
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset 
Dato: 07.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 11:00 

 
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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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 42/20 Referatsaker   
RS 52/20 Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i 

utmark § 6 - transport av drikkestasjon på 
barmark - Rotsundelv indrettslag 

 2020/16 

RS 53/20 Ráisduottarháldi landskapsvernområde - Innvilget 
søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 
landing i forbindelse ettersyn av grensegjerde 
mellom Norge og Finland - kopi av brev 

 2020/16 

RS 54/20 Oppheving av tidligere gitt dispensasjon og 
innvilgelse av dispensasjon for motorferdsel i 
utmark og vassdrag - § 5 e vedkjøring tom 
04.05.2023. 

 2020/15 

RS 55/20 Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark 
og vassdrag til vedkjøring §5e. 

 2020/15 

RS 56/20 Oversending av klage på vedtak om dispensasjon 
fra motorferdselloven- Nordreisa scooter og 
båtforening 

 2020/16 

PS 43/20 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i 
utmark og vassdrag med ATV - Hans Mikalsen 

 2020/16 

PS 44/20 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i 
utmark ATV § 6 - transport av ved - 18.09.2020 - 
11.10.2020 

 2020/16 

PS 45/20 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i 
utmark med ATV - Pål Severin Båtnes - 15.04 - 
31.12. 

 2020/16 

PS 46/20 Prinsippsak - Søknad om motorferdsel i utmark § 
5 c. Bagasjetransport til hytte under 2,5 km fra 
veg - Kjetil Reiersen 

 2020/15 

PS 47/20 Prinsippsak - Søknad om motorferdsel i utmark § 
5 c. Bagasjetransport til hytte under 2,5 km fra 
veg - Kjetil Hansen 

 2020/15 

PS 48/20 Omgjøring av vedtak: Ilegge vilkår om ny 
grunneiertillatelse for alle dispenserte mellom 
Oksfjord og Meiland/Valan. 

 2020/16 
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PS 42/20 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   

Rotsundelv idrettslag 
 
   
 
Att. Siv Gamst 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/16-140 7852/2020 K01 10.09.2020 

 

Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport av 
drikkestasjon på barmark - Rotsundelv indrettslag 

Henviser til telefonsamtale den 08.09.2020, innsendt mail med inntegnet trasé og informasjon om 
grunneiertillatelse den 09.09.2020 og søknad om motorferdsel datert 08.09.2020. 
 
Kommunen har gjort en vurdering av innsendt søknad. Basert på med omsøkt trasevalg og på at 
arrangementet Sikkámarsjen er en årlig begivenhet tillagt starten av september mener kommunen 
at søknaden burde vært innsendt tidligere. Søknader om motorferdsel i utmark på barmark har 
strenge betingelser som må oppfylles, herunder at behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
(T-1/96), for at kommunen skal kunne gi tillatelse, og lovverket krever at søknad om barmark 
skal vedtas politisk.  
 
Kommunen vil kun kalle inn Dispensasjonsutvalget til hastemøter der hvor søker ikke kan 
klandres for å sende inn søknad med kort saksbehandlingstid. Kommunen finner ikke at 
søknaden er av en karakter som krever høy prioritering som tilsidesetter andre oppgaver til fordel 
for en hurtig saksbehandling. Søker har hatt anledning til å søke om dispensasjon i lang tid 
framfor å søke om dette i samme uke som tiltaket skal finne sted. 
 
Søknad vil ikke kunne behandles politisk før arrangementet finner sted, og vil derfor ikke 
realitetsbehandles. Søknaden med kommunens midlertidig svar tas med som referatsak i neste 
utvalgssak hvor utvalget kan ettergå kommunens saksbehandling.   
 
Kommunen vil likevel minne om at over halve omsøkt strekning er kartlagt som skogsbilvei hvor 
du/dere kan kjøre ATV uten å søke kommunen om tillatelse. Skogsbilveien er privat og det er 
vegeier som må kontaktes om tillatelse dersom det er skilt eller andre hindringer som begrenser 
allmenn motorferdsel. 
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http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&X=7750503.10&Y=721202.85&zoom=10.275030294096831&topic=skogportal&bgLayer=farger_cache&layers_opacity=0.75,0.75&layers=skogsveier_wfs,basis_hoydekurver&catalogNodes=625


 
 Side 2 av 2

 
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 dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV 
2 Sikkamarsjen 

 
 
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: BPHT5U Registrert dato:08.09.2020 23:12:24

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

983915728
Foretak/lag/forening

ROTSUNDELV IDRETTSLAG
Adresse

c/o Siv Gamst Rotsundveien 598
Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND
Telefon

92222004
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Siv
Etternavn

Gamst
Adresse

Rotsundveien 598

Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND

Telefon

92222004
E-post
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rotsundelv.il@gmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Peter Andre Berg 95861017

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Firehjuls- / sekshjulstrekker  

Registreringsnummer

BK6843

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Barmark/åpent vann  

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

Skal kjøringen foregå

D På bestemt(e) dag(er)  

Dato Antall turer denne dagen

12.09.2020 B 1 tur  

13.09.2020 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

Skal ha med utstyr til drikkestasjon på fjellet i forbindelse med Sikkamasjen.
Behov for ledsager

B Nei  

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Tenkt kjøre opp med skytterbanen i Rotsundelv, følge traktorvei et godt stykke oppover. Fortsette opp traseen til 
scooterløypa. Tar av fra løypapå oversiden av haugen ovenfor Rautas. 

Grunneier(ne)s navn

Ettersendes i eget dokument.
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Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vi har fått tilattelse hos grunneierne.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde 2020-09-08 kl. 17.37.54.png
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Fra: Blixgård, Asgeir (fmtrakb@fylkesmannen.no)
Sendt: 24.09.2020 14:36:47
Til: Pentha, Sunna Marie
Kopi: Postmottak FMTF; tgu@statskog.no; jim.h.hansen@politiet.no; reisavidda@gmail.com; Nordreisa kommune;
postmottak@kåfjord.kommune.no; Balto, Ingolf; oleautsi@netcom.no

Emne: Ráisduottarháldi landskapsvernområde - Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til landing i
forbindelse ettersyn av grensegjerde mellom Norge og Finland
Vedlegg: Innvilget søknad om dispansasjon fra verneforskriften til landing med helikopter i forbindelse med ettersyn
av grensegjerde mellom Norge og Finland.PDF
Hei,

Vedlagt følger kopi av brev. Brevet sendes bare elektronisk.

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

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

Innvilget søknad om dispansasjon fra verneforskriften til landing med helikopter i forbindelse med ettersyn av
grensegjerde mellom Norge og Finland: Innvilget søknad om dispansasjon fra verneforskriften til landing med
helikopter i forbindelse med ettersyn av grensegjerde mellom Norge og Finland.PDF
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Nasjonalpark Reisa nasjonalpark 
Landskapsvernområde Ráisdouttarháldi landskapsvernområde 
  

Postadresse 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark,  
Statens hus, 9815 Vadsø 

Besøksadresse 
Hovedveien 2 
9151 Storslett 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 78 95 03 00 
Direkte:  +47 91328614 
fmtrakb@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-
nasjonalpark/ 
www.reisanasjonalpark.no 
 

Fylkesmannens Reindriftsavdeling 
v/Pentha, Sunna Marie 
 
   

 

Saksbehandler Asgeir Blixgård Vår ref. 2020/9074-2  
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref.  Dato 24.09.2020 

 

Innvilget søknad om dispansasjon fra verneforskriften til 
landing med helikopter i forbindelse med ettersyn av 
grensegjerde mellom Norge og Finland 

 
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, og i dialog med styreleder.  
Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår:  
 
1. Tillatelsen gjelder for nødvendig flyging og landing i perioden 24. september – 25. 

september 2020 langs gjerde jf kart. 
2. Formålet er nødvendig transport av materiell og personell for vedlikehold av 

grensegjerde langs grensen mellom Finland og Norge i Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde. 

3. 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 til nasjonalparkstyrets adresse over, 
jf. forvaltningsloven § 32. 
 
Søknaden 
Fylkesmannen i Troms og Finnmarks Reindriftsavdeling har ansvar for vedlikehold av 
reingjerdet på grensen mellom Finland og Norge. Deler av dette gjerdet går gjennom Reisa 
nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde. 
 
De skriver følgende i e-post: 
Vi viser til telefonsamtale i dag angående en planlagt befaring på Haldi i forbindelse med at 
det er gjort utbedringer av reingjerdet som skal hindre at rein krysser mellom Norge og 
Finland.  
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Asgeir Blixgård Side 2 av 5 

Vi planlegger å bruke helikopter til å fly inn tre-fire personer som skal gå langs med gjerdet 
over en strekning på ca 3 km, der toppen av Halti utgjør midten av gjerdet, jf. vedlagte 
kartutsnitt. Helikoptret lander enten på toppen av Halti, eller ved en av endene av 
gjerdetraseen som skal befares avhengig av værforholdene. Befaringen varer om lag tre 
timer, og planlagt start er ca kl 15 i dag 24. september 2020. 
 
Vi søker med dette om tillatelse til å lande i nevnte områder. 
 
Gjerdestart fra GPS punkt 34W 512142 7690042 Hàldibakti og fram til Lagosjohka GPS 
punkt 34W 509380 7689707, jf. kart.   
 
Gjerdet merket med stiplet linje i gul farge er gjerdet som skal vedlikeholdes sommeren 
2020. 
 
 

 
 
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. 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Asgeir Blixgård Side 3 av 5 

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. 
 
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  
Gjerdet over toppen er totalt 3 kilometer og bare under halvparten går gjennom 
verneområdet øst for toppen. Dersom forholdene ikke tillater landing utenfor verneområdet 
kan det landes på innsiden av verneområdet jf kartutsnitt. 
 
Det drives aktiv reindrift i hele Reisa nasjonalpark og store deler av Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde. Områdene brukes som vår-, sommer-, høstbeiter og noe på vinteren. 
Det vil være behov for gjerde mellom Norge og Finland for å hindre sammenblanding, og 
videre vedlikehold av dette. Dette kan gjennomføres langs bakken eller med helikopter. 
Kjøring langs bakken medfører slitasje på folk og natur. Bruk av helikopter er derfor en fordel 
med tanke på metode for transport. 
 
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, og toppen av Halti er tidvis et atraktivt turmål. Den viktigste sesongen for turgåere er  
imidlertid over for området det flyges i. Det er ellers naturlig å informere berørte 
reinbeitedistrikter om denne aktiviteten. 
 
Arbeidet gjennomføres av reindriftsavdelingen som myndighet på norsk side og part i 
reingjerdekonvensjonen. 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 landing 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. Det er ønskelig med et årlig møte hvor 
reindriftsavdelingens planlagte aktivitet i verneområdene gjennomgås. 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Asgeir Blixgård Side 4 av 5 

 
Med hilsen 
 
Asgeir Blixgård 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
 
 
Kopi pr. e-post sendes til: 
Reinpoliti v/Jim-Hugo Hansen    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
SNO v/Tarjei Gunnestad    
Ingolf Balto    
Kåfjord kommune    
Reinbeitedistrikt 37 Skárfvággi    
D-36 Cohkolat ja Biertavárri    
Nordreisa kommune    

 
  

14



 
 
 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Asgeir Blixgård Side 5 av 5 
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Nordreisa kommune           
Drift- og utvikling stab 

    
 

 

 

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

 

Bård Hammari 
Leonard Isaksens Veg 20 
9151 Storslett 

 
 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.39/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-70 8618/2020 K01 24.09.2020 

Oppheving av tidligere gitt dispensasjon og innvilgelse av dispensasjon for 
motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5 e vedkjøring tom 04.05.2023. 
 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 
 
Opphever herved dispensasjon som ble gitt i delegert utvalg dispensasjonsutvalget – nr 
13/20 datert 18.02.2020. Begrunnelse er at vedtaket er ugyldig jfr Forvaltningslovens § 35, 
bokstav c. 
 
