allerede et betydelig folkehelseproblem i Norge. Mange eksponeres daglig for negative 

miljøfaktorer fra motorisert transport. Naturen til fjells oppsøkes av mange nettopp for fravær 

av støy og forstyrrelser. Skutertrafikk oppleves derfor av mange som sjenerende, spesielt 

hvis den blir av et visst omfang. Det kan også oppleves utrygt å dele arealer og løyper med 

snøskutere når man er på tur eller på vei til egen hytte på ski.  

 

Det er i ferd med å komme elektriske snøscootere på markedet, men også slike vil være 

konfliktskapende. Sikkerhetsutfordringene vil være de samme, og de vil også oppleves som 

en forstyrrelse av mange, selv om de støyer mindre.  

 

Virkning for hytter og hytteområder 

For mange er hyttene et viktig utgangspunkt for å drive friluftsliv, og stillhet og ro oppgis ofte 

som en motivasjon for å reise til hytta. Det er delte meninger om skuterbruk blant hytteeiere.  

Økt snøskutertransport til og fra hytter og hytteområder vil være kilde til konflikt mellom 

hytteeiere som har ulike holdninger og ønsker når det gjelder snøskuterkjøring inn til 

hyttefelt.  

 

Virkning for naturmangfold 

Mer motorisert ferdsel vil øke den samlede belastningen på naturmangfoldet, og spesielt fugl 

og pattedyr Kjøring med snøskuter skjer gjerne i perioder hvor viltet er ekstra sårbart. 

Senvinter og vår er en krevende periode med tanke på tilgang til mat, og det er også en 

viktig periode for reproduksjon. Viltet er i denne perioden svært sårbar for forstyrrelser.  

 

Virkning for reindriften  

I tilknytning til en del hytteområder er det også reindrift både innenfor det samiske 

reinbeiteområdet og i områdene i Sør-Norge der det drives reindrift med særskilt tillatelse. 

Økt motorferdsel vil kunne forstyrre rein og ytterligere vanskeliggjøre reindrift i områder med 
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hytter. Økt motorferdsel rundt hytteområdene, som følge av at hytteeierne anskaffer 

snøskuter og også benytter etablerte løyper for skuterkjøring, vil kunne få negativ betydning 

for viktige områder for reindriften. En økning i omfanget av motorisert ferdsel kan påvirke 

reindriften spesielt negativt i perioder hvor reinen er sårbar og har behov for ro. Dette gjelder 

særlig på senvinteren og på våren under kalvingstiden. 

 

Virkning for leiekjøringsvirksomhet 

Leiekjøring er i dag et viktig tilbud for hytteeiere som ikke har egen snøskuter, men som 

ønsker å få transportert bagasje og utstyr til hytta si. Mange kommuner har gode 

leiekjøringsordninger. I områder med gode leiekjøringstilbud er det som regel et lavt antall 

snøskutere i privat eie, samtidig som at det er få leiekjørere i områder der mange har privat 

snøskuter. I dag kan kommunen bare gi hytteeier tillatelse til å bruke egen snøskuter dersom 

det ikke finnes tilbud om leiekjøring i området. En åpning for bruk flere private snøskutere til 

hyttetaransport, vil enkelte steder kunne medføre at grunnlaget for å opprettholde 

leiekjøringstilbudet bortfaller. 

 

For mange hyttekommuner er service og transport knyttet til fritidsboliger et satsingsområde 

og en viktig næring. Transportoppdrag med snøskuter er enkelte steder også en viktig 

tilleggsnæring for lokale bønder eller andre fastboende. Mer privat snøscooterbruk vil kunne 

medfører reduserte inntekter for de som tar på seg slike transportoppdrag til hytter, og i 

verste fall undergrave leiekjøringsordningen. Dette kan igjen føre til at hytteeiere uten ønske 

om egen skuter risikerer å få et dårligere tilbud. 

 

Veiretter, vinterbrøyting osv 

Motorferdselloven regulerer ikke forholdet til grunneier. Der kjøring til hytter skjer på veg over 

annen manns eiendom, kan det bli spørsmål om bruksretten til vegen også omfatter rett til 

kjøring med snøskuter når vegen er ubrøytet. Der spørsmålet blir aktuelt må det løses 

gjennom en tolkning av stiftelsesgrunnlaget for retten, eventuelt ved ny avtale. 

 

Kontrollsituasjonen 

Forslaget vil ikke innebære vesentlig endring med tanke på å gjennomføre kontroll. Det er 

grunn til å tro at forslaget vil innebære at volumet av kjøring vil øke. Økt kjøring på lovlige 

dispensasjoner kan potensielt også medføre noe økning i den ulovlige kjøringen, hvilket igjen 

kan bety behov for økt kontrollomfang 

 

Statens naturoppsyn opplever i dag at kommunene gir mange dispensasjoner til kjøring til 

hytte som ikke er kontrollerbare fordi de mangler kartfestet trasé, ikke inneholder 

begrensninger i antall turer eller stiller krav om kjørebok. Dette er en utfordring som kan 

løses ved å stille nærmere vilkår for å gi tillatelse, se avsnitt under.   

 

Kapasitet på oppstillingsplasser/parkeringsplasser 

Forslaget kan bidra til en økning av snøscootere i privat eie, som igjen kan ha konsekvenser 

for kapasiteten på parkeringsplasser knyttet til hytte- og utfartsområder – enten i form av 

behov for faste oppstillingsplasser, eller for et økt antall snøscooterhengere som tar plasser. 

 

Økt press på kommunen til å tillate bruk av egen snøskuter 
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Det kan tenkes at ikke alle kommuner ønsker å føre en mer liberal motorferdselpraksis enn 

de gjør i dag og derved ikke ønsker å åpne for å gi tillatelser til bruk av private snøskutere til 

hytter som ligger mindre enn 2,5 km fra brøytet vei. En endring som foreslått vil imidlertid 

kunne føre til økt press på kommunene til å gi slike tillatelser, særlig over tid. 

 

3.2 Vurdering av om det bør stilles andre vilkår for tillatelse 

Av Klima- og miljødepartementets rundskriv T-1/96 fremgår det at "Eventuell tillatelse til 

hyttekjøring bør ikke gis for mer enn en sesong om gangen og begrenses til 

et fåtall turer. Dette gjelder særlig i områder som er egnet for leiekjøring og der slike 

ordninger må forventes opprettet". Det er med andre ord en forventning om at kommunene 

er restriktive når det gjelder omfanget av kjøring som skal tillates. Snøskuteren skal 

fortrinnsvis brukes når det er behov for å frakte tungt utstyr. Tillatelsen gjelder ikke ren 

persontransport. Det skal ikke gis tillatelser til ubegrenset antall turer til hytta med snøskuter i 

løpet av en sesong.  

 

Denne forutsetningen vil fortsatt gjelde dersom forslaget om å oppheve avstandskravet 

vedtas. Departementet bemerker at tillatelsen gjelder frakt av bagasje og utstyr. Den er ikke 

ment å dekke alle familiens turer til hytta i løpet av en vintersesong, dersom hytta brukes 

hyppig. Reaksjonene som har kommet på fylkesmennenes lovlighetskontroll og påfølgende 

oppheving av tillatelser til kjøring til hytter som ikke oppfyller avstandskravet, kan tyde på at 

det også er en viss praksis for kjøring som ikke er nødvendig for transport av bagasje og 

utstyr, men at det også blir kjørt turer der primærformålet er persontransport. Slik 

persontransport er pr. i dag uansett ikke tillatt, og det er heller ikke i Innst. 219 S (2019–

2020)) signalisert et ønske om å åpne for fri adgang til persontransport til hytter selv om 

avstandskravet oppheves.  

 

Departementet vurderer at en oppheving av avstandsgrensen vil medføre at det reelt sett vil 

kunne bli en omfattende ny kjøring som primært er knyttet til persontransport. Det er 

vanskelig å drive en effektiv kontroll som sikrer at det ikke kjøres til andre formål enn som 

lovverket åpner for, særlig dersom tillatelsene som er gitt ikke er avgrenset til et konkret 

antall turer pr. sesong. Det er også vanskelig å avgrense kjøringen på annen måte, 

eksempelvis gjennom krav til mengde bagasje og utstyr som skal transporteres for at 

kjøringen skal være lovlig. 

 

Departementet forutsetter at kommunene i en tillatelse setter begrensninger for antall turer 

per sesong, og at antallet settes lavt. Denne forventningen har som nevnt vært gjeldende i 

lang tid, og nedfelt i rundskriv T-1/96. Departementet registrerer imidlertid at en del 

kommuner pr. i dag ikke fastsetter et konkret antall turer.  

Departementet mener derfor det bør vurderes om dette kravet bør tas inn i selve 

forskriftsteksten. Dette vil sikre at omfanget av snøskuterbruk holdes på et nivå som ikke er 

høyere enn det som regelverket ment å åpne for. Det vil si nødvendig bagasje- og 

utstyrstransport, og at snøskuteren fortrinnsvis brukes ved behov for å frakte tyngre bagasje 

eller utstyr. Uten slik antallsbegrensning vil mange turer til hytta i realiteten være 

persontransport kamuflert som bagasjetransport. Vi ber om høringsinstansenes syn på dette.  
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I representantforslaget som ligger til grunn for forslaget i Innst. 219 S (2019–2020) heter det 

at "(e)ier/leier må også oppgi kjøretrasé når han søker, og det er kun denne traseen som 

skal benyttes til og fra hytta." For å sikre at kjøringen er til minst mulig skade for natur og 

friluftsliv og at omfanget av snøskuterkjøring ikke øker mer enn nødvendig, bør det etter 

departementets syn vurderes om det bør tas inn i forskriften at kommunen i tillatelsen skal 

kartfeste eller eventuelt på annen måte skal angi hvilken trasé kjøringen skal skje etter. Slik 

kanalisering av trafikken vil også kunne bidra til å redusere konflikter. I tillegg vil kartfesting 

eller angivelse av trasé gjøre det mulig for Statens naturoppsyn å kontrollere om kjøretøy 

som stanses i felt kjører i samsvar med tillatelsen eller ikke. Departementet ber om 

høringsinstansenes syn på forskriftsfesting av et slikt krav. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunene vil få større fleksibilitet når de skal vurdere søknader om tillatelse. Det vil bli noe 

enklere å vurdere om vilkårene for å gi tillatelse er oppfylt. Flere kommuner vil kunne få til 

dels betydelig økning i søknader til behandling.   

