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Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 28.04.2020  
 

Behandling: 
Énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa dispensasjonsutvalg viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 3 og PS 26/10 og vedtar følgende erstatning av 
de lokale bestemmelsene gitt i PS 26/10:  
 
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 3 fastsetter at motorkjøretøyer på 
vinterføre nyttes til: 
 
b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 
c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 
d)  transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, 
e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 
turistbedrifter, 



f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 
dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 

g)  nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 
skogforvaltningen i Finnmark. 

 
§ 3 b andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 
 
Bestemmelser: 
Ingen 
 
§ 3 c transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 
 
Bestemmelser: 
Ingen 
 
§ 3d transport av materialer og utstyr ved bygging. Det kan gis dispensasjon for transport av 
materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 
 
Bestemmelser: 
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3d, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnummer til den som skal 
kjøre. Kopi av byggetillatelse og kart med inntegnet kjøretrase skal legges ved meldingen. 
Kommunen tillater at det kan benyttes snøscooter for transport av materialer, utstyr og 
arbeidsfolk fra nærmeste bilveg til byggetomt inntil 3 år fra byggetillatelse er gitt. 
 
§ 3e opparbeiding og preparering av skiløyper 
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser 
når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter, 
 
Bestemmelser: 
Opparbeiding av skiløyper og skibakker for allmennheten kan gjøres av hjelpekorps, 
idrettslag, turlag, turistbedrifter, kommunen eller de som kjører på vegne av kommunen. Det kan 
benyttes tråkkemaskin eller snøscooter. Ved bruk av snøscooter skal det som hovedregel 
benyttes løypeplog. I spesielle tilfeller som ved starten av sesongen (tråkke såle) og ved store 
snøfall, kan det kjøres uten løypeplog. Hvis det er ønske/behov for tilførselsløype skal den også 
merkes på kartet. 
 
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3e, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn på laget/bedriften, dens leder, 
navn på kjørere, kart med område og/eller trase inntegnet. Hvert lag/bedrift kan normalt ha inntil 
3-5 kjørere i hvert område/trasee.  
 
Kjøringen kan skje i tidsrommet fra det er kjørbart med scooter på høsten til og med 04.mai. 
Ansvarlig leder laster ned mal fra kommunens hjemmeside og utsteder en bekreftelse til alle 
som skal kjøre løypene. Bekreftelsen skal medbringes under kjøring. 
Grunneiers tillatelse, utenom Statskog, må innhentes av ansvarlig leder. 
 
§ 3f vitenskaplige undersøkelser og dyretellinger Det kan gis disp til nødvendig transport i 
forbindelse med vitenskaplige undersøkelser, herunder dyretellinger og lignende registreringer, 
etter oppdrag fra forskningsinstitusjoner. 
 



Bestemmelser 
Forskningsinstitusjoner som skal benytte snøscooter i sitt arbeid skal melde fra til Nordreisa 
kommune, før kjøringen skal skje. Meldingen skal inneholde navn, adresse telefonnr, tidspunkt 
og område for kjøringen. 
 
Nordreisa dispensasjonsutvalg viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag og Retningslinjer for behandling av 
dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrift, også omtalt som 27/10, og 
erstatter denne med vedlagte Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter 
motorferdselloven og tilhørende forskrifter 2019-2023. 
 
Veileder for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende forskrifter – 
2019-2023 tas opp til behandling på høsten, da dispensasjonsutvalget har sittet et år i 
inneværende valgperiode. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa dispensasjonsutvalg viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 3 og PS 26/10 og vedtar følgende erstatning av 
de lokale bestemmelsene gitt i PS 26/10:  
 
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 3 fastsetter at motorkjøretøyer på 
vinterføre nyttes til: 
 
b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 
c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 
d)  transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, 
e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 
turistbedrifter, 

f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder 
dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon, 

g)  nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra 
skogforvaltningen i Finnmark. 

 
§ 3 b andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, 
 
Bestemmelser: 
Ingen 
 
§ 3 c transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, 

m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg, 
 
Bestemmelser: 
Ingen 
 
§ 3d transport av materialer og utstyr ved bygging. Det kan gis dispensasjon for transport av 



materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse 
 
Bestemmelser: 
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3d, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnummer til den som skal 
kjøre. Kopi av byggetillatelse og kart med inntegnet kjøretrase skal legges ved meldingen. 
Kommunen tillater at det kan benyttes snøscooter for transport av materialer, utstyr og 
arbeidsfolk fra nærmeste bilveg til byggetomt inntil 3 år fra byggetillatelse er gitt. 
 
§ 3e opparbeiding og preparering av skiløyper 
Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser 
når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter, 
 
Bestemmelser: 
Opparbeiding av skiløyper og skibakker for allmennheten kan gjøres av hjelpekorps, 
idrettslag, turlag, turistbedrifter, kommunen eller de som kjører på vegne av kommunen. Det kan 
benyttes tråkkemaskin eller snøscooter. Ved bruk av snøscooter skal det som hovedregel 
benyttes løypeplog. I spesielle tilfeller som ved starten av sesongen (tråkke såle) og ved store 
snøfall, kan det kjøres uten løypeplog. Hvis det er ønske/behov for tilførselsløype skal den også 
merkes på kartet. 
 
Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3e, skal melding sendes til 
Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn på laget/bedriften, dens leder, 
navn på kjørere, kart med område og/eller trase inntegnet. Hvert lag/bedrift kan normalt ha inntil 
3-5 kjørere i hvert område/trasee.  
 
Kjøringen kan skje i tidsrommet fra det er kjørbart med scooter på høsten til og med 04.mai. 
Ansvarlig leder laster ned mal fra kommunens hjemmeside og utsteder en bekreftelse til alle 
som skal kjøre løypene. Bekreftelsen skal medbringes under kjøring. 
Grunneiers tillatelse, utenom Statskog, må innhentes av ansvarlig leder. 
 
§ 3f vitenskaplige undersøkelser og dyretellinger Det kan gis disp til nødvendig transport i 
forbindelse med vitenskaplige undersøkelser, herunder dyretellinger og lignende registreringer, 
etter oppdrag fra forskningsinstitusjoner. 
 
Bestemmelser 
Forskningsinstitusjoner som skal benytte snøscooter i sitt arbeid skal melde fra til Nordreisa 
kommune, før kjøringen skal skje. Meldingen skal inneholde navn, adresse telefonnr, tidspunkt 
og område for kjøringen. 
 
Nordreisa dispensasjonsutvalg viser til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift for 
motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag og Retningslinjer for behandling av 
dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrift, også omtalt som 27/10, og 
erstatter denne med vedlagte Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter 
motorferdselloven og tilhørende forskrifter 2019-2023. 
 
Veileder for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende forskrifter – 
2019-2023 tas opp til behandling på høsten, da dispensasjonsutvalget har sittet et år i 
inneværende valgperiode. 
 
 
 



Saksopplysninger 
I dispensasjonsutvalgsmøte den 4. februar 2020 ble det fremmet et ønske om oppdaterte 
retningslinjer for søknad om motorferdsel i utmark, og mer informasjon om kommunens 
behandling av søknader om dispensasjon etter motorferdselloven. 
 
Nordreisa kommune ønsker å oppdatere/erstatte bestemmelsene i forskriftens § 3 b-g, som 
vedtatt i 26/10 og retningslinjene som vedtatt i 27/10. 
 
I nasjonal forskrift § 3 er det satt opp en del formål som motorkjøretøy kan nyttes til på 
vinterføre. I bestemmelsens andre ledd står det: «Kommunestyret kan gi bestemmelser om 
kjøring som nevnt i bokstav b-g, herunder om området, traseer sesonglengde, tidspunkter for 
kjøring, utstyr mv.» 
 
Nordreisa kommune vedtok nye kommunale bestemmelser for kjøring etter § 3 bokstav d, e og f 
den 16.11.2010 i sak 26/10 (herved omtalt som PS 26/10. I samme møtet ble det i sak 27/10 
vedtatt retningslinjer (herved omtalt som 27/10) som kommunen og innbyggerne har forholdt 
seg til siden. Flere av de lokale bestemmelsene i PS 26/10 er ikke lenger gyldige, og det samme 
gjelder for flere av retningslinjene i 27/10. 
 
Kommunen har ikke hatt hjemmel til å inkludere grendelag under forskriftens § 3 første ledd 
bokstav e. 
 
Elgvald er ikke hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav f etter vintersesongen 2018/2019. 
I tillegg til oppdaterte retningslinjer er det vedlagt en mer utfyllende veileder som i større grad 
viser forvaltningen av lovverket i kommunen, samt presiseringene av bestemmelsene slik de 
fremgår i Rundskriv T-1/96 og T-6/09. 
 
Vedlagt i saken er 3 dokumenter: 

 (Reviderte-) Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og 
tilhørende forskrifter. 

 Veileder for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende 
forskrifter. 

 Mailkorrespondanse mellom kommunen, Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 
 
Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter motorferdselloven og tilhørende forskrifter 
løftes for å erstatte eksisterende retningslinjer som ble vedtatt i sak 27/10. 
 
Veileder for behandling for dispensasjoner etter Motorferdselloven og tilhørende forskrifter 
fremmes for å være et utfyllende dokument vedrørende presiserende lovtekst og gjeldende 
praksis til hjelp for publikum, politikere og saksbehandlere. 
 
Vedlagt mailkorrespondanse mellom kommunen, Fylkesmannen og Miljødirektoratet bygger 
under presiserende, kommunal bestemmelse etter forskrift § 3e. 

Vurdering 
Det vurderes som hensiktsmessig å inkludere både PS 26/10 og PS 27/10 i én og samme 
behandling da disse er direkte tilknyttet. 
 
Flere av momentene i 26/10 og 27/10 er ikke lenger gjeldende og må derfor oppdateres/erstattes 
av nytt vedtak. 
 



På bakgrunn av at holdninger til motorferdsel er i endring på internasjonalt-, nasjonalt- og lokalt 
nivå vil også politiske føringer som ligger til grunne i saksbehandlingen endre seg fra 
valgperiode til valgperiode i større grad enn tidligere. Det ses derfor et behov for å revidere 
retningslinjene og veileder oftere enn tidligere; fortrinnsmessig hvert 4. år. 
 
For at en eventuelt vedtatt veileder (som vedlagt) skal kunne informere om presedensen i 
inneværende valgperiode er det hensiktsmessig at denne tas opp til revidering ett – 1 – år etter 
ny valgperiode, dvs. på høsten året etter nye medlemmer i dispensasjonsutvalget er valgt. Dette 
for at erfaringer for hele året foreligger. 
 
 