Nordreisa kommune har fattet følgende 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). 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring til annet sted enn fast bosted fra gnr 29 bnr 7 og 14. 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bosted. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Bård Hammari, Leonard Isaksens vei 20, 9151 Storslett  
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 10 turer årlig i periodene: 01.11.2020 – 04.05.2021, 01.11.2021 
– 04.05.2022 og 01.11.2022 - 04.05.2023 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
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 Side 2 av 2

Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører 

Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
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 – 04.05.2021 01.11.2021 – 04.05.2022 01.11.2022 – 04.05.2023 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
24.09.2020 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

Kopi til: 
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    
Politiet v/Jim Hugo Hansen    
Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Statskog v/Tarjei Gunnestad    
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus 
Damsveien 1 

9800 VADSØ 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 5e vedkjøring - § 5c privat hytte 
2 norgeskart-Scooterløype sappen 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: PRIG8M Registrert dato:10.02.2020 14:44:32

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 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

26.06.1967
Fornavn

Bård
Etternavn

Hammari
Adresse

Leonard Isaksens  vei20

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

91384555
Mobil

91384555

E-post

baardhammari@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

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

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

JN 5773
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

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 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

11.02.2020 04.05.2023 B Mer enn 30 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 Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Kjøring av utstyr til hytte og kjøring av ved fra eiendom 29/7 og 29/14
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

29
Bruksnr

14
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Adresse hvor hytten ligger er Vinnelysveien 511

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Bård Hammari

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

Scotterløype fra Sappen.html

Scotterløype.html
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Senterposisjon: 744766.09, 7731062.88
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 11.02.2020 21



  

 

 
Nordreisa kommune           
Drift- og utvikling stab 

    
 

 

 

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

 

Reinrosa 4H v/Mari Kiil 
 
  

 
 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg 

dispensasjonsutvalget - nr.38/20 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/1569 8531/2020 K01 22.09.2020 

 
Innvilget dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag til vedkjøring §5e. 
Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
Nordreisa kommune har fattet følgende 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). 
Dette dokumentet er produsert elektronisk uten underskrift, og skal betraktes som et originalt dokument. 
Dispensasjon er gitt - § 5e Vedkjøring, til annet sted en fast bopel 
Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres 
eiendom. 

 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn:  Reinrosa 4 H v/ Nils Martin Sandelin / Trond Sandelin 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Trase: Se vedlagte kart 
Tidsrom: (også ev. 
innen døgnet) 

Inntil 2 turer årlig/sesong i periodene: 01.11.2020 – 04.05.2021, 
01.11.2021 – 04.05.2022 og 01.11.2022 -04.05.2023 

 
Formål: 
§ 5e Vedkjøring 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Dispensasjon gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom til annet sted en fast . 

 
Begrunnelse/beskrivelse av formål som ligger til grunn for tillatelsen: 
Dispensasjon hjemler ikke transport av bagasje og utstyr til hytte, men kan medbringes under 
transport av ved. 
Kommunen har fattet vedtak etter skriftlig søknad om tillatelse til motorferdsel etter NF § 5 
første ledd bokstav e. Søker har påvist behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen 
eiendom til annet sted enn fast bopel. Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
Trase iht. kart berører 
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 Side 2 av 2

 
Følgende vilkår gjelder: 
Søker plikter å innhente tillatelse fra grunneiere før kjøring tar til, og dette skal medbringes 
under ferdsel og forevises ved evt. kontroll sammen med delegert vedtak og kart. 
 
All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til 
gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.  
 
Dispensasjon, kart, tillatelse fra berørte grunneiere, skal medbringes under ferdsel og 
forevises ved ev. kontroll. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeloven etter lovens §12. 
 
Vedtaket er ett enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Nordreisa 
kommune, PB 174, 9156 Storslett. 

 
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 – 04.05.2021 01.11..2021 - 04.05.2022 01.11.2022 - 04.05.2023 
1    
2    

 
 
 
 
 

Sted: 
Storslett 

Dato: 
 

Saksbehandler: 
Bente Fyhn 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Statskog v/Tarjei Gunnestad    
Statskog v/Kjetil Bjørklid    
Politiet v/Jim Hugo Hansen    
Politiet v/ Jan Tore Nikolaisen    

 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag til vedkjøring 
2 Kart 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 4RKNDC Registrert dato:20.08.2020 14:57:13

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

24



mari@slottetgard.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Mari Kiil 90764528

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter  

Registreringsnummer

FK 8480

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring  

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  

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.11.2020 01.05.2023 B 2- 5 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 Transport av ved  

Nærmere opplysninger om formål

Vi ønsker å kjøre ved opp til 4H gammen i Pilteridalen. Gammen er åpen for alle som ønsker å bruke den, og no 
trengs det påfyll.
Behov for ledsager

B Nei  

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Helgeli og opp Pilteridalen

25



Grunneier(ne)s navn

Reidar Berg

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

4H gammen er åpen for alle, og no er det nesten fritt for ved der. Derfor må vi få kjørt opp ved på vinterføre.

Vedlagt dokumentliste

scan_20200820.pdf
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Fra: Åsmund Austarheim (Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no)
Sendt: 04.09.2020 10:28:37
Til: 
Kopi: Nordreisa kommune; thomas_berg90@hotmail.com; Fredrik Lehn-Pedersen

Emne: Oversending av klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven- Nordreisa scooter og båtforening
Vedlegg: Oversending av klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven- Nordreisa scooter og
båtforening.PDF;Særutskrift Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven- Nordreisa scooter og
båtforening.PDF;00139H.PDF;Søknad om motorferdsel i utmark nf. § 6 - Ryddetur ATV - Nordreisa scooter- og
båtforening 14.08.-18.09.2020..PDF;Nordreisa scooter og båtforening søknad.PDF;Nordreisa scooter og
båtforening kart.PDF;Rapport fra forrige tur.PDF;Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med
søppelplukking- Nordreisa kommune.PDF
Hei
Dokumenter er vedlagt.
 
 
Med vennlig hilsen
Kvænangen kommune

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

28



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon:  0 
Kommunehuset, Gárgu 8 Kommunehuset, Gárgu 8    
9161 BURFJORD    
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Postboks 700 
9815  VADSØ 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2020/1-140 2849/2020 K01 04.09.2020 

 

Oversending av klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven- 
Nordreisa scooter og båtforening 

 
 
Nordreisa scooter- og båtforening har levert klage på vedtak etter motorferdselloven. Saken gjelder 
kjøring i forbindelse med søppelplukking på leirplasser langs scooterløypa i Nordreisa.  Søknaden ble 
delvis innvilget. Søker ønsker imidlertid å kunne kjøre med flere kjøretøy enn vedtaket åpner for. For 
detaljer vises det til vedlagte dokumenter. Klagen ble behandlet av formannskapet 25.08.2020. 
Kommunen opprettholder vedtaket, og saken sendes til fylkesmannen for klagebehandling. 
 
 
 
 
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. 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven- Nordreisa scooter og 

båtforening 
2 00139H 
4 Nordreisa scooter og båtforening søknad 
5 Rapport fra forrige tur 
6 Nordreisa scooter og båtforening kart 
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 Side 2 av 2

7 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med søppelplukking- Nordreisa 
kommune 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/1 -127 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 03.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
153/20 Kvænangen formannskap 25.08.2020 

 

Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven- Nordreisa scooter og 
båtforening 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00139H 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Nordreisa scooter- og båtforening på dispensasjon 
etter motorferdselloven i forbindelse søppelplukking (Vedtak Formannskapsak 133/20).  
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Vedtaket opprettholdes og saken sendes til 
Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Nordreisa scooter- og båtforening på dispensasjon 
etter motorferdselloven i forbindelse søppelplukking (Vedtak Formannskapsak 133/20).  
 
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Vedtaket opprettholdes og saken sendes til 
Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 
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Saksopplysninger 
Nordreisa scooter- og Båtforening har sendt klage på vedtak etter motorferdselloven 
(formannskapsak nr 133/20). I vedtaket ble det gitt tillatelse til å kjøre med to stk ATV-er for å 
transportere søppel ut fra område de rydder i rundt populære leirplasser langs scooterløypa, 
mens søknaden var på fire kjøretøy. I klagen bes det om at vedtaket endres fra 2 til 4 stk ATV 
slik det var omsøkt.   
 
Klagen er begrunnet med at det er behov for å bruke fire kjøretøy. I klagen hevdes følgende:  
  
- Kvænangen Kommune gir kun tillatelse til bruk av 2 ATV. Nordreisa Scooter og Båtforening søkte om tillatelse til 
bruk av 4 ATV og har fått dette innvilget i Nordreisa Kommune. At Kvænangen Kommune kun gir tillatelse til 2 
ATV er vi uenig i. Vi har behov for 4 ATV. Er 3 år siden sist det ble ryddet, så at Kvænangen Kommune kan si 
behovet ikke er tilstedet er feil. 
Det er snakk om transportbehov i Kvænangen Kommune på 15 km, etter eksisterende veier. Noe som ikke gir mere 
skade på noe fauna. 
Behovet for 4 ATV er der, det fikk vi erfare i 2019 på liknende tur til Geatkuttjavri, der vi ikke nådde over alt slik vi 
ønsket, da vi bare hadde 2 ATV. 
 
 
Videre så vises det til kommunelovens § 13-3 om inhabilitet for ansatte. De ber om at en annen 
saksbehandler til å behandle klagen.  
 
Forvaltningslova sier at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Kommunen skal behandle klagen 
som underinstans mens Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan og 
bygningsloven i forbindelse med byggesaker og reguleringsplaner. Underinstansen skal foreta 
de undersøkelser klagen gir grunn til. Kommunen kan velge å gjøre om vedtaket eller stadfeste 
vedtaket. Dersom kommunen ikke omgjør vedtaket går saken til Fylkesmannen for endelig 
behandling. Kommunen kan også avvise klagen dersom vi mener at klagen ikke tilfredsstiller 
forvaltningslovens vilkår for klage. 
 
Forvaltningsloven § 33 annet ledd sier blant annet  «Underinstansen skal foreta de 
undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner 
klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen 
avvise saken, jfr. dog § 31.» 
 
Videre heter det «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter 
sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.»  
 
Forvaltningsloven § 33 sier følgende om forberedelse av klagesaksbehandling:  
Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, 
jfr. likevel § 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten 
ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til 
den. Solheim har fått kopi av klagen tilsendt og en frist for å komme med tilbakemelding. Slik 
tilbakemelding er ikke gitt.  
 
Dersom vedtaket endres vil nytt vedtak sendes søker med ny klagerett. Dersom vedtaket 
opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen for klagesaksbehandling. 
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Vurdering 
 
Klagen kom innenfor klagefristen og tilfredsstiller øvrige krav til en klage. Klagen blir derfor 
realitetsbehandlet.  
 