 

Forslaget vil trolig medføre noe færre klagesaker og dermed noe mindre arbeid for 

fylkesmennene, som er klageinstans. 

 

Forslaget antas å gi en reduksjon i inntekter til lokale aktører som driver 

leiekjøring/utmarksnæring.  

 

Forslaget vil kunne medføre økt motorferdsel i utmark og derved økt behov for kontroll. Dette 

innebærer merarbeid for kontrollmyndighetene (Statens naturoppsyn og politiet).  

 

Forslaget kan medføre flere ulykker og kostnader forbundet med dette. Generelt skjer det en 

del ulykker med snøscooter. I følge statens vegvesen er et fellestrekk i mange av ulykkene at 

fører har manglende risikoforståelse, ferdigheter, kunnskap og erfaring til å håndtere 

snøscooteren på en sikker måte. Normalt har ulykker som oftest medført skader på fører 

og/eller passasjer, men det har også relativt nylig vært dødsulykke som følge av påkjørsel. 

Ved en omfattende økning av snøscooterkjøring i skiløyper øker risikoen for kollisjoner som 

også rammer tredjepart. Spesielt dersom det blir økt kjøring fra personer som ikke har 

trening med å kjøre snøscooter. Snøscootere er generelt vanskeligere å styre enn en bil, noe 

som kan gi overraskelser for mindre trente førere. Spesielt på hardt underlag. Snøscootere 

kan kjøres uten særskilt førerkort av alle som har førerkort for bil utstedt før 2006. 

Førerkortkravet kom i 2006.  

 

Det legges opp til at eventuelle økte utgifter til offentlige myndigheter som følge av forslaget 

vil dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.  

 

5. Forslag til endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav 

c skal lyde:  
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c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger 

tilknyttet brøytet bilveg, 

 

Alternativt:  

 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav 

c skal lyde:  

 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte når det i 

området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a. Kommunen skal i tillatelsen fastsette 

maksimalt antall turer pr. sesong, og kartfeste hvilken trasé som skal benyttes. 
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Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 882 

Avdeling Saksbehandler 
Hege Feiring 
22 24 58 91 

Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av 
snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene for 

tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte.   

 

Det foreslås å fjerne vilkåret i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 5 første ledd bokstav c om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke 

snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 

vei. Det foreslås også å fjerne vilkåret om at slik tillatelse bare kan gis dersom det ikke er 

mulighet for å leie transport i området. Forslaget er i samsvar med forslag til vedtak fra 

Stortingets energi- og miljøkomite i Innst. 219 S (2019–2020). Forslaget skal behandles i 

Stortinget 5. mai 2020. 

 

Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på om det i tillegg bør settes andre 

vilkår for kommunens adgang til å gi slik tillatelse, for eksempel krav om at tillatelsen bare 

skal gis langs kartfestet trasé og at det i tillatelsene skal settes en begrensning på hvor 

mange turer som kan kjøres per sesong. Sistnevnte kan være et virkemiddel for å bidra til at 

det ikke blir kjørt flere turer enn det som er nødvendig for å dekke formålet med ordningen, 

som er nødvendig transport av bagasje og utstyr. Begrunnelsen for et krav om kartfesting av 

trasé er knyttet til muligheten for å kontrollere at det ikke kjøres utover transport mellom vei 

og hytte.  

 

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no 

(https://www.regjeringen.no/id2700527/).  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1315- 

Dato 

30. april 2020 
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Side 2 
 

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, kan høringssvar sendes til 

postmottak@kld.dep.no med referanse 20/1315. 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal 

sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende 

organisasjoner. 

 

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over 

høringsinstanser. 

 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no. 

 

Fristen for å sende inn innspill og merknader til forslaget er 1. august 2020. 

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hege Feiring 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune  2560 ALVDAL 

Alver kommune Postboks 4 5906 FREKHAUG 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 

Dep 

0030 OSLO 

Aremark kommune  1798 AREMARK 

Arendal kommune Serviceboks 650 4809 ARENDAL 

Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Askvoll Kommune Boks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ 

Aukra kommune  6480 AUKRA 

Aure kommune  6690 AURE 

Aurland kommune  5741 AURLAND 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune  5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Bruhagen 6530 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhuset 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Rådhuset 3970 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 

Dep 

0030 OSLO 

Beiarn kommune Postboks 25 8118 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal Kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Blåfjella-Skjækerfjella 

nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Trøndelag, 

Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 13 5561 BOKN 

Breheimen nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune  4745 BYGLAND 

Bykle kommune  4754 BYKLE 
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Side 4 
 

 

Byrkije 

nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 

nasjonalparkstyre 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Bærum kommune  1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune  5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Den Norske Turistforening Youngstorget 1 0181 OSLO 

Dovre kommune  2662 DOVRE 

Dovrefjell nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Gudbrandsveien 7 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune  8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Storgt 18 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsvn. 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune  2440 ENGERDAL 

Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE 

Etnedal kommune  2890 Etnedal 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune  5947 FEDJE 

Finansdepartementet Postboks 8008 

Dep 

0030 OSLO 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Olavsgata 10 6210 VALLDAL 

Flakstad kommune Rådhuset 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune  3623 LAMPELAND 

Flå kommune  3539 FLÅ 

Folgefonna nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Vestland, 

Postboks 7310 

5020 BERGEN 

Folldal kommune Nyberg 2580 FOLLDAL 
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Side 5 
 

 

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 

Dep 

0032 OSLO 

Framtiden i våre hender Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lyches vei 

23 B 

1338 SANDVIKA 

Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK 

Froland Kommune Osedalen 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, 

Statens Hus 

4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fyresdal kommune  3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune  2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØY 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune  4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1, 

Storahuset 

4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Serviceboks 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune  6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune  8680 TROFORS 

Gratangen kommune  9470 GRATANGEN 

Greenpeace Postboks 33 

Torshov 

0412 OSLO 

86



 

 

Side 6 
 

 

Grimstad kommune Serviceboks 503 4898 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7870 GRONG 

Grue kommune  2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune  5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhuset 8452 Storkmarknes 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hallingskarvet nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, 

Postboks 325 

1502 MOSS 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns 

vei 3 

8294 HAMARØY 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Hareid rådhus 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Fjellvn 6 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 

A 

8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 

1 

7200 KYRKSÆTERØRA 

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 

Dep 

0030 OSLO 

Helsedirektoratet Postboks 7000 0130 OSLO 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune  3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune  3692 SAULAND 

Hjelmeland kommune Kommunehuset 4130 HJELMELAND 

Hol kommune  3576 HOL 

Hole kommune Hole Herredshus 3530 RØYSE 

Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune  7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 

Solli 

0230 OSLO 

Hurdal kommune Rådhuset 2090 HURDAL 

Hustadvika kommune Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune  1680 SKJÆRHALLEN 

Hyllestad kommune  6957 HYLLESTAD 

Hægebostad kommune  4595 TINGVATN 
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Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune  7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset 9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 37 7670 INDERØY 

Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftsenteret 

2325 HAMAR 

Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Postboks 70 3521 JEVNAKER 

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre  6863 LEIKANGER 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 

Dep 

0030 OSLO 

Karasjok kommune Rådshusg 4 9730 KARASJOK 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 

Kautokeino kommune Bredbuktnesveien 

6 

9520 KAUTOKEINO 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 

Dep 

0030 OSLO 

Kommunesektorens organisasjon Postboks 1378 

Vika 

0114 OSLO 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger kommune  2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand kommune Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund kommune Rådhuset 

Kaibakken 2 

6509 KRISTIANSUND N 

Krødsherad kommune  3536 NORESUND 

Kulturdepartementet Postboks 8030 

Dep 

0030 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 

Dep 

0032 OSLO 

Kvam herad Kvam rådhus, 

Grovagjelet 16 

5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad kommune  5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
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Kvænangen kommune Rådhuser 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Boks 74 9148 OLDERDALEN 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 

Dep 

0030 OSLO 

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 

Dep 

0033 OSLO 

Langsua nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 Tennevold 

Lebesby kommune Postboks 88 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune  8890 LEIRFJORD 

Leka kommune  7994 LEKA 

Lesja kommune  2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Postboks 40 7882 NORDLI 

Lillehammer kommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Lom kommune Sognefjellsvegen 

6 

2686 LOM 

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Nordland, 

Postboks 1405 

8002 BODØ 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Postboks 94 2713 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Standv. 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8551 LØDINGEN 

Lørenskog kommune Rådhuset 1470 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden kommune  5981 MASFJORDNES 

Melhus Kommune Rådhusvn 2 7224 MELHUS 

Meløy kommune Postboks 214 8151 ØRNES 

Meråker kommune  7530 MERÅKER 
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Midtre Gauldal kommune  7290 STØREN 

Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 

Moloveien 10 8002 BODØ 

Midt-Telemark kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Miljøstiftelsen Bellona Vulkan 11 0178 OSLO 

