
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Ishavsstudio, Halti Næringshage 
Dato: 08.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 10:37 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Dyrstad MEDL SP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Johanne E Sommersæter Ola Dyrstad SP 
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Fredrik Lehn Pedersen Arealplanlegger/naturforvalter 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Lise Beate Brekmoe                                          Johanne E Sommersæter 
 
______________________                                            _______________________ 
Fredrik Lehn Pedersen     Tore Yttregaard 
 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 39/20 Referatsaker   
RS 41/20 Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av 

bagasje og utstyr til hytte - 5429-45/7 - Svein-
Erik Falk 

 2020/15 

RS 42/20 Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av 
bagasje og utstyr til hytte - 5429-45/7 - Arne E. 
Pettersen 

 2020/15 

RS 43/20 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 
- Helikopterlanding. 

 2020/16 

RS 44/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i 
forbindelse med søppelplukking- Nordreisa 
kommune 

 2020/16 

RS 45/20 Reisa nasjonalpark - Innvilget dispensasjon fra 
verneforskriften til bruk av helikopter i 
forbindelse med samling og driving av rein i 
verneområdene 

 2020/16 

RS 46/20 Søknad om forlenget åpning av kommunale 
snøskuterløyper 

 2020/547 

RS 47/20 Høring - Endringsforslag av nasjonal 
motorferdselforskrift § 5 første ledd bokstav c 
(oppheving av 2,5 km-grensen m.m.). 

 2020/543 

RS 48/20 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 
5 e vedkjøring i tiden 01.11.2020 - 15.04.2021 

 2020/15 

RS 49/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark 
og vassdrag § 5 c - gnr/bnr 46/26 - Anne-Marte 
Henriksen 

 2020/15 

RS 50/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark 
og vassdrag § 5 c - gnr/bnr 46/26- Alf Vidar 
Jacobsen 

 2020/15 

PS 40/20 Søknad om motorferdsel barmark § 6 - Transport 
av ved, funksjonshemmede m.m. Reinrosa 4H. 
11.09.2020 - 11.08.2023 

 2020/16 

PS 41/20 Forespørsel om omgjøring av vedtaksvilkår - 
vannjet, Amazing Troms. 

 2020/16 

 
 



PS 39/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 08.09.2020  

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 

PS 40/20 Søknad om motorferdsel barmark § 6 - Transport av ved, 
funksjonshemmede m.m. Reinrosa 4H. 11.09.2020 - 11.08.2023 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 08.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling vedtas énstemmig. 

Vedtak: 
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 
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 
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PS 41/20 Forespørsel om omgjøring av vedtaksvilkår - vannjet, Amazing 
Troms. 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 08.09.2020  

Behandling: 
Etter telefonsamtale mandag 07.09.2020 mellom kommunal saksbehandler/utvalgssekretær og 
Amazing Troms v/Steffen Bakkland ble det avtalt at Bakkland skulle sende en 
anmodning/følgebrev til saken før utvalgsmøtet kl. 09:00. Saksbehandler fremviste 
anmodningen slik den fremkommer av referatsak 51/20.  
 
Dispensasjonsutvalget vurderte at informasjonen som ble lagt fram av anmodningen var 
økonomisk betinget. Av rundskriv T-1/96 legges det føringer om at økonomisk lønnsomhet ikke 
er avgjørende for behandling av motorferdsellovens § 6. Utover dette fremkom det ikke ny 
informasjon, og Amazing Troms – i likhet med de andre aktørene – har hatt anledning til å 
fremme en klage etter ordinær klagerett for originalt vedtak. 
 
Kommunedirektørens innstilling vedtas énstemmig. 
 



Vedtak: 
Nordreisa kommune vil ikke omgjøre vedtaket gjort i utvalgssak PS 35/20. 