Kommunelovens § 13-3 om inhabilitet vil ikke være relevant i denne situasjonen siden 
kommunen ikke er klageinstans etter motorferdselloven. Med endringen i kommuneloven 2018 
har departementet i Prop. 46 L (2017-2018) punkt 18.4.2 uttalt seg ombestemmelsen som ble 
nedfellt i ny kommunelov § 13-3. Den sier følgende:   
«Den ansatte kan etter loven behandle klagen som underinstans, jf. forvaltningsloven § 
33 andre ledd, og dermed forberede og avgjøre saken når underinstansen skal ta stilling til om 
vedtaket skal oppheves, endres eller opprettholdes og videresendes til klageinstansen. Det er 
først når saken er videresendt til klageinstansen internt i kommunen etter forvaltningsloven § 
33 fjerde ledd, som for eksempel klagenemnda eller formannskapet, at den aktuelle ansatte blir 
inhabil. Dersom for eksempel administrasjonen ved lederen for teknisk etat treffer et vedtak, kan 
vedkommende motta klagen og vurdere om vedtaket skal opprettholdes eller omgjøres. 
Opprettholdes vedtaket, og det skal til formannskapet for klagebehandling, sender lederen saken 
til administrasjonssjefen eller en annen høyere opp i administrasjonen som forbereder 
klagesaken for formannskapet. Det er ved forberedelsen av saken for formannskapet som 
klageinstans lederen av teknisk etat vil være inhabil. Vedkommende kan for eksempel ikke 
redegjøre for saken for formannskapet eller være den som står ansvarlig for saksframlegget 
eller administrasjonens innstilling til vedtak. På den måten sikrer man reell to-
instansbehandling selv om klagebehandlingen også finner sted i kommunen.» 
 
Formålet med denne bestemmelsen er å sikre reell to-instansbehandling av klager der 
kommunen selv er klageinstans. I saker etter motorferdselloven er Fylkesmannen klageinstans 
og kommunen vurderer bare klagen som underinstans. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket 
så sendes saken til Fylkesmannen, og der vil en annen saksbehandler vurdere klagen.   
 
Klager er uening i kommunens vurdering av omfanget på transportbehovet. Kommunens 
vurdering bygger på rapporten fra forrige tur da det ble bedt om dokumentasjon på 
søppelmengdene, og de viste seg å være begrensa mengder. Det ble plukka to søppelsekker. I 
klagen vises det også til behov for flere kjøretøy for å rekke over området. Avstanden fra bilveg og 
opp til området er ca 20 kilometer. Her følger man eksisterende kjørespor. Avstanden mellom 
Goccesjavri via Cuollojavri til Sivrajavri er omlag 8 kilometer. Nordreisa har også gitt tillatelse til å 
kjøre rundt de aktuelle vannene og innom de aktuelle leirplassene. Arbeidet bør da kunne 
gjennomføres rasjonelt og effektivt. Det fremstår som unødvendig å kjøre med 4 kjøretøy for å 
plukke en begrensa mengde søppel på et slikt område under disse forutsetningene. I klagen er ikke 
behovet mer konkretisert enn i selve søknaden.  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. Søppelplukkingen skjer i 
forbindelse med drift av snøscooterløypene. Det sender en uheldig signaleffekt dersom 
scooterløypene forutsetter mye barmarkstransport. Kommunene bør derfor sikre at slik transport 
begrenses mest mulig. 
 
Kommunen mener vedtaket er gjort i henhold til regelverket. Klagen bør ikke tas til følge. Saken 
sendes derfor til Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
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Sentralbord Kvænangen kommune

Fra: Thomas Berg <thomas_berg90@hotmail.com>
Sendt: tirsdag 16. juni 2020 09:58
Til: Sentralbord Kvænangen kommune
Kopi: Fredrik Lehn-Pedersen
Emne: Klage på vedtak 2020/1-113, søknad om dispensasjon i forbindelse med

Søppelplukking. Nordreisa Kommune
Vedlegg: klage kvænangen kommune.docx

Hei, vedlagt ligger klage på vedtakt ang motorferdsel. Ryddetur til området Cuollojavri -sivrajavri.

Mvh

Thomas N. Berg, nordreisa scooter og båtforening.

 
l l JUN 2020

Tilbchzndlinu. ____  ________

Saksbehandler; k _

Til orientering

Gradering

[Side #1
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Kvænangen Kommune

Rådhuset, Gargu 8

9161 Burfjord

Nordreisa Scooter og Båtforening v/leder

Thomas N. Berg

48174084

Klage gå vedtak 2020[1-113 motorferdsel  i  forbindelse med sgpgelglukking i

Nordreisa Kommune.

Sak:

Nordreisa scooter og båtforening søkte Nordreisa kommune om dispensasjon

fra motorferdselloven for bruk av ATV i forbindelse med ryddetur til området

mellom Coullojavri-Sivrajavrí. Dette ble innvilget med tillatelse til bruk av 4 ATV

i Nordreisa Kommune. Dette ble videresendt til Kvænangen Kommune.

Vedtak det klages på: tabell, tyge kjøretøy og antall

- Kvænangen Kommune gir kun tillatelse til bruk av  2 ATV.  Nordreisa Scooter

og Båtforening søkte om tillatelse til bruk av 4  ATV  og har fått dette innvilget i
Nordreisa Kommune. At Kvænangen Kommune kun gir tillatelse til  2  ATV er vi

uenig i. Vi har behov for 4  ATV.  Er 3  år siden sist det ble ryddet, så at
Kvænangen Kommune kan si behovet ikke er tilstedet er feil.

Det er snakk om transportbehov i Kvænangen Kommune på  15  km, etter

eksisterende veier. Noe som ikke gir mere skade på noe fauna.
Behovet for 4  ATV  er der, det fikk vi erfare i  2019  på liknende tur til
Geatkuttjavri, der vi ikke nådde over alt slik vi ønsket, da vi bare hadde 2  ATV.

Endring som ønskes:

- Nordreisa Scooter og Båtforening ønsker endring fra 2 til 4  ATV.  Behovet er

der.
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Klagesaksbehandling:

§  13-3. Inhabililet for ansatte

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel il gielder ved
behandlingen av saker i kommunens og fylkeskommunens administrasion, med de
saerregiene sorn følger av denne paragrafen.

Nár en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28andre ledd, er en ansatt
som har vært med pà à forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i
klageinstansens behandling av vedtaket eller  i  forberedelsen av saken for
klageinstansen.

Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet
ansatt delta i klageinstansens behandling av saken eileri forberedelsen av saken
for klageinstansen.

Dette for å sikre at vi som klager får en ny saksbehandler til å behandle klagen.

Mcd vennlig hilsen
Thomas Nyskog Berg, leder Nordreisa Scooter og Båtforening.

36



Fra: Fredrik Lehn-Pedersen (Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 29.05.2020 09:35:02
Til: Sentralbord Kvænangen kommune
Kopi: Åsmund Austarheim

Emne: Søknad om motorferdsel i utmark nf. § 6 - Ryddetur ATV - Nordreisa scooter- og båtforening 14.08.-18.09.2020.
Vedlegg: Nordreisa scooter og båtforening søknad.pdf;Nordreisa scooter og båtforening kart.pdf;image005.jpg;image006.jpg;image007.png
Søknad om dispensasjon for bruk av anleggsveien i Kvænangsbotn for transport i forbindelse med søppelrydding ved Cuollojavri –
Goccesjavri i regi av Nordreisa kommune 14.08 ‐ 18.09.2020
Nordreisa scooter‐ og båtforening drifter løypenettet på kontrakt for Nordreisa kommune der representanter for foreningen på
frivillig basis drar inn på søppelplukking i nevnte områder.
 
Det presiseres at det her er snakk om èn helg innenfor perioden, og ikke hele perioden.
 
Nordreisa kommune vil innhente tillatelse fra NVE om å benytte anleggsveien i Kvænangsbotn for én tur innenfor omsøkt
tidsperiode.
 
cid:image001.jpg@01D1F7B5.DC8CC7D0

Figur 1: Kart er hentet fra NVEs tillatelse sendt per epost den 24.08.2016.

Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn‐Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

 
 
 
 
 
Storslett nasjonalparklandsby
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 45
Mobil:     984 60 841
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 2BAUBB Registrert dato:28.04.2020 08:43:03

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

988195839
Foretak/lag/forening

NORDREISA SCOOTER OG BÅTFORENING
Adresse

Sandbakken 13
Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN
Telefon

48174084
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Thomas Nyskog
Etternavn

Berg
Adresse

Høgegga 13

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

48174084
E-post
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thomas_berg90@hotmail.com

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Thomas Nyskog Berg 48174084
Marius Holst 95145224
Glenn Strandheim 97043268
Ronny Mikkelsen 45460038

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Firehjuls- / sekshjulstrekker 

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

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

14.08.2020 18.09.2020 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

Ryddetur for nordreisa scooter og båtforening til goccesjavri, choullojavri, sivrajavri. 
 
Planlagt 1 tur i perioden det er søkt om.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Ryddetur til goccesjavri, cuollojavri, sivrajavri. Med kjøring opp fra kvænangen. 
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Langs løypetrase, og teltplasser. Rundt vann. 
Bruker samme trase det er brukt tidligere i det området. Og følger eksisterende spor/løyper så godt det lar seg gjøre. 
Disse kart/sporene har dere hos dere lagret. 
 
Legger ved kart med punkt der aktuelle leirplasser er på goccesjavri, cuollojavri, sivrajavri. Merket blått punkt.

Grunneier(ne)s navn

Vidde

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vi søker om dispensasjon til 4 ATV. Vi trenger dette for og utføre arbeidet, og for frakt av personell og utstyr på en 
forsvarlig måte. 
Etter avtale har vi plikt og gjennomføre søppelaksjoner ved leirplasser på barmark. Dette området har ikke blitt tatt på 
flere år nå. 
Vi må kunne kjøre til aktuelle leirplasser med ATV. Bæring av eventuelle søppelsekker over lange avstander er ikke 
aktuelt.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde _10_.png
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Kvænangen kommune

Postmottak

Post Kvænangen
I  7’UK I [Ull

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: 13. oktober 2017 12:07 “l behandling
Til: Post Kvænangen Saksbehandler.
Emne: FW: Ryddetur Til orientering
Vedlegg: DSC_OO26.jpg; DSC_OO28.JPG; DSC_OO27.J  '  -  b_UU4:>.]pg

Til registrering i sak 15/118

From: Idar Sandvik [mailto:ldars@ymber.no]

Sent: Friday, October 13, 2017 9:45 AM

To: Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Kristian Berg <Kristian.Berg@nordreisa.kommune.no>

Subject: Ryddetur

Her er en rapport fra ryddeturen i høst.

Kan dere víderesende denne til Kvænangen kommune. De ønsket en tilbakemelding.

Ryddetur til Cuollojavri og Goccesjavri, 1. - 3. september  2017

Nordreisa scooter- og båtforening (heretter NSB) fikk dispensasjon fra Nordreisa og Kvænagen kommune, samt

NVE region nord for kjøring av  4  ATV'er for å rydde søppel etter vinterens trafikk i nevnte områder. Nordreisa

kommune hadde ingen merknader (utover det som er i henhold til lov og avtaleverk) til dispensasjonene, mens

Kvænangen kommune i tillegg stilte krav om at Reinbeitedistriktet Abborassa skulle kontaktes for å

avtale tidspunkt for utfart. De ga også merknad om at det ikke skulle medbringes noen form for fiskeutstyr på

turen, se forøvrig disp fra Kvænangen kommune for nærmere informasjon. NVE sluttet seg til Kvænangen

kommunes merknader. Vi forsøkte å kontakte reinbeitedistriktet via epost, men fikk ikke noe svar.

Det var  3  personer (ATV'er) som deltok på turen, Bjørn Tore Josefsen, Asbjørn Pedersen og Ole Morten

Grønlund. NSB fikk låne en ATV fra Nyvoll Motor, de to andre var private. NSB sto for innkjøp av mat og drivstoff.

Vi startet i Kvænangsbotn og fulgte anleggsvei til sørenden av Abbojavre, derifra fulgte vi eksisterende ATV vei,

via Ribatjavri og videre til Cuollojavri.

Lørdagen ryddet vi rundt Cuollojavri og Goccesjavri. Til sammen plukket vi  2  søppelsekker. Vi ser at deler av

søppelet er lagt igjen av turfolk som har telt i/ved vannene vinterstid, men vi finner også en del s¢PDel som ser  ut

til å stamme fra de som har sitt virke i området. På bakgrunn av tidligere ryddeturer, må vi si at vi ser en klar

forbedring i mengden søppel som legges igjen. "Funnene" er dokumentert med bilder.