Modalen kommune Postboks 44 5729 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes Kommune Rådmannskontoret 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Møysalen nasjonalparkstyre Statens hus, 

Moloveien 10 

8002 BODØ 

Målselv kommune  9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 7856 JØA 

Namsskogan kommune  7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune  2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nasjonalparkstyret for 

Forollhogna 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Nasjonalparkstyret for 

Jotunheimen NP og Utladalen LV 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Nasjonalparkstyret for 

Reinheimen 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Natur og ungdom Postboks 4783 

Sofienberg 

0506 OSLO 

Naturvernforbundet Mariboesgate 8 0183 OSLO 

Nes kommune Kommunehuset 3540 NESBYEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune  9840 VARANGERBOTN 

NHO Reiseliv Postboks 5465 

Majorstuen 

0305 OSLO 

Nissedal kommune  3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Moveien 1 1482 NITTEDAL 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
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Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune  2120 SAGSTUA 

Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune  9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal kommune  3630 RØDBERG 

Norges Bondelag Postboks 9354 

Grønland 

0135 OSLO 

Norges Fjellstyresamband Stortingsgt. 30 0161 OSLO 

Norges Hytteforbund Øvre Slottsgt. 11 0157 OSLO 

Norges Idrettsforbund og 

Olympiske Komite 

Serviceboks 1  

Ullevål Stadion 

0840 OSLO 

Norges Jeger- og fiskerforbund Postboks 94 1378 NESBRU 

Norges Miljøvernforbund Postboks 593 5806 BERGEN 

Norges Røde Kors Postboks 1 

Grønland 

0133 OSLO 

Norges Skogeierforbund Postboks 1438 

Vika 

0115 OSLO 

Norsk almenningsforbund v/ Skjåk almenning 2690 SKJÅK 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag Akersgata 41 0158 OSLO 

Norsk friluftsliv Nedre Slottsgate 

25 

0157 OSLO 

Norske Reindriftssamers 

Landsforbund 

Postboks 508 9255 TROMSØ 

NORSKOG Postboks 123 

Lilleaker 

0216 OSLO 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 

Dep 

0030 OSLO 

Nærøysund kommune    

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 

Dep 

0033 OSLO 

Oppdal kommune Inge Krokannsveg 

2 

7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune  2550 OS I 

ØSTERDALEN 

Osen kommune  7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune  5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune  7864 OVERHALLA 
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Politidirektoratet Postboks 8051 

Dep. 

0031 OSLO 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Rakkestad kommune Pb 264 1891 RAKKESTAD 

Rana Kommune Postboks 173 9601 Mo i Rana 

Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune  6300 ÅNDALSNES 

Regjeringsadvokaten Postboks 8012 

DEP 

0030 OSLO 

Reisa nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Rendalen kommune  2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Berkåk 7391 RENNEBU 

Riksadvokaten Postboks 8002 

Dep 

0030 OSLO 

Rindal kommune  6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 2 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Serviceboks 4 3504 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2380 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 

Rondane - Dovre 

nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Innlandet, 

Postboks 987 

2626 LILLEHAMMER 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 

19 

7374 RØROS 

Røst kommune  8064 RØST 

Røyrvik kommune  7898 LIMINGEN 

Råde kommune Rådhuset 1640 RÅDE 

Sabima Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Salangen kommune  9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Rådhuset 8250 ROGNAN 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 

Dep 

0030 OSLO 

Samnanger kommune  5650 TYSSE 
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Sande kommune  6084 LARSNES 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3247 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Sel kommune Botten 

Hansensgate 9 

2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune  4440 TONSTAD 

Skaun kommune Rådhuset 7353 BØRSA 

Skien Kommune Postboks 3004 

Handelstorget 

3703 Skien 

Skiptvet kommune Storveien 24 1816 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune  2690 SKJÅK 

Smøla kommune  6570 SMØLA 

Snøscooterimportørenes forening    

Snøscooterklubbenes fellesråd    

Snåsa kommune  7760 SNÅSA 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Postboks 73 6921 HARDBAKKE 

Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 6706 

Etterstad 

0609 OSLO 

Statskog SF Postboks 63 

Sentrum 

7801 Namsos 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 
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Steigen kommune Rådhuset 8281 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord Kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 Koppang 

Storfjord kommune  9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune  6201 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune  6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Rådhuset 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune  8920 SØMNA 

Søndre Land kommune  2860 HOV 

Sør-Aurdal kommune Tingvoll 2930 BAGN 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Postboks 7 2101 SKARNES 

Sørreisa kommune  9310 SØRREISA 

Sør-Varanger kommune Boks 406, 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusv 3 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Skånlandsveien 

72/76 

9440 EVENSKJER 

Tokke kommune  3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Tolldirektoratet Postboks 8122 

Dep 

0032 OSLO 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim kommune Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 STEINKJER 
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Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune  7590 TYDAL 

Tynset kommune Tynset Rådhus 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Kommunehuset 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune  5570 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 5 5730 ULVIK 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 

Dep 

0032 OSLO 

Utmarkskommunenes 

sammenslutning 

Postboks 1148  

Sentrum 

0104 OSLO 

Utsira kommune  5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt. 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune  4747 VALLE 

Vang kommune  2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅBYGD 

Varangerhalvøya 

nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

Hus 

9815 VADSØ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune  8980 VEGA 

Vegårshei kommune Myra 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune  7650 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1540 Vestby 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune  6390 VESTNES 

Vestre Slidre kommune  2966 SLIDRE 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Rådhuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Villreinrådet i Norge  2881 AUST-TORPA 
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Vindafjord kommune  5580 ØLEN 

Vinje kommune  3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune  8063 VÆRØY 

Vågan kommune  8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms 

veg 2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Postboks 34 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

WWF-Norge Pb 6784 St. Olavs 

plass 

0130 OSLO 

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Postboks 325 1502 MOSS 

ØKOKRIM Postboks 8193 

Dep 

0034 OSLO 

Øksnes kommune  8439 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Rådhuset 6150 ØRSTA 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker Kommune Rådhuset 3300 HOKKSUND 

C/O Bioforsk Svanhovd Øvre 

Pasvik nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

Hus 

9815 VADSØ 

Øyer kommune  2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre kommune  2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune  4865 ÅMLI 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Ånderdalen Nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4-6 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune  4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Kaffegata 23 2270 FLISA 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Dag Roar Stangeland 
Postboks 188 
9156  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 32/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-64 4991/2020 K01 04.06.2020 

 

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5 e vedkjøring i tiden 
01.11.2020 - 15.04.2021 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker: Dag Roar Stangeland 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.11.2020 – 15.04.2020 

Omsøkt antall 
turer: 

11 – 20 turer 

Omsøkt trasé 

  
Originalt omsøkt vedteig av samme størrelse i samme skog høyere i 
terrenget og lenger unna vei og traktorspor. Kommunen tok kontakt med 
Statskog i den hensikt i å avklare om det var gjennomførbart å flytte 
vedteigen nærmere vei for å korte ned motorferdselen i utmark til et 
minimum, uten å gå på bekostning av kvaliteten av veden som søker og 
Statskog har inngått avtale om. Kartet ovenfor er resultatet av dette. 

97

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html


 
 Side 2 av 2

Opplysninger 
relevant for 
søknaden: 

Dag Roar Stangeland søker som privatperson. Søknaden ble i 
utgangspunktet sendt til kommunen tidlig i 2020, hvorav omsøkt kjøretøy 
var ATV/4-hjuling på barmark. Søknaden (utvalgssak 17/20) ble avslått i 
dispensasjonsutvalget i møte den 31.03.2020, med den bakgrunn av at 
transport av ved skal gjøres med snøskuter der det er mulig, jfr. 
betingelsene i § 6 som presisert i rundskriv T-1/96. Melding om vedtak 
ble sendt til feil e-postadresse grunnet skrivefeil i søknad, utført av annen 
enn søker selv. 
 
Av telefonsamtale 27.05.2020 ble søker muntlig informert om avslaget 
og tilsendt saksdokumentene. Søker og kommunal saksbehandler ble 
enige om å ta opp søknaden på nytt under forutsetning av at 
motorferdselen legges til vinterføre med bruk av snøskuter. 

 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav e, samt naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12. 
 
Motorferdselloven 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark. Det 
søkes om tillatelse for bruk av snøskuter for transport av ved fra vedteig utstedt av Statskog. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e: 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon på bakgrunn av transport av 
ved må opplysningene i søknaden vurderes opp mot betingelsene gitt i forskriftens § 5 første ledd 
bokstav e. Bestemmelsen lyder slik:  

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

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

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

 
Kommunen anser vedtransport til eget bruk som en kurant dispensasjonsgrunn og vurderer at 
søknaden oppfyller betingelsene gitt i § 5 første ledd bokstav e. 
 
Vedteigen søker oppga i opprinnelig søknad har blitt justert i tidligere saksbehandling. 
Kommunen forespurte Statskog om det var mulig å flytte søkers vedteig nærmere skogsvei uten å 
gå på bekostning av produktet søker og Statskog har avtalt. Dette i den hensikt om at vedteigen 
var mer forenlig med motorferdsellovens mål om å redusere motorferdselen i utmark til et 
minimum. Statskog utarbeidet da nytt kart hvor eksisterende skogsvei gir direkte tilgang til 
teigen.  
 
Omsøkt tidsperiode er lagt slik at den utløper samme dag som avtale om rotsalg, utstedt av 
Statskog. 
 
Kommunen har etter samtaler med Statskog og Nasjonalparkstyret med deres erfaringer fra 
skogskjøtsel og hytteforvaltning kommet til enighet om- og lagt til grunne at én snøskutertur med 
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slede kan frakte 0,5 m3 ved. Årsforbruket for en gjennomsnittlig bolig overstiger sjeldent 5 m3 – 
hvorav sistnevnte er grunnlaget for mengden ved rotsalget tillater. Nordreisa kommune anbefaler 
der for inntil 10 turer for sesongen. 
 
Naturmangfoldloven: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som til å gjelde fra 01.07.2009. 
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: 

Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 
også som grunnlag for samisk kultur. 

 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som 
kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og 
produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige. 

 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen. 

 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9. 
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. Omsøkt trasé er ikke lagt til naturtyper av truet 
karakter eller med spesiell forvaltningsinteresse. Det er registrert gaupe (Lynx lynx) i området 
hvorav seineste registreringer er fra 16. og 20. januar- og 11. februar 2020. Gaupens revir er 
enorme og begrenset motorferdsel i avgrensede område tett på trafikkert bilvei vurderes å ikke 
være av betydelig konsekvens. Området faller innenfor registrert Storfuglområde. 
Storfuglbestanden i gamle Troms fylke har vært lav i flere tiår, og også synkende siden midten av 
1990-tallet. Omsøkt motorferdsel vil falle utenfor lekperioden, men kan i ytterste grad være 
forstyrrende i eventuell oppvekstperiode. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Motorferdselen er foreslått til et kort 
strekke langs gammel kjerre-/traktorveg. Storfuglen trives best i gammel barskog, og kommunen 
vurderer betingelsene Statskogs rotsalg legger opp til som en forsvarlig skjøtsel. Vurderingen tar 
også høyde for at det nå omsøkes om bruk av snøskuter på vinterføre framfor ATV på barmark. 
Gjeldende søknad må derfor anses som et positivt ledd i redusering av belastningen på 
vegetasjonen og terrenget. 
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Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen vurderer at omsøkt motorferdsel ikke vil medføre miljøforringelse så lenge transport 
av ved forekommer på et bærende lag snø. Kommunen henviser til samme punkt i 
søknadsbehandling datert 16. mars 2020: «Kommunen vurderer at vedtransport på vinterføre er 
den prefererte fremgangsmåten.», jfr. naturmangfoldloven § 12. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune har fattet følgende administrativt delegert vedtak, i medhold av Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.77 med senere endringer), jfr § 4a, samt nasjonal 
forskrift (15.05.88) 
 
Viser til motorferdsellovens § 5 e og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og innvilger dispensasjon 
med vilkår for omsøkt motorferdsel, jfr. forskriftens § 7.  
Dispensasjonen gis ved vilkår:  
 Dispensasjonen gjelder for inntil én snøskuter med påmontert kjelke, for inntil 10 årlige turer, 

i periodene 01.11.2020 – 15.04.2021, for transport av ved. 
 Dispensasjonen hjemler ikke alminnelig persontransport men transport av ved. 
 Dispensasjon er kun gyldig sammen med sertifikat klasse S, utfylt kjørebok, vedlagt kart og 

gyldig rotsalg/hogsttillatelse datert utstedt fra Statskog SF. 
o Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises. 

 Motorferdselen skal avklares med aktuelt Reinbeitedistrikt: 
o Kontaktinformasjon for Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat v/Johan Aslak Logje:  

 Telefon: 920 90 531 
 Epost: reisavidda@gmail.com 

 
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 medfølger på neste side) 
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Kjørebok:  
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato, klokkeslett og underskrift av 
den som kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand 
ved eventuell kontroll. 
Tur: 01.11.2020 – 15.04.2021 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, Pb 174, 9156 Storslett.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Vedteig 2020 Nordreisa Bilto D Stangeland kart 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag 
3 Rotsalg/hogsttillatelse til ved 

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

 

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

Antall vedlegg: 2

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

9 Nei

Er søkeren

(D Privatperson

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

02.04.1954

Fornavn

Dag Roar

Etternavn

Stangeland

Adresse

Reisadalen 4177

Postnummer Poststed

9154 STORSLETT

Telefon Mobil

41129986 41129986

E-post

dagroiand7@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

@Ja

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

Kjøretøy

Kjøretøytype

Ø  Firehjuls- /  sekshjulstrekker

Registreringsnummer
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

For vedkjøring

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

G) Begge deler

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

Skal kjøringen foregå

Over en/flere perioder

Fra og med dato Til og med dato

10.01.2020 04.05.2023

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

(9 Ja

Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

Transport av ved

Nærmere opplysninger om formål

Kjelke

Antall turer denne perioden

(9 11 -20 turer

0 Nei

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

Behov for ledsager

(9 Nei

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se vedlagte kart

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kartvedlegg Dag Roar Stangelandpdf

Teigseddel.pdf
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

For vedkjøring

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

G Begge deler

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

Skal kjøringen foregå

Over en/flere perioder

Fra og med dato Til og med dato

10.01.2020 04.05.2023

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

(9 Ja

Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

Transport av ved

Nærmere opplysninger om formål

Kjelke

Antall turer denne perioden

9 11 - 20 turer

0 Nei

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

Behov for ledsager

G) Nei

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Se vedlagte kart

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kartvedlegg Dag Roar Stangelandpdf

Teigseddel.pdf
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Statskog
Dag Roar Stangeland

Bilto

9154 Storslett &

O/l (9
m. 41 129986

ROTSALG /HOGSTILLATELSE
FOR VED

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

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

fornyes etter avtale.

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

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

skal medbringes og forevises ved kontroll.

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

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

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

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

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

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

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

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

Statskog SF med det første.

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

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

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

Øvrige betingelser ;" spesielle forholdsregler:

.  Hogst skjer på eget ansvar

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

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

Grove. gamle trær (livsløpstrær) skal stå igjen

Hogst må ikke foregå nærmere fremmed hytte enn 100 m.

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

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

leveres ved et godkjent leveringssted.

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

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

tl lb g 14.02 A—H Hanstad

Dat . Kjøper Dato. Utsteder (for Statskog SF)

Kundenr

Art. Prosjekt Sted Ant. Pris/enhet eks. mva Sum eks.mva
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Anne-Marte Henriksen 
Eidkjosvegen 55 
9105  Kvaløya 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 30/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-63 4043/2020 K01 08.05.2020 

 

Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 c - gnr/bnr 
46/26 - Anne-Marte Henriksen 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker: Alf Vidar Jakobsen og Anne-Marte Henriksen 
Omsøkt 
tidsperiode 

01.01.2020 – 31.12.2020. 5-årig 

Omsøkt antall 
turer 

20 

Andre søknads-
opplysninger 

Det søkes som privatperson. Det søkes om dispensasjon for transport av 
ved, bagasje og utstyr til egen hytte i Meiland, Kvænangen kommune, 
med gnr/bnr 46/26. 
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble 
hele søknaden behandlet av Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at 
denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden behandles av begge 
kommunene. Nordreisa kommune behandler disse søknadene etter 
Kvænangen har gjort sin behandling, ettersom formålsaktiviteten bak 
motorferdselen ligger på Kvænangens side av grensen. 
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Omsøkt trasé 

 
 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved. Nordreisa kommunes behandling omfatter kun 
delen av motorferdsel som omsøkes innenfor Nordreisas side av kommunegrensen. 
 
Motorferdselloven 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 

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

 
Rundskriv T-1/96 presiserer bestemmelsen slik: 
 «Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i 
tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftens § 6. Besøkende på foreningshytter omfattes heller 
ikke av § 5. Heller ikke kjøring til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne 
paragrafen». 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir Kvnangen og Nordreisa kommune normalt tillatelser til hytteier for å transportere 
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bagasje og utstyr etter en fast trasé mot Mailand. Nordreisa kommune legger til grunn at 
personene i søknaden faller innenfor T-1/96 definisjon av hytteier på bakgrunn av dispensasjon 
fra Kvænangen kommune. 
 
Nordreisa kommune har en annen praksis enn Kvænangen kommune der det gjelder 
dispensasjoner til privateide hytter. Etter tidligere tilbakemelding fra oppsynet om at kontroll av 
dispensasjoner i felt har tidvis vist seg vanskelig dersom søknader ikke gis til person. Nordreisa 
kommune praktiserer derfor å gi inntil to personlige dispensasjoner til hytteeier, hvorav den 
enkelte dispensasjonen omfatter inntil 10 årlige turer. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e 
Det fremkommer av søknaden at hverken vedteig eller hytte er Nordreisas side av 
kommunegrensen, og temaet vil derfor ikke ha relevans for saksbehandlingen i Nordreisa 
kommune. 
 
Om dispensert tidsperiode 
Nordreisa kommune kan ikke gi dispensasjon for motorferdsel i perioden mellom 5. mai og 30. 
juni, jfr. forskriftens § 9. Eventuell behov for motorferdsel i denne tidsperioden må søkes av 
Fylkesmannen gjennom aktuell kommune.  
 
Nordreisa kommune kan heller ikke gi dispensasjon utover inneværende valgperiode. Nordreisa 
dispensasjonsutvalg kan derfor ikke vedta omsøkt tidsperiode uten avkortning ved utgangen av 
siste sesong; 04.05.2023. 
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. 
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet 
av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og 
de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige. 
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9 
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter 
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av nasjonal forvaltningsinteresse i omsøkt trasé. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke 
dette vedtaket medføre større endring av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget 
av tiltaket er saken tilstrekkelig belyst. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10.  
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Kommunen vurderer at innstramningen 
fra et fritt antall turer til 10 årlige turer innenfor kommunens grenser reduserer motorferdselen 
utenfor kommunale snøskuterløyper sammenlignet med tidligere praksis. Konsekvensene synes å 
være små og etter ei samla vurdering kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen mener at kanaliseringen av motorferdselen fra Oksfjord til Meiland er den beste 
måten å begrense eventuelle miljøpåvirkninger. Etter naturmangfoldloven § 70 plikter likevel 
tiltakshaver å stanse dersom det oppstår skade eller fare for skade på naturmangfoldet. I slike 
tilfeller skal tiltakshaver om mulig også rette opp skaden. 
 