Vi kjørte ned søndag formiddag og fulgte samme vei tilbake.

Vi opplevde ingen problemer på turen. Vi så kun 2-3 små grupper/flokker med rein på god avstand.

Forøvrig vil vi legge til at denne typen ryddeturer må anses å være både nyttig og viktig av miljøhensyn.

Ref: Bjørn T

Vennlig hilsen

Idar Sandvik

Avdelingsleder Tjenester

1
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Tlf: 77 77 04 00/10
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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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 Side 3 av 3

 

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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-142 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 12.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 07.10.2020 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV - 
Hans Mikalsen 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven m/forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag § 6 
 Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 Forvaltningslovens § 25. 

 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV 
2 resultset_479_14434_vedlegg1 
3 Vedteig 2020 Nordreisa opprydding linjehogst Solheim Bratt H Mikalsen 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Hans Mikalsen, 9151 Storslett, søknad om dispensasjon for transport av ved på barmark med 
ATV/4-hjuling i tidsrommet 14.09 – 30.11.2020 og 01.06 – 30.11.2021-2023 avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25, og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 6 og naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Kommunen finner ikke at omsøkt motorferdsel 
best kan utføres på barmark. Motorferdselen oppfyller derfor ikke nasjonal forskrifts § 6 
betingelse om at «behovet ikke må kunne dekkes på annen måte». Motorferdselen i utmark på 
barmark med hensikt om å transportere ved anses heller ikke å være i tråd med 
naturmangfoldlovens § 12 om miljøforsvarlige driftsmetoder av samme årsak som nevnt 
ovenfor. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Hans Mikalsen m/Espen og Jonas Mikalsen 
Omsøkt 
tidsperiode: 

14.09. – 30.11.2020 
01.06. – 30.11.2021 - 2023 

Omsøkt antall 
turer: 

11 - 20 årlige turer. 

Omsøkt trasé: Omsøkt traséer/ 
aktivitetsområder er vist i 
kart. Sørlige trasé følger 
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skogsvei, mens de nordlige traséene langs linjetrasé og i skogen nord for 
Dalaveien har ingen vei som hverken er markert i nye- eller historiske 
ØK-kart. 

Andre søknads-
opplysninger: 

Det søkes som privatperson. Skogeiendommen (gnr./bnr: 26/1) eies av 
Statskog. Søknaden søkes også å dekke sønnene Espen og Jonas 
Mikalsen. Det oppgis to ATV’er i søknaden. 
 
Søknader om transport av ved fra 
Statskogeide vedteiger skal vedlegge 
rotsalg og kart utstedt av Statskog. 
Dette medfulgte ikke i søknaden. 
Kommunen etterspurte derfor kopi 
fra Statskog. I svar fra Statskog ble 
det oppgitt at søker har fått tillatelse 
til å uthente linje-/sikringshogsten 
som er utført av Ymber langs 
kraftgata, men at det ikke er gjort 
avtale om uttak av ved utover dette. 
Uttak av ved utover linje-
/sikringshosten langs kraftlinja må 
søker avtale nærmere med Statskog. 

Eksisterende 
praksis og 
presedens: 

I inneværende periode er praksisen for å gi tillatelse til vedtransport på 
barmark svært restriktiv. Dispensasjonsutvalget har lagt presedens om at 
all transport av ved utført med motorkjøretøy til privat bruk kan og bør 
gjøres på snødekt mark med snøskuter, jfr. utvalgssak 12/20 fra 
utvalgsmøte av 10.03.2020. Dette betyr at motorferdsel på barmark i 
utmark ikke oppfyller betingelsen gitt til forskriftens § 6 om at «behovet 
ikke må kunne dekkes på annen måte».  

 

Vurdering 
Basert på informasjon gitt fra Statskog, per mail (vedlagt) datert 14.09.2020 vil kun omsøkt 
motorferdsel i utmark direkte tilknyttet kraftgaten vurderes. 
 
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.  
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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 

reduseremotorferdselen 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 rundskrivet 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,» 

 
Transport av ved er ansett som et kurant behov for bruk av motorferdsel i utmark som ikke 
knytter seg til turkjøring. I nasjonal forskrift er transport av ved på vinterføre med snøskuter fra 
egen eiendom til fast bolig direktehjemlet, jfr. forskriftens § 3 bokstav g. Det er også åpent å 
omsøke transport av ved med snøskuter utover det som direktehjemles i § 3 bokstav g, jfr. § 5 
bokstav e. Lovverket har derfor i stor grad tilgjengeliggjort transport av ved forutsatt at det 
utføres på vinterstid når motorferdselen utgjør minst skade på naturmiljøet. Behovet for 
motorferdsel på snødekt mark kan og bør gjøres på snødekt mark med snøskuter, jfr. PS 12/20. 
 
Avstanden fra kraftgate til Gamle Dalaveien varierer mellom 30 og 60 meter og må anses å være 
tilstrekkelig tilgjengelig for bruk av bil med henger. 
 
Området er ikke snøskredutsatt, og forholdene ligger til rette for at transporten er godt egnet til å 
utføres på snødekt mark. 
 
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. 
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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.  
 
Kommunen er kjent med at det finnes uregistrerte kulturminner som trolig stammer fra 
tjæreutvinning i Potkaskogen. Tjæremiler har lange tradisjoner i Nord-Troms og flere slike har 
vært i bruk også godt inn i på 1900-tallet, og kulturminnene er derfor ikke å anse som 
automatisk fredete. Likevel opplyses det om disse for å påminne tiltakshavere i området å utvise 
hensyn for slike forekomster. 
 
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. 
Da det innstilles for å ikke tillate omsøkt motorferdsel i utmark på barmark vil ikke 
naturmangfoldlovens § 11 komme til anvendelse. 
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Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – naturmangfoldloven § 12. 
Betingelsene gitt i nasjonal forskrift § 6 baseres på naturmangfoldlovens § 12. Da det er 
motorferdselen i seg selv som vurderes må bruk av snøskuter anses som en mer miljøforsvarlig 
driftsmetode enn bruk av ATV. Tilgjengeligheten til lavtrafikkert bilvei må også anses å være 
skjerpende for motorferdsel på barmark, men også for snøskuter. Avstandene er ikke større enn 
at tiltakshaver ved behov kan utføre skogsarbeidet på sommertid uten bruk av motorkjøretøy. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: C2FZEZ Registrert dato:10.09.2020 08:46:36

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

23.03.1958
Fornavn

Hans
Etternavn

Mikalsen
Adresse

Gamle dalaveien 353

Postnummer

9154
Poststed

STORSLETT

Telefon

97130468
Mobil

97130468

E-post

hans.mikalsen@nordtroms.net

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

Espen Mikalsen 93813350
Jonas Mikalsen 93813429

Kjøretøy
Kjøretøytype
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B Firehjuls- / sekshjulstrekker  

Registreringsnummer

FK 9990
FK 9993

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring  

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

14.09.2020 30.11.2020 B 11 - 20 turer  

01.06.2021 30.11.2021 B 11 - 20 turer  

01.06.2022 30.11.2022 B 11 - 20 turer  

01.06.2022 30.11.2022 B 11 - 20 turer  

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

B Ja  A Nei  

Antall år

4

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

D Transport av ved  

Nærmere opplysninger om formål

Uttak av hogst under linjetrase. Uttak av ved på ordinær vedteig fra Statskog.
Behov for ledsager

B Nei  

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Skogbilvei og andre traseer brukes der det er mulig.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Vedlagt dokumentliste

hogst.pdf
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10.09.2020Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:5000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 35N

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Vedhogst/opprydding etter linjehogst

14.09.2020Utskriftsdato:

10 000Målestokk 1:

Projeksjon: ETRS89 UTM33N
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Fra: Ann-Hege Hanstad (ahh@statskog.no)
Sendt: 14.09.2020 10:44:17
Til: Fredrik Lehn-Pedersen
Kopi: 

Emne: SV: Søknad om transport av ved med ATV mangler rotsalg og kart utarbeidet av Statskog
Vedlegg: Vedteig 2020 Nordreisa opprydding linjehogst Solheim Bratt H Mikalsen.pdf
Hei
 
Hans Mikalsen har fått lov å hente ut ved etter linje/sikringshogsten som Ymber har utført.
Ser at det er bra du etterspør kart.
 
Vi har kun avtalt uttak av ved ifm linja, ikke ellers. Da får han komme igjen med en ordinær forespørsel om vedteig etter hvert
(om ikke sikringshogsten gir nok ved).
 
Status på veien er helårs bilvei til kote 100, derfra sti.
 

 
 
Vh
 
Ann‐Hege Hanstad
 
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 

Fra: Fredrik Lehn‐Pedersen
Sendt: fredag 11. september 2020 kl. 13:54
Til: Ann‐Hege Hanstad
Emne: Søknad om transport av ved med ATV mangler rotsalg og kart utarbeidet av Statskog
 
Hei, Ann‐Hege.
 
Kommunen har mottatt en søknad fra Hans Mikalsen om motorferdsel i utmark på Statskogeid vedteig (gnr/bnr: 26/1) f.o.m 19.09‐
30.11.2020 og 01.06‐30.11.2020 – 2023 for uttak av ved. Det medfulgte ingen rotsalg eller kart utarbeidet fra Statskog.
Er du kjent med denne vedteigen, og kan du eventuelt sende en kopi av rotsalget med tilhørende kart?
 
Dispensasjonsutvalget har lagt en restriktiv presedens i innedværende periode for dispensasjon for transport av ved på barmark.
Likevel prøver jeg å legge til rette for å informere om hvordan de kan gjøre mest mulig innenfor lovverkets rammer uten
dispensasjon ‐ i tillegg til å foreslå å søke om bruk av snøskuter i stedet. Den sørlige delen av teigen ser ut til å ha en
skogsbilvei/traktorvei som ikke er avmerket i kilden.nibios kartlag Skogsbilveger (vegen finnes i basisdata under veger, men
dette er også tilfellet for flere anleggsveier som ikke er opparbeidet for bil). Har du informasjon om denne veien? Den fremstår
som sti på noen kart og som fullverdig vei på andre (se figurer nedenfor).
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Vedlagt følger dokumentene fra søknad.
 

Vennlig hilsen
 
Fredrik Lehn‐Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon:  77 58 80 45
Mobil:     984 60 841
 

 
 
 
 
 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-141 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 10.09.2020 

 
Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 07.10.2020 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark ATV § 6 - transport av 
ved - 18.09.2020 - 11.10.2020 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag med ATV 
2 resultset_479_14433_vedlegg1 

 

Kommunedirektørens innstilling 
John Harry Bertelsen, 9153 Rotsund, søknad om dispensasjon for transport av ved på barmark 
med ATV/4-hjuling i tidsrommet 18.09.2020 – 11.10.2023 avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25, og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 6 og naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Kommunen finner ikke at omsøkt motorferdsel 
best kan utføres på barmark. Motorferdselen oppfyller derfor ikke nasjonal forskrifts § 6 
betingelse om at «behovet ikke må kunne dekkes på annen måte». Motorferdselen i utmark på 
barmark med hensikt om å transportere ved anses heller ikke å være i tråd med 
naturmangfoldlovens § 12 om miljøforsvarlige driftsmetoder av samme årsak som nevnt 
ovenfor. 

 

Saksopplysninger 
Søker: John Harry Bertelsen og Ulf Hugo Bertelsen 
Omsøkt 
tidsperiode: 

18.09 – 11.10. 4-årig. 