 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til Motorferdsellovens Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og vassdrags § 5 første ledd bokstav c og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og innvilger søknad om 
dispensasjon ved vilkår og avgrensning i tid, jfr. forskriftens §§ 7 og 9. Dispensasjonen utstedes 
personlig. 
Særskilte vilkår: 

 Dispensasjon for bruk av én – 1 – snøskuter med påmontert slede utstedes personlig til 
Anne-Marte Henriksen. Dispensasjon m/kjørebok og kart sendes i to eksemplarer, ett 
eksemplar til hver dispensert. 

 Tillatelsen er gyldig i tidsrommet 01.11 – 04.05. i sesongene 2020/2021, 2021/2022 og 
2022/2023. 

 Det tillates inntil ti – 10 – årlige turer. 
 Dispensasjonen hjemler ikke rein persontransport, men kun transport av utstyr og bagasje. 

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, kart og utfylt kjørebok. 
o Ovennevnt dokumentasjon skal forevises ved eventuell kontroll. 

 
Generelle vilkår: 
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. 
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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 – Anne-Marte Henriksen 
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 01.11.2020 – 04.05.2021 01.11.2021 – 04.05.2022 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Tur/retur 01.11.2022 – 04.05.2023 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
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Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 resultset_4113_125_vedlegg1 
3 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til Hytte- gnr bnr 46 26... 

 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Kjetil Bjørklid    
Tarjei Gunnestad    
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: K4UKP3 Registrert dato:03.03.2020 17:46:37

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

20.05.1970

Fornavn

Alf Vidar
Etternavn

Jakobsen
Adresse

Eidkjosvegen 55

Postnummer

9105
Poststed

KVALØYA

Telefon Mobil

99638488

E-post

alf-vj@online.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Anne-Marte Henriksen 99638448

Kjøretøy
Kjøretøytype

B
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Snøscooter 

Registreringsnummer

FC3108
FK1754

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2020 31.12.2020 20

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

B Ja A Nei 

Antall år

5

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 46/26. Trase fremgår av kartet. Alternativ rute 
fra hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. 
Det søkes også om tillatelse til transport av ved fra eiendommene 46/2 og 46/16.
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

46
Bruksnr

26
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet
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Hytta ligger på vestsiden av Meiland i Kvænangen kommune (siden mot Skjervøy)

Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart-løypetrase.pdf
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Alf Vidar Jakobsen 
Eidkjosvegen 55 
9105   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 2/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1-94 1165/2020 K01 16.04.2020 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til Hytte- gnr/bnr 46/26- Alf 
Vidar Jacobsen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/26 i Kvænangen (Meiland). Det søkes 
også om alternativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i 
nødstilfeller dersom det er dårlig vær.  
Det søkes også om tillatelse til transport av ved fra gnr/bnr 46/16 og 46/2 til fritidsboligen.  
 
Søker eier hytta. Det er ikke sameie på eiendommen utover Samboer/ektefelle.  
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. 
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
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adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier.  
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble hele søknaden behandlet av 
Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden 
behandles av begge kommunene. Søknad sendes derfor videre til behandling i Nordreisa. 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr.  
 
 
 
Vurderinger: 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er ca. 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det er 
værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det har også vært 
åpnet for at folk på Meiland skal kunne benytte alternativ trase til hurtigbåtkaien i Valan dersom det 
ikke er vær til å kjøre over til Oksfjord, og det skulle oppstå nødstilfeller. Ruta over mot Oksfjord går 
over et værutsatt snaufjellsparti. Det bemerkes at denne ferdselen bare skal begrenses til nødstilfeller 
som akutt sykdom ol.   
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
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som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. Det antas også at vedbehovet på hytta har et meget 
begrenset omfang. Det vil derfor ikke generere særlig trafikk.  
 
Kvænangen praktiserer inntil 4 års tillatelser til slike formål.  Det og kan derfor gis til utgangen av 
2023-sesongen. Motorferdselloven legger opp til at ferdselen skal holdes på et minimum. Vanligvis 
vil transportbehovet til ei hytte kunne dekkes av ett kjøretøy. For å ivareta sikkerheten for søker så 
tillater Kvænangen bruk av to kjøretøy på denne traseen siden transporten går over lange avstander 
og i krevende terreng.  
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
Kjøretrase fremgår av kartet: 
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Kart vedteig: 

 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/26.   
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen gnr/bnr 46/2 og 46/16. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa og ut til hytte på gnr/bnr 

46/26. Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  
I nødstilfeller som akutt sykdom samtidig med dårlig vær over fjellet, så kan 
alternativ rute til hurtigbåtkaien i Valan benyttes. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/2 og 46/16 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Alf Vidar Jacobsen 
Anne Marte Henriksen 
 

Type 
kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
 

Antall 
turer: 

Tillatelsen gjelder inntil ti turer i året. 
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes med penn eller vannfast tusj før 
kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

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

 
Generelle vilkår: 

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

 
 
 
Klageadgang 
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Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Kvænangen kommune. Klagen skal angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.   
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa Kommune    
Reinpolitiet avd Storslett    
SNO Avd Storslett    
Troms politidistrikt    
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Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll. Ta godt vare på skjemaet. 
 

01.11.2019- 04.05.2020 01.11.2020- 04.05.2021 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
 
 

01.11.2021- 04.05.2022 01.11.2022- 04.05.2023 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Alf Vidar Jacobsen 
Eidkjosvegen 55 
9105  KVALØYA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg dispensasjonsutvalget - nr. 29/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-62 4040/2020 K01 08.05.2020 

 

Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 c - gnr/bnr 
46/26- Alf Vidar Jacobsen 

 
Saksopplysninger:  
 
Søker: Alf Vidar Jakobsen og Anne-Marte Henriksen 
Omsøkt 
tidsperiode 

01.01.2020 – 31.12.2020. 5-årig 

Omsøkt antall 
turer 

20 

Andre søknads-
opplysninger 

Det søkes som privatperson. Det søkes om dispensasjon for transport av 
ved, bagasje og utstyr til egen hytte i Meiland, Kvænangen kommune, 
med gnr/bnr 46/26. 
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble 
hele søknaden behandlet av Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at 
denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden behandles av begge 
kommunene. Nordreisa kommune behandler disse søknadene etter 
Kvænangen har gjort sin behandling, ettersom formålsaktiviteten bak 
motorferdselen ligger på Kvænangens side av grensen. 
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Omsøkt trasé 

 
 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden behandles etter nasjonal forskrifts § 5 første ledd bokstav c og e, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Det søkes om dispensasjon fra motorferdsellovens generelle forbud mot motorferdsel i utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 3. Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for transport av 
utstyr og bagasje til hytte, og transport av ved. Nordreisa kommunes behandling omfatter kun 
delen av motorferdsel som omsøkes innenfor Nordreisas side av kommunegrensen. 
 
Motorferdselloven 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c. 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å kunne gi søker dispensasjon for Transport av utstyr og 
bagasje til hytte må det vurderes hvorvidt søknaden oppfyller betingelsene gitt i forskriftens § 5 
første ledd bokstav c. Denne bestemmelsen lyder slik: 

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

 
Rundskriv T-1/96 presiserer bestemmelsen slik: 
 «Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i 
tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftens § 6. Besøkende på foreningshytter omfattes heller 
ikke av § 5. Heller ikke kjøring til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne 
paragrafen». 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir Kvnangen og Nordreisa kommune normalt tillatelser til hytteier for å transportere 
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bagasje og utstyr etter en fast trasé mot Mailand. Nordreisa kommune legger til grunn at 
personene i søknaden faller innenfor T-1/96 definisjon av hytteier på bakgrunn av dispensasjon 
fra Kvænangen kommune. 
 
Nordreisa kommune har en annen praksis enn Kvænangen kommune der det gjelder 
dispensasjoner til privateide hytter. Etter tidligere tilbakemelding fra oppsynet om at kontroll av 
dispensasjoner i felt har tidvis vist seg vanskelig dersom søknader ikke gis til person. Nordreisa 
kommune praktiserer derfor å gi inntil to personlige dispensasjoner til hytteeier, hvorav den 
enkelte dispensasjonen omfatter inntil 10 årlige turer. 
 
Nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e 
Det fremkommer av søknaden at hverken vedteig eller hytte er Nordreisas side av 
kommunegrensen, og temaet vil derfor ikke ha relevans for saksbehandlingen i Nordreisa 
kommune. 
 
Om dispensert tidsperiode 
Nordreisa kommune kan ikke gi dispensasjon for motorferdsel i perioden mellom 5. mai og 30. 
juni, jfr. forskriftens § 9. Eventuell behov for motorferdsel i denne tidsperioden må søkes av 
Fylkesmannen gjennom aktuell kommune.  
 
Nordreisa kommune kan heller ikke gi dispensasjon utover inneværende valgperiode. Nordreisa 
dispensasjonsutvalg kan derfor ikke vedta omsøkt tidsperiode uten avkortning ved utgangen av 
siste sesong; 04.05.2023. 
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. 
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet 
av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og 
de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige. 
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9 
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter 
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av nasjonal forvaltningsinteresse i omsøkt trasé. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke 
dette vedtaket medføre større endring av forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget 
av tiltaket er saken tilstrekkelig belyst. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10.  
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Kommunen vurderer at innstramningen 
fra et fritt antall turer til 10 årlige turer innenfor kommunens grenser reduserer motorferdselen 
utenfor kommunale snøskuterløyper sammenlignet med tidligere praksis. Konsekvensene synes å 
være små og etter ei samla vurdering kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen mener at kanaliseringen av motorferdselen fra Oksfjord til Meiland er den beste 
måten å begrense eventuelle miljøpåvirkninger. Etter naturmangfoldloven § 70 plikter likevel 
tiltakshaver å stanse dersom det oppstår skade eller fare for skade på naturmangfoldet. I slike 
tilfeller skal tiltakshaver om mulig også rette opp skaden. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til Motorferdsellovens Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og vassdrags § 5 første ledd bokstav c og Naturmangfoldloven §§ 8-12, og innvilger søknad om 
dispensasjon ved vilkår og avgrensning i tid, jfr. forskriftens §§ 7 og 9. Dispensasjonen utstedes 
personlig. 
Særskilte vilkår: 

 Dispensasjon for bruk av én – 1 – snøskuter med påmontert slede utstedes personlig til 
Alf Vidar Jakobsen. Dispensasjon m/kjørebok og kart sendes i to eksemplarer, ett 
eksemplar til hver dispensert. 

 Tillatelsen er gyldig i tidsrommet 01.11 – 04.05. i sesongene 2020/2021, 2021/2022 og 
2022/2023. 

 Det tillates inntil ti – 10 – årlige turer. 
 Dispensasjonen hjemler ikke rein persontransport, men kun transport av utstyr og bagasje. 

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, kart og utfylt kjørebok. 
o Ovennevnt dokumentasjon skal forevises ved eventuell kontroll. 

 
Generelle vilkår: 
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. 
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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 – Alf Vidar Jakobsen 
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 01.11.2020 – 04.05.2021 01.11.2021 – 04.05.2022 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Tur/retur 01.11.2022 – 04.05.2023 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til Hytte- gnr bnr 46 26... 
3 resultset_4113_125_vedlegg1 

 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Jan Tore Nikolaisen    
Jim Hugo Hansen    
Tarjei Gunnestad    
Kjetil Bjørklid    
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: K4UKP3 Registrert dato:03.03.2020 17:46:37

Antall vedlegg: 1

Innledning

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

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

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

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

20.05.1970

Fornavn

Alf Vidar
Etternavn

Jakobsen
Adresse

Eidkjosvegen 55

Postnummer

9105
Poststed

KVALØYA

Telefon Mobil

99638488

E-post

alf-vj@online.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

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

Fornavn Etternavn Telefon

Anne-Marte Henriksen 99638448

Kjøretøy
Kjøretøytype

B
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Snøscooter 

Registreringsnummer

FC3108
FK1754

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

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

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2020 31.12.2020 20

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

B Ja A Nei 

Antall år

5

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

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 46/26. Trase fremgår av kartet. Alternativ rute 
fra hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. 
Det søkes også om tillatelse til transport av ved fra eiendommene 46/2 og 46/16.
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

46
Bruksnr

26
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet
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Hytta ligger på vestsiden av Meiland i Kvænangen kommune (siden mot Skjervøy)

Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Kart-løypetrase.pdf
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Alf Vidar Jakobsen 
Eidkjosvegen 55 
9105   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 2/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1-94 1165/2020 K01 16.04.2020 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til Hytte- gnr/bnr 46/26- Alf 
Vidar Jacobsen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/26 i Kvænangen (Meiland). Det søkes 
også om alternativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i 
nødstilfeller dersom det er dårlig vær.  
Det søkes også om tillatelse til transport av ved fra gnr/bnr 46/16 og 46/2 til fritidsboligen.  
 
Søker eier hytta. Det er ikke sameie på eiendommen utover Samboer/ektefelle.  
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. 
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
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adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier.  
 
Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. Tidligere ble hele søknaden behandlet av 
Kvænangen, men Fylkesmannen påpeker at denne avtalen ikke er gyldig og derfor må søknaden 
behandles av begge kommunene. Søknad sendes derfor videre til behandling i Nordreisa. 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr.  
 
 
 
Vurderinger: 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er ca. 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det er 
værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det har også vært 
åpnet for at folk på Meiland skal kunne benytte alternativ trase til hurtigbåtkaien i Valan dersom det 
ikke er vær til å kjøre over til Oksfjord, og det skulle oppstå nødstilfeller. Ruta over mot Oksfjord går 
over et værutsatt snaufjellsparti. Det bemerkes at denne ferdselen bare skal begrenses til nødstilfeller 
som akutt sykdom ol.   
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
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som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. Det antas også at vedbehovet på hytta har et meget 
begrenset omfang. Det vil derfor ikke generere særlig trafikk.  
 
Kvænangen praktiserer inntil 4 års tillatelser til slike formål.  Det og kan derfor gis til utgangen av 
2023-sesongen. Motorferdselloven legger opp til at ferdselen skal holdes på et minimum. Vanligvis 
vil transportbehovet til ei hytte kunne dekkes av ett kjøretøy. For å ivareta sikkerheten for søker så 
tillater Kvænangen bruk av to kjøretøy på denne traseen siden transporten går over lange avstander 
og i krevende terreng.  
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
Kjøretrase fremgår av kartet: 
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Kart vedteig: 

 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
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Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/26.   
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen gnr/bnr 46/2 og 46/16. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa og ut til hytte på gnr/bnr 

46/26. Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  
I nødstilfeller som akutt sykdom samtidig med dårlig vær over fjellet, så kan 
alternativ rute til hurtigbåtkaien i Valan benyttes. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/2 og 46/16 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Alf Vidar Jacobsen 
Anne Marte Henriksen 
 

Type 
kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
 

Antall 
turer: 

Tillatelsen gjelder inntil ti turer i året. 
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes med penn eller vannfast tusj før 
kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

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

 
Generelle vilkår: 

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

 
 
 
Klageadgang 
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Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Kvænangen kommune. Klagen skal angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.   
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa Kommune    
Reinpolitiet avd Storslett    
SNO Avd Storslett    
Troms politidistrikt    
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Kjørebok: 
Før kjøring finner sted skal understående kjøreskjema med dato og underskrift av den som 
kjører fylles ut. Utfyllingen av skjema skal føres med penn og forevises i utfylt tilstand ved 
eventuell kontroll. Ta godt vare på skjemaet. 
 

01.11.2019- 04.05.2020 01.11.2020- 04.05.2021 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
 
 

01.11.2021- 04.05.2022 01.11.2022- 04.05.2023 Tur 
nr. Dato Signatur  

Tur 
nr. Dato Signatur 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-129 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 24.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.09.2020 

 

Søknad om motorferdsel barmark § 6 - Transport av ved, funksjonshemmede 
m.m. Reinrosa 4H. 11.09.2020 - 11.08.2023 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven m/nasjonal forskrift § 6. 
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 Kulturminneloven § 6 

 
Vedlegg 
1 Kart 
2 Søknad om dispensasjon for Motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven, og forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 6 og innvilger delvis søknad om 
dispensasjonen med avkortning i antall turer og avgrensning i tidperiode. Dispensasjonen gis på 
følgende vilkår: 

 Søker gis tillatelse for én 4-hjuling/ATV med henger for inntil 10 turer i perioden 01.09 
– 15.11.2020 for transport av utstyr og materialer for rydding av trær og kratt samt 
materialer til restaurering av altan og transport av personer med funksjonsnedsettelse. 

o Strekning fremgår av omsøkt kart. 
o Det er en forutsetning at søker innhenter tillatelse fra Sametinget om å krysse 

automatisk fredet kulturminnelokalitet for at søker kan transportere 
funksjonshemmede lenger enn opparbeidet tur-/traktorvei (rød linje i kartet). 

 Tur retur regnes som én tur.  
 Søker skal avstå fra barmarkskjøring under- og like etter tunge nedbørsdager.  
 Dispensasjon med kart, kjørebok og skriftlig dispensasjon fra kulturminneloven skal 

medbringes, og fremvises ved kontroll. 
 
Generelle vilkår: 
Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Kommunen kan på eget initiativ ta 
kontakt med grunneier(e) for å kontrollere at aktuell(e) tillatelse(r) foreligger. 
 
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 
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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 lovens § 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: 01.09.2020 - 15.11.2020 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Reinrosa 4H v/Mari Kiil 
Omsøkt 
tidsperiode: 

11.09. 2020 – 11.08.2023. 

Omsøkt antall 
turer: 

5 – 10 årlige turer 
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Omsøkt trasé: Blå linje viser 
tilrettelagt turvei. Rød 
linje viser resterende 
traktorvei/sti med 
gangbro til hytta på 
gårds- og bruksnr. 74/6 

Andre søknads-
opplysninger 

Utdrag fra søknad: «Reinrosa 4H har ei hytte oppe ved øvre Tverrelv. Dit 
må vi kjøre med utstyr, ved og annet. Av og til trenger vi kjøring for 
funksjonshemmende. Vi trenger også transport for utstyr ved vedlikehold 
og reparasjoner.». 
 
Kommunen tok kontakt med søker og etterspurte ytterligere informasjon. 
Under følger e-posten fra Mari Kiil som ble sendt i svar: «Viser til 
telefonsamtale idag. 
 
Grunnen til at Reinrosa 4H ønsker å få tillatelse til å kjøre med ATV fra 
Helgeli og opp til 4H hytta, er at vi må og skal rydde skog, kratt og kjerr 
rundt hytta og langs traseen fra hytta og opp til åpent terreng oppover 
mot Pilteri.  Vi trenger da ATV og gjerne med henger for å få motorsag, 
ryddesag, bensin, verneutsyr som støvler, bukser, jakker og hjelm m.m. 
dit opp. 
Det vil ikke bli noen skade i naturen da vi i fjor kostet rullestolvei opp til 
Tverrelva. Det vises ikke engang etter traktor. 
 