Omsøkt antall 
turer: 

Årlig mer enn 30 turer 
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Omsøkt trasé: Det oppgis ikke i 
søknaden hvor søker 
planlegger å kjøre i 
utmarka. 

Andre søknads-
opplysninger: 

Det søkes som privatperson. Eiendommen hvor motorferdselen er 
planlagt er Gnr/Bnr 27/3 og eies av Anne Lise Holma. Søknaden søkes 
også å dekke Ulf Hugo Bertelsen. Det opplyses ikke om de to aktuelle 
sjåførene søker om å samkjøre eller om det er ment å kjøre hver for seg. 

Eksisterende 
praksis og 
presedens: 

I inneværende periode er praksisen for å gi tillatelse til utmarkskjøring på 
barmark svært restriktiv. Dispensasjonsutvalget har lagt presedens om at 
all transport av ved utført med motorkjøretøy til privat bruk kan og bør 
gjøres på snødekt mark med snøskuter, jfr. utvalgssak 12/20 fra 
utvalgsmøte av 10.03.2020. Dette betyr at motorferdsel på barmark i 
utmark ikke oppfyller betingelsen gitt til forskriftens § 6 om at «behovet 
ikke må kunne dekkes på annen måte».  

 

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.  
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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 

reduseremotorferdselen 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 rundskrivet 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,» 

 
Transport av ved er ansett som et kurant behov for bruk av motorferdsel i utmark som ikke 
knytter seg til turkjøring. I nasjonal forskrift er transport av ved på vinterføre med snøskuter fra 
egen eiendom til fast bolig direktehjemlet. Det er også åpent å omsøke transport av ved fra 
andres eiendom til annet sted enn fast bolig med snøskuter som kan behandles raskt og effektivt 
administrativt. Lovverket har derfor i stor grad tilgjengeliggjort transport av ved forutsatt at det 
utføres på vinterstid når motorferdselen utgjør minst skade på naturmiljøet. Behovet for 
motorferdsel på snødekt mark kan og bør gjøres på snødekt mark med snøskuter, jfr. PS 12/20. 
 
Området er ikke snøskredutsatt og forholdene ligger til rette for at transporten er godt egnet til å 
utføres på snødekt mark. 
 
Det er en lite trafikkert vei som krysser eiendommen. Eiendommens lengste avstand fra bilvei er 
på omlag 250 meter, og terrenget er slakt. Avstandene og terrengforholdene er ikke til hinder for 
at tiltaket i stor grad kan utføres på sommerstid uten motorkjøretøy.  
 
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. 
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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. 
Nordreisa kommune har god oversikt over artsmangfoldet. I forhold til omfanget av tiltaket så er 
saken tilstrekkelig belyst, og føre-var-prinsippet kommer ikke 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 mener at 
vurderingene som er gjort er i tråd med forvaltningspraksisen for inneværende periode som er av 
strengere karakter enn tidligere år, og derfor i tråd med lovformålet.  
 
Det er kommunens mål å redusere unødig motorferdsel i barmark. Kommunen vil derfor være 
behjelpelig med søknad om mer miljøvennlige   
 
Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - naturmangfoldloven § 11. 
Tiltakshaver er pliktig til å stå for utgifter for skadereduserende tiltak i forkant av tiltak. 
Tiltakshaver er også økonomisk ansvarlig for å tilbakeføre eventuelle naturskader som måtte 
oppstå av tiltaket. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – naturmangfoldloven § 12. 
Betingelsene gitt i nasjonal forskrift § 6 baseres på naturmangfoldlovens § 12. Da det er 
motorferdselen som vurderes må bruk av snøskuter anses som en mer miljøforsvarlig 
driftsmetode å bruke snøskuter av småskala skogskjøtsel for uttak av ved til eget bruk. 
Eiendommens størrelse med tilgjengeligheten til lavtrafikkert bilvei må også anses å være 
skjerpende for motorferdsel på barmark. Avstandene er ikke større enn at tiltakshaver ved behov 
kan utføre skogsarbeidet på sommertid uten bruk av motorkjøretøy, og transportere veden ut på 
vinterstid.
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 7X7TGZ Registrert dato:09.09.2020 09:08:58

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

20.02.1950
Fornavn

John Harry
Etternavn

Bertelsen
Adresse

Bakkebyveien 162

Postnummer

9153
Poststed

ROTSUND

Telefon

94167639
Mobil

94167639

E-post

mariehallen@nordtroms.net

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

Ulf Hugo Bertelsen 91317965

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Firehjuls- / sekshjulstrekker  
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Registreringsnummer

BV 5000

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring  

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

18.09.2020 11.10.2020 B Mer enn 30 turer  

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

B Ja  A Nei  

Antall år

4

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

D Transport av ved  

Nærmere opplysninger om formål

Kjøring av ved
Behov for ledsager

B Nei  

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Kjøring av ved på eiendommen 27/3 Søndre Hallen

Grunneier(ne)s navn

Anne Lise Holma

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

kart over 5428_27_3 _1_.pdf
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Målestokk 1: 10000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 06.01.2020 12:55
Eiendomsdata verifisert: 06.01.2020 12:53

GÅRDSKART  5428-27/3/0

27/3/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

10.0
0.5
1.9

157.0
36.7

5.3
0.0

211.4

12.4

211.4

157.0

42.0
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-151 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 29.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 07.10.2020 

 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark med ATV - Pål Severin 
Båtnes - 15.04 - 31.12. 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 resultset_479_14504_vedlegg1 
2 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

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 tidsperiode: 

1. Søknad om transport av ved på barmark etter motorferdsellovens § 6 avslås. 
2. Kommunen innvilger dispensasjonen for transport av materialer og utstyr for 

vedlikehold av gjerde. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 Søker gis tillatelse for én 4-hjuling/ATV med henger for inntil 10 turer i perioden 

07.10.2020 – 15.11.2021 for transport av utstyr og materialer for vedlikehold av 
gjerde. 

o Dispensasjonen gjelder ikke for tidsrommet 05.05. – 30.06.2021, jfr. 
forskriftens § 9. 

o Søker har anledning til å transportere trevirke i retur fra material- og 
utstyrstransport, forutsatt at det ikke medfører økt antall turer, eller 
motorferdsel utenom naturlig trasé for vedlikehold av gjerde. 

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

 
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. 
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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: 07.10.2020 – 15.11.2021  
(IKKE i perioden 05.05. – 30.06.2021, jfr. forskriftens § 9) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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Saksopplysninger 
Søker: Pål-Severin Båtnes og Kjell Olaus Båtnes 
Omsøkt 
tidsperiode: 

15.04 - 31.12. 15-årig. 

Omsøkt antall 
turer: 

Årlig mer enn 30 turer 

Omsøkt trasé:  

Andre søknads-
opplysninger: 

Det søkes som privatperson. Eiendommen hvor motorferdselen er 
planlagt er Gnr/Bnr 45/1 og eies av Pål-Severin Båtnes. Søknaden søkes 
også å dekke Pål-Severins far, Kjell Olaus Båtnes. Hensikten med 
motorferdselen er transport av ved og vedlikehold av dagens gjerde, med 
både bruk av ATV m/henger og snøskuter m/kjelke. 
 
Kjell Olaus Båtnes har informert saksbehandler om at det tidligere er 
opparbeidet traktorveger på eiendommen, men som i dag er godt bevokst 
av vegetasjon. Det er også opplyst av Båtnes at de innehar tinglyst 
vegrett til å bruke veien langs østlig bredde inn til eiendommen. 

Eksisterende 
praksis og 
presedens: 

I inneværende periode er praksisen for å gi tillatelse til utmarkskjøring på 
barmark svært restriktiv. Dispensasjonsutvalget har lagt presedens om at 
all transport av ved utført med motorkjøretøy til privat bruk kan og bør 
gjøres på snødekt mark med snøskuter, jfr. utvalgssak 12/20 fra 
utvalgsmøte av 10.03.2020. Dette betyr at motorferdsel på barmark i 
utmark ikke oppfyller betingelsen gitt til forskriftens § 6 om at «behovet 
ikke må kunne dekkes på annen måte».  

 

Vurdering 
Omsøkt tidsperiode 
Nordreisa kommune gir ikke dispensasjoner utover inneværende valgperiode. Dette fordi 
aktuelle politikske utvalgsmedlemmer skal kunne utøve sin politikk i behandling av 
motorferdsel i utmark. Det gis derfor ikke dispensasjon med varighet utover siste året for 
inneværende valgperiode – 2023. 
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Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for motorferdsel i utmark i tidsperioden 
mellom 05.05-30.06, jfr. nasjonal forskrift § 9. Det er kun Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
som er motorferdselsmyndighet i Finnmark og Nord-Troms i denne tidsperioden. 
 
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.  
 
Motorferdsellovens § 4 bokstav c gir jordbruksnæring, skogbruksnæring og reindriftsnæring 
direktehjemmel til bruk av motorferdsel i utmark. Kommunen ser ikke at motorferdselen som 
omsøkes knytter seg til slik ovennevnte. Transport av ved er ikke et resultat av rydding av 
beitelandskap eller annet relatert til jord- eller skogbruksnæring, men et ønske om å tynne ut 
skog på egen eiendom. Da transporten av ved som omsøkes skjer på egen eiendom kan 
dette utføres uten søknad på vinterstid med snøskuter, jfr. forskriftens § 3 bokstav g. 
Kommunen kan heller ikke finne at vedlikeholdet av gjerdet faller innenfor motorferdsellovens 
§ 4 bokstav c, da det ikke beites på innsiden eller utsiden av inngjerdet utmarksområde. 
Motorferdsel i tilknytning til vedlikehold av gjerdet må derfor behandles etter 
motorferdsellovens § 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 rundskrivet 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,» 
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«Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. 
Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av 
hensyn til de samlete konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.» 

 
Om transport av ved 
Transport av ved er ansett som et kurant behov for bruk av motorferdsel i utmark som ikke 
knytter seg til turkjøring. Transport av ved på vinterføre med snøskuter fra egen eiendom til fast 
bolig er fra direktehjemlet, jfr. nasjonal forskrift § 3 bokstav g. Det er også åpent å omsøke 
transport av ved fra andres eiendom til annet sted enn fast bolig med snøskuter som kan 
behandles raskt og effektivt administrativt i kommunen. Lovverket har derfor i stor grad 
tilgjengeliggjort transport av ved forutsatt at det utføres på vinterstid når motorferdselen utgjør 
minst skade på naturmiljøet. På bakgrunn av ovennevnte har dispensasjonsutvalget i 
inneværende valgperiode lagt presedensen for transport av ved kan og bør gjøres på snødekt 
mark med snøskuter, jfr. PS 12/20. 
 
Området er ikke snøskredutsatt, og forholdene ligger til rette for at transporten er godt egnet til å 
utføres på snødekt mark. Det fremgår av søknaden at det også er planlagt brukt snøskuter i 
tilknytning til skogsarbeidet. Dette underbygger kommunens vurdering om at snøskuter kan 
nyttes til transporten av ved, og derfor ikke oppfyller § 6’s betingelse om at behovet ikke kan 
dekkes på annen måte. 
 
Om motorferdsel tilknyttet vedlikehold av gjerde. 
Nordreisa kommune legger til grunn at motorferdselen tilknyttet vedlikehold av gjerdet rundt 
eiendommen handler om å transportere nye gjerdestolper og gjerdenett/sauenetting med 
nødvendig utstyr langs eiendommens ytterliggående område. 
 
Transport av vedlikeholdsutstyr anses som et kurant behov for bruk av motorkjøretøy i utmark 
som ikke knytter seg til turkjøring. Vedlikehold av gjerder med utbytting av gjerdestolper og 
gjerdenett/sauenetting utføres best uten tele og dyp snø. Det er lite hensiktsmessig å påtvinge 
søker å vente på tilstrekkelig snødekke for transport av nødvendig materialer og utstyr som 
uansett ikke kan brukes før snø og tele slipper.  
 