I tillegg må vi restaurere altanen på hytta. Den begynner å forfalle og vi 
må legge nytt dekke og nytt rekkverk der.  Det er ikke brukt impregnert 
materialer tidligere.» 
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Vurdering 
Motorferdselloven 
Motorferdsellovens § 3 forbyr motorferdsel i utmark med unntak gitt i lovens § 4 og nasjonal 
forskrift §§ 2 og 3. Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil anses som utmark, 
jfr. motorferdsellovens § 2 annet ledd. Motorferdsel på barmark som ikke er direktehjemlet i lov 
eller forskrift kan omsøkes i forskriftens § 6. 
 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon.  
 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

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

motorferdselen til et minimum. 
 
Søknaden behandles etter motorferdselloven og nasjonal forskrift § 6 – særlig behov, samt 
naturmangfoldloven §§ 8 - 12. 
 
Da det søkes om motorferdsel på barmark er følgende utsnitt fra veilederen T-1/96 førende:  

«Forskriften gjelder for bruk av motorkjøretøyer både på sommerføre og vinterføre. 
Kjøring på barmark gir langt større terrengskader enn kjøring på vinterføre. 
Barmarkskjøring er et sterkt økende miljøproblem. Bestemmelsene er derfor klart 
strengere for kjøring på barmark enn for kjøring på vinterføre, jf. de formål som er tatt 
med i forskriftens § 2 (om barmarkskjøring) og § 3 (kjøring på vinterføre). Det er også 
en forutsetning at dispensasjonsbestemmelsen i § 6 skal praktiseres strengere for 
barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre,» 

 
Strekningen det søkes dispensasjon for er omlag 2 km, hvorav det kun er de siste omlag 150 
meterne som ikke følger opparbeidet kombinert tur-/traktorvei. 
 
Vurdering av transport av utstyr og materiell: 
Etter samtale per telefon og e-postmelding fra Mari Kiil fremkom det at Reinrosa 4H har til 
hensikt å rydde trær og kratt rundt 4H-hytta og rydde stien videre inn mot Pilteri. Det er også 
hensikten å opplære ungdom til bruk av motorsag slik de har gjort for ungdom tidligere som nå 
er over 18 år og ikke lenger er medlem av Reinrosa 4H. Kommunen veit at lokalsamfunnet i 
Rotsundelv har nytt svært godt av slike kurs, og ungdom som har blitt kurset deltok i 
opparbeidelsen av turveien fra Helgeli til Øvre Tverrelva.  
 
Mari Kiil oppgir også at de skal restaurere altanen på hytta, hvor det må legges nytt dekke og 
rekkverk.  
 
Ovennevnte er særlige behov som ikke knytter seg til turkjøring. Ettersom det kun er de siste 
150 meterne som ikke skjer på opparbeidet vei vurderer kommunen at en tillatelse for 

144

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356#:~:text=19%20juni%202021).-,%C2%A7%201.,ulempe%20for%20naturmilj%C3%B8et%20og%20mennesker.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356#:~:text=19%20juni%202021).-,%C2%A7%201.,ulempe%20for%20naturmilj%C3%B8et%20og%20mennesker.


motorferdsel fram til opparbeidet tur-/traktorvei ikke bryter med bestemmelsens hensikt. 
Behovet kan dekkes ved bruk av snøskuter, men ettersom ATV kan tillates langs tur-
/traktorveien kan ikke kommunen se at fordelene veier opp for utsettelsen det vil medføre for 
søker i dette tilfellet. 
 
Nordreisa kommunes dispensasjonsutvalg har i inneværende valgperiode lagt en mer restriktiv 
praksis tilknyttet dispensert motorferdsel på barmark enn i tidligere år. Kommunen har av 
tidligere søknader om vedtransport på barmark vedtatt å avslå disse, jfr. dispensasjonsutvalgets 
politiske saksnummer 12/20 og 17/20. Bakgrunnen for dette er at denne typen transport ikke er 
av tidskritisk karakter, samt at motorferdselen kan gjøres på en mer skånsom måte ved at den 
utføres på snødekt mark med snøskuter. Vedtransport på barmark oppfyller derfor ikke 
betingelsen om at behovet ikke kan dekkes på annen måte. Kommunen viser til e-post sendt av 
Mari Kiil og oppfordrer til å bruke trevirket som skal ryddes på stedet og videre inn mot Pilteri. 
Det legges imidlertid til at kommunen ikke ser noen grunn for at søker ikke skal kunne fylle 
ledig plass ved annen dispensert motorferdsel med ved, forutsatt at dette ikke medfører økt 
antall turer. 
 
Søker oppgir at de tidvis også frakter funksjonshemmede i Reinrosa 4Hs virke. Rundskriv T-
1/96 omtaler dette slik under eksempler for tilfeller som kan karakteriseres som nødvendig 
nyttekjøring, under temaet Transport av bevegelseshemmede/funksjonshemmede: 

«Gjelder det søknad om kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje 
langs veg som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé o.l. På den 
måten vil motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv.» 

 
Nordreisa kommunes tilbud for aktiviteter for personer med funksjonshemmede er begrenset sett 
opp mot større kommuner, og det er viktig å ta vare på mulighetene som finnes. Det vil være av 
liten hensikt for brukergruppen Reinrosa søker om å transportere til hytta dersom det ikke gis 
tillatelse til å transportere helt fram til hytta. På 4Hs nettside står det at 4H bygger på en ide om 
å lære om samspill i naturen, og kommunen legger dette til grunne i sin vurdering. Nordreisa 
kommune tilråder å innstille positivt for transport av funksjonshemmede helt fram til hytta, 
forutsatt at aktuelle personer ikke med letthet kan ta seg fram det siste stykket til fots eller med 
annet hjelpemiddel.  
 
Nordreisa kommune gir ikke dispensasjon for barmarkskjøring og motorferdsel på snødekt mark 
i én og samme dispensasjon, og dette må således omsøkes enkeltvis. Nordreisa kommune har 
heller ikke myndighet til å dispensere for motorferdsel i tidsperioden 05.05. – 30.06, jfr. 
nasjonal forskrift § 9. Søknader i denne perioden henvises til fylkesmannen i Troms og 
Finnmark.  
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Naturmangfoldloven 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. 
I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige. 
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Dette vil si at vedtak som gjøres om fast eiendom skal vurderes opp mot prinsippene i §§ 8 – 12 
og vurderingen skal framgå av vedtaket. Det er opplyst at det ikke holder å si at prinsippene er 
vurdert, men det skal framgå hvilke vurderinger som er gjort. Vedtak kan påklages hvis 
prinsippene ikke er vurdert. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9  
Den omsøkte kjøretraséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen søker 
også opp automatisk fredete kulturminner gjennom kulturminnesøk. 
Det er ikke registrert rødlistarter eller arter av stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse i- eller 
direkte tilknyttet omsøkt strekning. Det er lite trolig at omsøkt ferdsel vil kunne skade 
uregistrerte stasjonære arter da ferdselen vil følge opparbeidet tur-/traktorvei – eventuelt unntak 
for sistnevnte er under transport av personer med funksjonsnedsettelse de siste 150 meterne.  
 
Det er registrert to kulturminner med status som automatisk fredet kulturminne like vest for 
bruen over Øvre Tverrelva. Kulturminnene inngår i én lokalitet. Et enkeltminne er et 65 meter 
langt steingjerde og det andre en Árran. Steingjerdet beskrives på Kulturminnesok.no som godt 
markert, mens det i andre enden beskrives som mindre markert. Kommunen henviser til 
Kulturminneloven § 3 første ledd: «Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak 
som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 
utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.»  
 
Nordreisa kommune vil ikke tillate motorferdsel på barmark som kan føre til barmarksskader 
innenfor en kulturminnelokalitet eller dens tilhørende sikringssone uten at aktuell 
kulturminnemyndighet har gitt sin særskilte tillatelse til dette. Kommunen vil derfor ilegge en 
eventuell dispensasjon etter mottorferdselloven vilkår om å innhente tillatelse fra sametinget for 
å kunne lovlig kjøre helt fram til hytta fra opparbeidet tur-/traktorvei. 
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Figur 1: Figuren viser omtrentlig ende på tur-/traktorvei i blått, mens rød viser resterende av omsøkt trasé til hytta. Polygon 

med logo for arkeologisk kulturminnet viser kulturminnelokalitet med sikringssone. 

 
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. Nordreisa kommune mener at vurderingene som er 
gjort er i tråd med forvaltningspraksisen for inneværende periode som er av strengere karakter enn 
tidligere år. Motorferdselen på barmark stiller i inneværende periode langt strengere krav til 
underlaget enn tidligere, og slik det fremkommer av vurderingene er det kun svært spesielle behov, 
som få kan påberope seg, som vurderes å dispenseres utenfor opparbeidet veidekke.  
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Kommunen har tillitt til at søker gjør gode valg for å skåne underlaget så langt det er mulig langs 
strekningen. Kommunen minner likevel om at motorferdsel på barmark medfører langvarige 
terrengskader, og kan medføre drenerende sår i våtmarksområder som er nøkkelbiotoper for 
næringsdyr, fugleliv, med mer. Etter naturmangfoldlovens § 70 plikter likevel tiltakshaver å stanse 
dersom det oppstår skade eller fare for skade på naturmangfoldet. I slike tilfeller skal tiltakshaver 
om mulig også rette opp skaden.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: TPZB82 Registrert dato:20.08.2020 16:22:05

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

993455539
Foretak/lag/forening

REINROSA 4 H
Adresse

c/o Mari Kiil
Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND
Telefon

90764528
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Mari
Etternavn

Kiil
Adresse

Spåkenesveien 161

Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND

Telefon

90764528
E-post
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mari@slottetgard.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Mari Kiil 90764528
Aleksander Kiil Johannessen 45875839

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Firehjuls- / sekshjulstrekker  

Registreringsnummer

SW1057

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring  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

11.09.2020 11.08.2023 B 5 - 10 turer  

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

B Ja  A Nei  

Antall år

3

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

D Kjøring for funksjonshemmede  

D Transport av utstyr og bagasje til hytte  

D Transport av ved  

Nærmere opplysninger om formål

Reinrosa 4H har ei hytte oppe ved øvre Tverrelv.  Dit må vi kjøre med utstyr, ved og annet. Av og til trenger vi kjøring 
for funksjonshemmende. Vi trenger også  transport for utstyr ved vedlikehold og reparasjoner.
Behov for ledsager

B Nei  

Hytta

Opplysninger om hytta
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Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier  

Gårdsnr

74
Bruksnr

6
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger på en bakketopp like over øvre Tverrelv.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

09.2023
Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Det er kjørevei fra Helgeli og opp til øvre Tverrelv

Grunneier(ne)s navn

Reidar Berg

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Hytta brukes mye både sommer og vinter

Vedlagt dokumentliste

scan_20200820.pdf
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-132 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 04.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 08.09.2020 

 

Forespørsel om omgjøring av vedtaksvilkår - vannjet, Amazing Troms. 

Henvisning til lovverk: 
 Forvaltningslovens § 35 
 Motorferdsellovens § 6 
 Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune vil ikke omgjøre vedtaket gjort i utvalgssak PS 35/20. 
 
 

Saksopplysninger 
Bruk av vannjet i Reisaelva er totalforbudt, jamfør den kommunale forskriften for motorferdsel i 
Reisavassdraget fra år 2000. Nordreisa kommune har likevel i en årrekke åpnet for 
næringsaktører å bruke inntil 3 vannjetaggregat etter årlige søknader. 
 
Vilkår for bruk av vannjet har i år blitt innstrammet med følgende tre vilkår: 
 

1. Dispensasjon gjelder fra vedtaksdato fram til 15. september, for inntil 3 vannjetaggregat 
[per næringsaktør som operer i Reisaelva]. 

2. Bruken av vannjet skal loggføres med 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. 

a. Privat ferdsel faller ikke under dispensasjonens vilkår.  
 
Amazing Troms v/Steffen Vang Bakkland ringte kommunen fredag 31.07. under samtalen 
forespurte Bakkland om det var mulig å få forlenget dispensert tid fra gjeldende to vilkårene gitt 
i bedriftens dispensasjon for bruk av vannjet i Reisaelva (PS 35/20).  
 
Vilkårene Bakkland ønsket endret var følgende: 

1. Justere dispensasjonens første vilkår – forlenge løpetid fra utløpsdato 15. september, til 
midten av oktober. Bakkland fortalte at Amazing Troms har mottatt forespørsel fra 
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bedrifter om å frakte et større antall ansatte opp helga i oktober. Dersom Amazing Troms 
må avslå disse taper bedriften inntekter. 

a. Saksbehandler svarte Bakkland at dette ble diskutert like etter dispensasjonen ble 
innvilget, og at dette måtte da ha blitt klaget etter gjeldende klagerett på 3 uker. 
Saksbehandler ville likevel løfte spørsmålet til politisk utvalg sammen med 
anmodning nummer to. 

2. Justere/avvike fra dispensasjonens tredje vilkår. Bakkland argumenterte med at djupålen 
i Reisaelva mellom Mollis og Nedrefoss var endret etter vårflommen og at det i år derfor 
ikke lenger lot seg gjøre å kjøre turister på tilstrekkelig trygg måte. Videre argumenterte 
Bakkland at forholdet mellom vannstand i Svartfoss og elva ellers over/sør for Mollis 
varierer mye ut ifra nedbørsmengde og hvor nedslagsfeltet er. 

a. Saksbehandler svarte Bakkland at dette var en legitim og kurant forespørsel med 
bakgrunn i dispensasjonens vurdering av sikkerhet, og at anmodningen derfor 
løftes for utvalget. 

 
Kommunen har mulighet til å omgjøre vedtak uten klage etter forvaltningslovens § 35. 

Vurdering 
Nordreisa kommune vurderer at anmodningen om å endre vedtakets første vilkår baserer seg på 
økonomiske faktorer, ikke at det har oppstått nye momenter som ikke ble vurdert i opprinnelig 
vedtak. I rundskriv T-1/96 redegjørelse for behandlingen av saker etter motorferdsellovens § 6 
presiseres det at dersom transportøren anser transporten for økonomisk lønnsom er ikke 
avgjørende.  
 
Kommunen registrer at flere av næringsaktørene, inkludert Amazing Troms, reklamerer med at 
elvebåtsesongen varer lenger enn dispensasjonen åpner for bruk av vannjet. Eksempelvis viser 
Amazing Troms’ nettside til at sesongen for elvebåtturer til Imofossen er fra 01.06 – 01.10 
(sesong avhenger av vannstand i elva). Tilsvarende reklamerer også andre aktører med at 
sesongen varer ut september, avhengig av vannstand. Uten dispensert bruk av vannjet kan man 
sjeldent ta seg opp fra Mollis mot Imo i tidsrommet mellom 15.09 og 01.10. Kommunen 
vurderer at elvebåtaktørene gjennom god dialog med kommunen har kunnet klage på 
vedtaksvilkåret etter vanlig klagerett på 3 uker etter vedtaksbrev ble mottatt i mai. Aktørene 
valgte å ikke klage, og i mangel av ny informasjon som underbygger behovet anser kommunen 
det som uheldig å endre vedtaket, som i stor grad baserer seg på føre-var-prinsippet, jfr. 
Naturmangfoldlovens § 9. 
 
Kommunen har forståelse for anmodningen fra Amazing Troms å justere eller avvike fra 
vilkåret om å kun tillate bruk av vannjet ved vannstand under 1,9 m målt ved Svartfossberget. 
Nordreisa kommune har vært i kontakt med Fjelltjenesten om de naturgitte forholdene mellom 
Mollis og Nedrefoss. Fjelltjenesten kunne bekrefte at det var enkelte stryk mellom Mollis og 
Nedrefoss som kunne være vanskelig å traversere med elvebåt. Med turister i båten vil man 
gjerne måtte være mer forsiktig som igjen gjør det vanskeligere å komme seg over uten å måtte 
trekke båten over strykene. Fjelltjenesten poengterte også at dette er helt normale endringer i 
elveløp og også i Reisaelva (meandrering), og at situasjonen i dag er et resultat av meandrering 
gjennom de siste 2-3 sesongene. I år er den lille djupålen som gradvis har vært i endring ved de 
utsatte strekningene nærmest visket ut.  
 
Vedtaket som er anmodet endret oppgir følgende i sin vurdering for bruk av vannjet:  

«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 
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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.» 

 
Kommunen vurderer at bakgrunnen for vedtaket også må sees i lys av at det er enkeltstrekninger 
i elva hvor farbarheten naturlig vil være mer utfordrende enn andre.  
 
Elvebåtaktørene baserer sin virksomhet på naturopplevelser i Reisaelva, hvor 
hovedaktivitetsområdet i dag er nasjonalparken og Øverelva ellers. Næringsaktører som livnærer 
seg av naturopplevelser må også forholde seg til de naturgitte forholdene. Øverelva er mer utsatt 
for naturlige endringer som følge av meandrering da elva her ikke har elveforbygninger som 
motvirker dette. Dette vil si at farbarheten i Øverelva i noen år vil være mer utfordrende enn 
andre år, men også at noen år vil være lettere enn andre.  
 
Nasjonalparkforskriftens kapittel IV punkt 6.1 heter det:  

«All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og 
kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre. 

 
Idrettsarrangement er forbudt. Unntatt fra dette er skyss av turister med elvebåt.».  

Siste setning unntar kun elvebåtaktører fra idrettarrangementsforbudet, ikke påbudet om 
hensynsfull og varsom ferdsel for å ivareta naturverdier. Kommunen vurderer at en endring som 
Amazing Troms har forespurt åpner for at ferdsel i strid med ovennevnte bestemmelse i større 
grad vil åpnes for.  
 
T-1/96 legger føring om at vilkår for dispensasjoner må utformes slik at de er kontrollerbare for 
politi og oppsyn. Det er kun ved Svartfossberget at det i dag finnes en målestasjon som helt 
konkret og objektivt viser til vannstand i elva. Nordreisa kommune vurderer at 
vannstandsmålingen ved Svartfoss er den beste tilgjengelige metoden å sikre kontrollbarhet i 
elva. Videre vurderes det at avgrenset vanndybde på > 1,9 meter dybde treffer hovedstrekningen 
opp til Mollis godt, og slik begrenser unødig bruk av dispensert vannjet i den mest trafikkerte 
delen av øverelva. 
 
Naturmangfoldlovens § 9 om føre-var-prinsippet ligger også til grunne for vedtaket. Resultatet 
fra årets drivtelling av laks samt observasjoner fra oppsyn og fiskere rapporterer om en sårbar 
bestand. Elvelaget har vurdert situasjonen i øverelva så kritisk at de i starten av august vedtok å 
stenge for fiske i sone 11-19 (Øverelva). Kommunen kan ikke justere vilkåret i elvebåtaktørenes 
favør uten å bryte med føre-var-prinsippet.
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