Omsøkt trasé 
Kommunen har undersøkt omsøkt trasé via www.kilden.nibio.no og www.hoydedata.no. 
Kommunen finner ikke i eksisterende kartgrunnlag at omsøkt trasé kan klassifiseres som veg 
som åpner for å kjøre uten søknad, eller av standard som tilsier at traséen skal vurderes som 
formildende.  
 
Antallet turer må derimot ses opp i mot behovet for transporten av ovennevnt utstyr og 
materiell, da det er dette og ikke persontransport til og fra arbeidsområdet som kommunen har 
myndighet til å dispensere for. 
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Gjerdelengden som har behov for 
transport for vedlikeholdsutstyr 
og materiell er omlag 618 meter. 
Kommunen forstår behovet 
dithen at det ikke er snakk om et 
fullstendig utbytte av eksisterende 
gjerde, men vedlikehold. 
Kommunen anser det som 
gjennomførbart å utføre 
vedlikeholdet i løpet av ett år, og 
anbefaler å avgrense 
dispensasjonen til dette. 
 
Når det gis tillatelse til transport 
av materialer og utstyr for 
vedlikehold av gjerde anses det 
som lite problematisk dersom 
søker også transporterer ved eller 
personer, gitt at dette ikke 
medfører økt antall turer, eller 
motorferdsel der det ellers ikke 
ville vært naturlig ferdes i 
vedlikeholdssammenheng. 
Kommunen er kjent med fokuset 
søker har på naturmangfold og 
engasjementet tilknyttet fuglelivet 
i området. Dette er tatt til 
betraktning og kommunen setter 
tillitt til at søker holder seg 
innenfor rammene som gis. 
 
 
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. 
 

Figur 1: Blå linje viser omtrentlig gjerdestrekning på ca. 618 meter.
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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. Omsøkt område grenser til 
Reisautløpet naturreservat og 
ramsarområde, men omsøkt 
ferdsel er ikke i fare for å 
bryte grensen for 
naturreservatet. Det er ikke 
registrert rødlistarter eller 
arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse. Av 
høydedata (Lidarmodell) 
fremkommer det kjørespor 
langs den nordvestligste 
delen av gjerdet. Søker skal 
tilstrebe å forholde seg til 
eldre kjørespor der dette er 
mulig.  
 
Nordreisa kommune har god 
oversikt over artsmangfoldet. 
I forhold til omfanget av 
tiltaket så er saken tilstrekkelig 
belyst, og føre-var-prinsippet 
kommer ikke til anvendelse. 
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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 tilknyttet transport av ved er i tråd med forvaltningspraksisen for 
inneværende periode som er av strengere karakter enn tidligere år, og derfor i tråd med 
lovformålet.  
 
Kommunen er klar over at en dispensasjon som åpner for transport av materialer og utstyr på 
barmark for vedlikehold av utmarksgjerde er presedenssettende for inneværende periode. 
Kommunen vurderer likevel at rammene som anbefales er i tråd med hensikten til 
motorferdsellovens mål om å redusere motorferdselen til et minimum, samtidig som det er utvist 
skjønn for søkers behov for vedlikehold av utmarksgjerde som av naturlige årsaker må utføres 
på barmark.  
 
Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - naturmangfoldloven § 11. 
Søker skal selv stå for kostnader for å forhindre naturskader, eller tilbakeføre naturskader som 
har oppstått som resultat av motorferdselen.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – naturmangfoldloven § 12. 
Betingelsene gitt i nasjonal forskrift § 6 baseres på naturmangfoldlovens § 12. Da det er 
motorferdselen som vurderes må bruk av snøskuter anses som en mer miljøforsvarlig 
driftsmetode for småskala skogskjøtsel for eget bruk. Videre vurderer kommunen at det er mot 
motorferdsellovens hensikt å nekte søker å ta med ved/trevirke i retur under 
vedlikeholdsarbeidet av gjerdet. 
 
Eiendommens størrelse med tilgjengeligheten til lavtrafikkert bilvei må også anses å være 
skjerpende for motorferdsel på barmark. Avstandene er ikke større enn at tiltakshaver ved behov 
kan utføre skogsarbeidet på sommertid uten bruk av motorkjøretøy, og transportere veden ut på 
vinterstid. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: BTBQCP Registrert dato:27.09.2020 09:44:35

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

17.12.1974
Fornavn

Pål-Severin 
Etternavn

Båtnes
Adresse

Boks 195

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

41200600
Mobil

92889201

E-post

Paal.severin@gmail.com

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

Kjell Olaus Båtnes 41200600

Kjøretøy
Kjøretøytype
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B Firehjuls- / sekshjulstrekker  

Registreringsnummer

CW 3814

ZH 6311

ZC 1150

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring  D Kjelke  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

15.04.2020 31.12.2020 B Mer enn 30 turer  

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

B Ja  A Nei  

Antall år

9

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

D Transport av ved  

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)  

Nærmere opplysninger om formål

1. Hugge, kviste og transport av bjørk, furu til hovedveiene. Se vedlagte kartskisse. 
Transport videre i sommerhalvåret. Kutting og klyving skjer på 44.1. Formålet er også å vedlikeholde dagens gjerde.( 
ref. «Andre særlige behov») 
2. Det er stor skog vekst. Furuskogen er svært tettvokst. Skygger for sola/lys. 
3. Skogpleie vil gi livs kvalitet til både fugleliv og dyreliv forøvrig. Opprinnelig fauna, som lyng kommer tilbake. I dag 
er det mye mose. 
4. Skog til eget bruk men også salg. Normalt samles hugde stokker senhøstes og vinterstid 
I stabler som hentes for kutting og klyving i sommer perioden. 
5. Vinterstid brukes scooter i skogsarbeidet. Søkes også kjøring m scooter utover vinteren. 
6. Tidvis brukes også en Ferguson, meget liten traktor, dette for transport av større stokker. 
7. Det vurderes investert i en liten sag, for produksjon av material fra de største  furutrærne. Dette vil skje på 
eiendom 44.1. De største vil gi kvalitetsmaterial. 
8. Formålet er også å vedlikeholde  dagens gjerde, som har vært der siden 1918 i litt varierende utseende. 
9. Ønsker å søke for 15 år men systemet aksepterer ikke tallet 15, maks 9. 
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10. Brukes kjelke og ATV henger med hjul.( siste krysset av som spesialutstyr)
Behov for ledsager

B Ja  

Navn på ledsager

Kjell Olaus Båtnes

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Om rådet har stor størrelse. Det er regulert for 3 utleiehytter i området. Den første er under bygging. 
Grunneier eier også store deler av fuglereservatet. Grunneier med hjelper har mye kunnskap om natur forvaltning og 
opptrer meget skånsomt i forhold til både fauna og dyrelivet, les særlig fuglelivet. Trær som elg beiter på hogges ikke 
ned.  Området var dyrket for gressvekst, og andre vekster fram til 50 årene. Plogfurene kan fortsatt sees. 
ATV som verktøy gjør det mulig å forvalte og pleie skog på en skånsom måte. Store traktorer vil skade/ ødelegge 
fauna.

Grunneier(ne)s navn

Pål-Severin Båtnes

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

5B4F4CB6-0309-4B62-BA31-F796CFCBC4F7.jpeg
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/15-74 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 02.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 07.10.2020 
 Driftsutvalget  

 

Prinsippsak - Søknad om motorferdsel i utmark § 5 c. Bagasjetransport til 
hytte under 2,5 km fra veg - Kjetil Reiersen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag transport av utstyr og bagasje til hytte 
2 Kart 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kjetil Reiersen, 9152 Sørkjosen, søknad om dispensasjon for transport av bagasje, utstyr og ved 
på snødekt mark med snøskuter i tidsrommet 01.11. – 30.04. i femårig periode avslås. 
 
Kommunen viser til forvaltningsloven § 25, og vurdering av motorferdsellovens nasjonale 
forskrift § 5 første ledd bokstav c og e, og naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Kommunen finner 
ikke at omsøkt motorferdsel omfattes av forskriftens § 5 første ledd bokstav c, ettersom hytta er 
tilgjengeliggjort med veg som kan brøytes og dermed ikke er som avsidesliggende hytte å regne.  
 
Kommunen finner ikke at omsøkt transport av ved oppfyller forskriftens § 5 første ledd bokstav 
e. Kommunen begrunner dette i at søker har mulighet til å transportere ved til hytta på 
sommerstid via opparbeidet bilveg. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Kjetil Reiersen med Eva Reiersen 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.11 – 30.04. 5-årig 

Omsøkt antall 
turer: 

5 – 10 turer. 
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Omsøkt trasé: Traséen 
som anvist 
er målt 513 
meter lang. 

Andre 
opplysninger 
relevant i-/for 
søknaden: 

Det søkes som privatperson om transport av bagasje og utstyr samt ved 
transport, jfr. forskriftens § 5 første ledd bokstav c og e. Eiendommene 
hvor motorferdselen er planlagt er Gnr/Bnr: 3/1 (eid av Viktoria Olaug 
Holst og Silje Myrholt Addington) og 3/16 (eid av Hedvig Steinsvik). 
Det søkes også å dekke Eva Reiersen. Traséen er ca. 500 meter lang, og 
går over snødekt vei hvor søker har veirett. 
 
Fra og med 01.10.2020 er det vedtatt at kravet i forskriftens § 5 bokstav c 
om at hytter må ligge 2,5 km fra brøytet veg er opphevet. Det presiseres 
likevel at kommunene ikke må gi dispensasjoner til alle hytter etter etter 
denne lovendringen, da bestemmelsen er en såkalt kan-bestemmelse. 
 
20.05.2020 vedtok Nordreisa kommunes driftsutvalg sitt høringssvar til 
lovendringsforslaget som nå er trådt i kraft. Driftsutvalget vedtok 6 mot 1 
at kommunen var positive til å fjerne minstekravet på 2,5 km. Dette i 
strid med kommunedirektørens innstilling om å fastsette en minstekrav 
på mellom 500 – 1000 meter fra ubrøytet veg. 

Eksisterende 
praksis og 
presedens: 

Det foreligger ingen presedens for transport av bagasje og utstyr til hytte 
under 2,5 km fra brøytet veg etter lovendringen. 
 
Nordreisa kommunes presedens etter forskriftens § 5 c for hytter som 
ligger mer enn 2,5 km fra brøytet veg er at det gis inntil 10 turer for inntil 
to enkeltpersoner som faller innenfor rundskriv T-1/96s definisjon av 
hytteeier. Eventuelle positivt innstilte vedtak som omfatter to personer 
etter denne bestemmelsen sendes til de to dispenserte. 

 
 

Vurdering 
Søknader etter forskriftens § 5 kan behandles administrativt med delegert vedtaksmyndighet. 
Nordreisa kommune mener likevel at det er viktig at dispensasjonsutvalget får muligheten til å 
forme presedensen som vedtas i behandling av saker som denne som innehar nye rammer. 
 
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. Da vegen som omsøkes som trasé etter denne loven anses 

88

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rus/1996/0004/ddd/pdfv/276025-t-1-96.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdselloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=forskrift%20for%20bruk%20av%20motorkj%C3%B8ret%C3%B8y
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=forskrift%20for%20bruk%20av%20motorkj%C3%B8ret%C3%B8y


som utmark skal søker innhente grunneiertillatelse for bruk av snøskuter, selv i tilfeller søker 
innehar tinglyst bruksrett på vegen, jfr. motorferdsellovens § 10. 
 
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. Bestemmelsen lyder 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 ikke ligger tilknyttet brøytet 
bilveg,».  
 
Rundskriv T-1/96 presiserer bestemmelsen slik:  

«Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder 
der det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. 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» 

og videre:  
«Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; 
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 således at passasjertransporten 
ikke må medføre ekstra kjøring.» 

 
Nordreisa kommune finner at begge navngitte i søknaden har samme bostedsadresse, og derfor 
oppfyller vilkåret om at det dreier seg om søknad fra hytteeier. Transport av bagasje, utstyr og 
ved er kurante behov etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c og e. 
 
Etter lovendringen er det ikke lenger muligheten for leiekjøring et begrensende vilkår. Likevel 
er formålet med bestemmelsen like fult ment å dekke transportbehovet til avsidesliggende 
hytter. 
 
Omsøkt trasé er lagt på ubrøytet privat veg til hyttefelt med 25 hyttetomter, hvorav 7 av disse er 
bebygd (søkers hytte inkludert). I reguleringsplanen er det regulert to større 
fellesparkeringsplasser med totalkapasitet for 30 biloppstillingsplasser. I planen er det kun 
unntaksvis hyttetomter som har veg opparbeidet til den enkelte hytte, hvorav søkers hytte er én 
av disse med direkte tilknytning til veg. Videre står det om vegen i bestemmelsens punkt 5.2: 
«Hytteeierne står ansvarlig for rydding og brøyting av parkeringsområdet.». Ettersom hyttene 
har vegtilgang og det er opp til hytteeierne selv å brøyte parkeringsområdet eller ikke må 
kommunen anse hyttene å ikke falle inn under bestemmelsens formål om å dekke 
transportbehovet for avsidesliggende hytter. 
 
Det må i den enkelte søknad vurderes hvilken påvirkning motorferdsel til hytter vil ha på 
lydmiljøet i hytteområder og i utmark mye brukt til friluftslivsaktivitet. Det må også vurderes i 
hvilken grad det finnes parkeringskapasitet i områdene som omsøkes. For bruk av snøskuter i 
hyttefelt krever dette plass for parkering av bil med stor henger i tillegg til snøskuteren, og i 
ytterste grad to snøskutere per hytte. Da det oppgis at vegen i hyttefeltet ikke brøytes er det 
kapasitet til ca. 15 biler på fellesparkeringsområdet. Det vil derfor heller ikke i dag hvor 7 av 25 
tomter er bebygd være kapasitet til å dekke kapasitetsbehovet for hytteeierne. 
 
Det søkes også om transport av ved som er et kurant behov som er anerkjent. Hytta er 
tilgjengelig med bilvei om sommeren, og det er således opp til hytteeier selv hvorvidt 
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lagringsplass som dekker vedbehovet for én vinter prioriteres eller ikke. Kommunen oppfordrer 
til å avslå søknadsdelen om transport av ved. 
 
Transport av bagasje og utstyr er et anerkjent nytteformål som søker oppfyller i søknaden. 
 
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 arter eller kulturminner i ovennevnte kilder. 
 
Nordreisa kommune har god oversikt over artsmangfoldet. I forhold til omfanget av tiltaket så er 
saken tilstrekkelig belyst, og føre-var-prinsippet kommer ikke 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. Omsøkt ferdsel skjer på bakgrunn av 
lovendring, og behandlingen etter det endrede lovverket vil være presedenssettende.  
 
Kommunen er bevisst på at tillatelser med hjemmel § 5 første ledd bokstav c etter lovendringen 
vil medføre et økt nærvær av beltekjøretøy tilknyttet hytter i kommunen. Som en konsekvens av 
økt tilgjengelighet må det vurderes at det å dispensere fra motorferdselsforbudet for hyttekjøring 
i hyttefelt vil overbelaste parkeringsmuligheter. Tilføring av dispensert motorferdsel i hyttefelt 
vil kunne medføre en trafikkrisiko ved parkering langs veg, og/eller blokkere tilgang til boliger, 
hytter, snødeponi, redningskjøretøy, m.m. 
 
Kommunen må også være bevisst på konsekvensen av den utvidete søkbarheten potensielt 
medfører at ikke-dispensert motorferdsel i utmark med utspring fra hytter øker i takt med den 
økte tilgangen av snøskutere. Kommunen anbefaler å sette vilkår om bruk av slede til alle 
tillatelser som gis etter denne forskriften.  
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Kommunen forventer etter nåværende lovverk et økt antall søknader som omfatter områder hvor 
det ikke har blitt omsøkt tidligere. Kommunen mener vurderingene gjort i denne saken er 
forenlig med praksisen utført etter samme lovverk. 
 
Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - naturmangfoldloven § 11. 
Søker skal selv stå for kostnader for å forhindre skader på underlag, eller tilbakeføre skader som 
har oppstått som resultat av motorferdselen.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – naturmangfoldloven § 12. 
Vedtransport etter dagens forutsetninger utføres best med bruk av bil på opparbeidet veg.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: NKE8WG Registrert dato:01.10.2020 09:27:41

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

10.08.1966
Fornavn

Kjetil
Etternavn

Reiersen
Adresse

Solbakken 21

Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN

Telefon

91801158
Mobil

91801158

E-post

kjetil@nordtroms.net

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

Eva Reiersen 91801158

Kjøretøy
Kjøretøytype
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B Snøscooter  

Registreringsnummer

SW1385

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  

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.11.2020 30.04.2021 B 5 - 10 turer  

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  

Nærmere opplysninger om formål

Jeg har en hytte innerst i Storvik (Gnr 3, Bnr 29) Det er åpen vei om sommeren men ikke om vinteren. Når det nå er 
åpnet for dispensasjon innenfor 2,5 km regelen så søker jeg dispensasjon for frakt av utstyr og bagasje til hytten. Jeg 
har en strømløs hytte og dårlig lagringsplass for ved. Det vil være en stor fordel å få kunne fraktet det inn med 
scooter. Håper på positivt svar. Mvh Kjetil Reiersen
Behov for ledsager

B Nei  

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier  

Gårdsnr

3
Bruksnr

29
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet
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Innerst i Storvik, etter vei fra snuplass. Åpen om sommer, ikke brøytet om vinter.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Ragnhild Vidjeland

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Søker dispensasjon innenfor 2,5 km som det nå er åpnet for. Fikk ikke skrevet ut og tegnet inn trase. Men er fra 
snuplass etter vei til hytte 1057. Si ifra hvis det må tegnes inn. Ragnhild har fått forespørsel om tillatelse. Mvh Kjetil 
Reiersen

Vedlagt dokumentliste

Hyttestorvik.jpg
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/15-73 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 02.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 07.10.2020 
 Driftsutvalget  

 

Prinsippsak - Søknad om motorferdsel i utmark § 5 c. Bagasjetransport til 
hytte under 2,5 km fra veg - Kjetil Hansen 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven 

o Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
 Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 

 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 resultset_479_14380_vedlegg1 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Dispensasjonsutvalget viser til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og motorferdselloven, og forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrags § 5 første ledd bokstav c og 
innvilger individuell søknad om dispensasjonen med avkortning i antall turer og avgrensning i 
tidsperiode til Kjetil Hansen og Hanne Marita Hansen: 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Den enkelte søker gis tillatelse for én snøskuter med slede for inntil 10 årlige turer i 
tidsperioden 01.12. – 04.05 for vintersesongene 2020/-21, 2021/-22 og 2022/-23 for 
transport av bagasje og utstyr. 

o Tur-retur regnes som én tur. 
o Motorferdsel uten bruk av slede anses å bære mer preg av persontransport enn 

transport av bagasje og utstyr, og er ikke i tråd med 
dispensasjonsbestemmelsen. 

o Det må imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det 
sammen med bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke 
medfører ekstra kjøring. 

 Dispensasjon med kart og utfylt kjørebok skal medbringes i felt, og skal forevises 
ved en eventuell 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. 
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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: 01.12.2020 – 04.05.2021 01.12.2021 – 04.05.2022 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
Tur/retur: 01.12.2022 – 04.05.2023 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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Saksopplysninger 
Søker: Kjetil Hansen med Hanne Marita Hansen og Adrian Hansen 
Omsøkt 
tidsperiode: 

01.12 – 30.04. 2020 - 2023 

Omsøkt antall 
turer: 

11 – 20 turer. 

Omsøkt trasé:  

Andre 
opplysninger 
relevant i-/for 
søknaden: 

Det søkes som privatperson. Eiendommene hvor motorferdselen er 
planlagt er Gnr/Bnr 1/3, 1/5 og 1/7 og samtlige eies av Annfrid Birkelund 
Hansen. Søknaden søkes også å dekke Hanna Marita og Adrian Hansen. 
Traséen er i overkant av én km lang, og går over snødekt vei hvor søker 
har veirett. 
 
Fra og med 01.10.2020 er det vedtatt at kravet i forskriftens § 5 bokstav c 
om at hytter må ligge 2,5 km fra brøytet veg er opphevet. Det presiseres 
likevel at kommunene ikke må gi dispensasjoner til alle hytter etter etter 
denne lovendringen, da bestemmelsen er en såkalt kan-bestemmelse. 
 
20.05.2020 vedtok Nordreisa kommunes driftsutvalg sitt høringssvar til 
lovendringsforslaget som nå er trådt i kraft. Driftsutvalget vedtok 6 mot 1 
at kommunen var positive til å fjerne minstekravet på 2,5 km. Dette i 
strid med kommunedirektørens innstilling om å fastsette en minstekrav 
på mellom 500 – 1000 meter fra ubrøytet veg. 

Eksisterende 
praksis og 
presedens: 

Det foreligger ingen presedens for transport av bagasje og utstyr til hytte 
under 2,5 km fra brøytet veg etter lovendringen. 
 
Nordreisa kommunes presedens etter forskriftens § 5 c for hytter som 
ligger mer enn 2,5 km fra brøytet veg er at det gis inntil 10 turer for inntil 
to enkeltpersoner som faller innenfor rundskriv T-1/96s definisjon av 
hytteeier. Eventuelle positivt innstilte vedtak som omfatter to personer 
etter denne bestemmelsen sendes til de to dispenserte. 
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Vurdering 
Søknader etter forskriftens § 5 kan behandles administrativt med delegert vedtaksmyndighet. 
Nordreisa kommune mener likevel at det er viktig at dispensasjonsutvalget får muligheten til å 
forme presedensen som vedtas i behandling av saker som denne som innehar nye rammer. 
 
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. Da vegen som omsøkes som trasé etter denne loven anses 
som utmark skal søker innhente grunneiertillatelse for bruk av snøskuter, selv når søker innehar 
tinglyst bruksrett på vegen, jfr. motorferdsellovens § 10. 
 
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 ikke ligger tilknyttet brøytet 
bilveg,».  
 
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» 

og videre:  
«Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; 
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 således at passasjertransporten 
ikke må medføre ekstra kjøring.» 

 
Nordreisa kommune finner at alle tre navngitte i søknaden har samme bostedsadresse, og derfor 
oppfyller vilkåret om at det dreier seg om søknad fra hytteeier. Kommunen praktiserer derimot 
at det gis dispensasjon til to enkeltpersoner, og ikke én dispensasjon som tillater dispensasjon 
for flere brukere av én hytte. Dette på bakgrunn av tidligere tilbakemelding fra 
kontrollmyndigheter om vanskelig kontrollerbare dispensasjoner som gis på utlån. Kommunen 
anbefaler å gi dispensasjon til Kjetil og Hanne Marita Hansen, da begge er registrert som eiere 
av omsøkt hytte. 
 
Omsøkt strekning er like over én kilometer fra brøytet veg, men langs ubrøytet veg. Selv etter 
minstekravet i forskriftens § 5 bokstav c ble opphevet må likevel kommunen ivareta lovens 
utgangspunkt og formål. Rundskriv T-1/96 presiserer formålet som følger: 

«Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig 
helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om 
naturmiljøet og fremme trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet 
"naturmiljø" skal forstås i videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med 
mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, 
stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" innebærer at loven også tar sikte på å 
tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. 
 

99

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdselloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=forskrift%20for%20bruk%20av%20motorkj%C3%B8ret%C3%B8y
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=forskrift%20for%20bruk%20av%20motorkj%C3%B8ret%C3%B8y


Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er 
forbudt, jf. § 3 – med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. 
Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. 
Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar 
regelverket til at de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe.» 

 
Det må i den enkelte søknad vurderes hvilken påvirkning motorferdsel til hytter vil ha på 
lydmiljøet i hytteområder og i utmark mye brukt til friluftslivsaktivitet. I omsøkt område er 
friluftslivet i hovedsak begrenset til de få som bor eller har fritidsbolig der, og familie av disse. 
Dette med bakgrunn av den begrensede allmenne tilgjengeligheten som finnes som resultat av å 
møtte ta seg gjennom en grind til et gårdstun der. Kommunen vurderer derfor at rekreasjon- og 
friluftslivets interesser i liten grad begrenses av omsøkt motorferdsel. 
 
Traséens laveste punkt ligger på nesten 5 moh. mens høyeste punkt på like under 15 moh., og 
traséen går langs ubrøytet veg. Traséen er av svært fremkommelig karakter også uten bruk av 
beltekjøretøy. Likevel vil det være en uheldig presedens å ilegge bruk av ubrøytede veger som 
en faktor som taler mot søkers interesse framfor å tale i søkers favør.  
 
Da den aktuelle hytta ikke innehar innlagt vann eller drikkbare vannkilder i umiddelbar nærhet 
argumenterer søker med at dette må medbringes. Vann er en tung bør å transportere. Likevel 
mener kommunen at argumentet ikke er tungtveiende i en sesong hvor marken skal være dekket 
av et tilstrekkelig dypt og bærende snølag. Medbrakt vann vurderes derfor som å være et gode 
som ikke i seg selv behøves medbrakt med snøskuter.  
 
Transport av bagasje og utstyr er et anerkjent nytteformål som søker oppfyller i søknaden. 
 
Kommunen innehar ikke myndighet til å gi tillatelse for motorferdsel i utmark i tidsperioden 
05.05 – 30.06, jfr. forskriftens § 9. Behov for motorferdsel i denne perioden skal omsøkes 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
 
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. 
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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. 
Av rødlistearter er det registrert ærfugl på Stornes, og av arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse er det registrert Rynkevier (Salix reticulata) [LC] og Bleiksøte 
(Gentianella aurea)[LC]. Omsøkt motorferdsel er lagt langs ubrøytet veg og praksisen med å 
begrense motorferdselen vurderes å ikke utgjøre en risiko for ovennevnte arter. 
 
Nordreisa kommune har god oversikt over artsmangfoldet. I forhold til omfanget av tiltaket så er 
saken tilstrekkelig belyst, og føre-var-prinsippet kommer ikke 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. Omsøkt ferdsel skjer på bakgrunn av 
lovendring, og behandlingen etter det endrede lovverket vil være presedenssettende. Kommunen 
mener likevel at det foreligger rom for strengere forutsetninger for søknader med kortere omsøkt 
strekninger. 
 
Kommunen er bevisst på at tillatelser med hjemmel § 5 første ledd bokstav c etter lovendringen 
vil medføre et økt nærvær av beltekjøretøy tilknyttet hytter i kommunen. Som en konsekvens av 
økt tilgjengelighet må det vurderes i den enkelte søknad at potensialet for ikke-dispensert 
motorferdsel i utmark med utspring fra hytter øker i takt med den økte tilgangen av snøskutere. 
Kommunen anbefaler å sette vilkår om bruk av slede til alle tillatelser som gis etter denne 
forskriften.  
 
Kommunen forventer etter nåværende lovverk et økt antall søknader som omfatter områder hvor 
det ikke har blitt omsøkt tidligere. Kommunen mener vurderingene gjort i denne saken er 
forenlig med praksisen utført etter samme lovverk. 
 
Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - naturmangfoldloven § 11. 
Søker skal selv stå for kostnader for å forhindre skader på underlag, eller tilbakeføre skader som 
har oppstått som resultat av motorferdselen.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – naturmangfoldloven § 12. 
Søker er selv ansvarlig for å gjøre gode vurdering av underlagets bæreevne. Ved dårlig 
bæreevne og risiko for å medføre skade på underlaget bør søker avstå fra motorferdselen. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: U7VAH5 Registrert dato:14.08.2020 10:46:32

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

06.11.1977

Fornavn

Kjetil

Etternavn

Hansen

Adresse

Nordkjosveien 113

Postnummer

9157

Poststed

STORSLETT

Telefon

95765320

Mobil
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E-post

kjetih5@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

Hanne Marita Hansen 92818109

Adrian Hansen 45495104

Kjøretøy

Kjøretøytype

B Snøscooter  

Registreringsnummer

JB8126

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  

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.12.2020 30.04.2021
B 11 - 20 turer  

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

A B
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Ja  Nei  

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte  

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)  

Nærmere opplysninger om formål

Da hytta er uten innlagt vann, eller med drikkevann i umiddelbar nærhet må alt bringes med for hvert besøk.

Behov for ledsager

B Nei  

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier  

Gårdsnr

1

Bruksnr

29

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger på Storneshamn ca 1,3 km fra offentlig vei målt etter veien som er der sommerstid. Eier har tinglyst 

veirett til eiendommen.

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Traseen som er tenkt brukt følger veien som går der sommerstid. Eier av hytte har veirett til eiendommen, men siden 

den ikke brøytes om vinteren er den ufarbar i dette tidsrom med bil.

Grunneier(ne)s navn

Annfrid Birkelund Hansen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Hvis snøforholdene tilsier at det ikke er kjørbart (bar vei) med snøscooter innenfor tidsrommet det søkes for vil det 

ikke benyttes snøscooter. 

Vedlagt dokumentliste

Kartskisse.PNG
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/16-152 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 05.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/20 Nordreisa dispensasjonsutvalg 07.10.2020 

 

Omgjøring av vedtak: Ilegge vilkår om ny grunneiertillatelse for alle 
dispenserte mellom Oksfjord og Meiland/Valan. 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdsellovens §§ 5, 6 og 10 
 Forvaltningslovens § 35 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune anser alle grunneiertillatelser tilknyttet dispensert motorferdsel i området 
mellom Oksfjord og Meiland/Valan som utdatert eller ugyldig. 
 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 omgjør Nordreisa dispensasjonsutvalg alle aktuelle 
vedtatte dispensasjoner i området mellom Oksfjord og kommunegrensen mot Kvænangen, og 
tillegger disse følgende vilkår: 

 Dispenserte skal medbringe vedlagt grunneierkart med inntegnet trasé. Vedlagt kart 
erstatter tidligere kart. 

 Dispenserte skal medbringe vedlagt eierliste med signert underskrift, eller 
telefonnummer til grunneiere som sjåfør har avklart motorferdselen med.  

 
 

Saksopplysninger 
Motorferdsellovens § 10 pålegger all motorferdsel i utmark å avklares med aktuelle grunneiere. 
 
Nordreisa kommune har blitt kontaktet av flere grunneiere i Oksfjord som har orientert 
kommunen om at de trekker sine grunneiertillatelser, men også at enkelte av disse aldri har gitt 
sin grunneiertillatelse i utgangspunktet. Til sammen medfører dette at ingen av de to traséene 
som kommunen har dispensert er fullstendig avklart med grunneiere. Kommunen har god grunn 
til å vurdere at dette gjelder et flertall av grunneiere selv om de fleste ikke har kontaktet 
kommunen. 
 
Nordreisa kommune har forstått flesteparten av grunneierne dithen at hovedproblemet er 
mengden snøskuterførere som ikke har avklart med grunneiere, og at tidligere avtaler har blitt 
kopiert/videresendt uten avklaring med grunneiere.  
 
Kommunen har orientert kontrollmyndighetene per e-post om situasjonen. 
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Kommunen har gitt 14 personer dispensasjon for transport av bagasje og utstyr etter § 5 første 
ledd bokstav c, og har 2 søknader ventende på behandling.  

Vurdering 
Basert på ovennevnte anser kommunen det nødvendig å ta affære for å forsøke å fremprovosere 
en avklaring mellom hytteeiere og grunneiere før en eventuell oppheving av alle de aktuelle 
dispensasjonene. Kommunen foreslår at alle grunneiertillatelser mellom Oksfjord og 
kommunegrense mot Kvænangen anses som utdatert eller ugyldig. Dette betyr at alle 
dispenserte må inngå nye grunneieravtaler.  
 
I lys av ovennevnte vurderer kommunen at det ikke er forsvarlig å innvilge nye søknader, eller 
søknader som har kommet inn, men ikke enda behandlet, uten å få bekreftelse på at det 
foreligger en grunneiersamtykke. 
 
Nordreisa kommune har utarbeidet to brev; ett til grunneierne i Oksfjord, og ett til hytteeiere i 
Meiland og Valan – og andre dispenserte mellom Oksfjord og kommunegrensen mot 
Kvænangen.  
 
Brevene oppsummerer situasjonen og oppfordrer vellene/lokallagene i Meiland og Valan til å gå 
sammen om å komme til en enighet med grunneiere om én felles trasé for dispensasjoner. 
Vedlagt i brevet til hytteeierne følger eiendomskart med gårds- og bruksnummer, samt en 
grunneierliste. Nordreisa kommune foreslår at dispensasjonsutvalget tillegger alle 
dispensasjonsvedtak etter § 5 og 6 i området vilkår om at dispenserte må medbringe kartet med 
inntegnet trasé og grunneierliste med signatur, eller telefonnummer til den enkelte grunneier 
som berøres, samt at disse må fremvises ved kontroll. 
 
Kommunen forbeholder seg retten til å kunne trekke tilbake dispensasjoner i området dersom 
det meldes om fortsatt brudd på motorferdsellovens § 10.  
 
Via Telenor- og Telias dekningskart fremgår 
det at det er dekning god nok for å utføre 
telefonsamtaler eller SMS i store deler av 
dispensert område. Kommunen erfarer at 
mobildekningen er god nok til samtaler i 
større deler av kommunen dersom man  
tvinger mobilen til å benytte 2G fremfor 4G+.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

 

1 Eiendomskart 
2 Grunneierliste Oksfjord 
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54/1 

54/2 

54/3,10 

54
/1

8
 

55/3 

55
/1

8
 

55
/2
 

55
/1
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1 

Grunneierliste 

Gnr.: Bnr.: Navn: Adresse: 

Signatur eller telefonnr til 
berørte grunneiere (Utfylles av 
dispensert): 

53 5 Thomassen Torun Olea Storengveien 411, 9158 Storslett  

53 6 

Andersen Fred 
Jensen Karla Agnethe 
Larsen Eirik 
Vestheim Herdis Adele 

Ternesvingen 6, 9512 Alta 
Krutthusveien 4, 9595 Sørvær 
Reisadalen 110, 9154 Storslett 
Jorunstien 38, 1613 Fredrikstad 

 

54 1 Andersen Torgunn Frydenlundgata 30, 8517 Narvik  

54 2 Johnsen Åsmund Utsikten 6, 9151 Storslett  

54 3 Karlsen Toralf Storevegen 15, 6884 Øvre Årdal  

54 4 Figenschou Else Anette Leil 327, Vestregata 15, 9008 Tromsø  

54 5 
Johannesen Arild 

C/O Arild Johansen, Nosu Jec Hq Naples, Lago Patri, 
It-80014 Gilligliano Italia 

 

54 6 Antonsen Ingolf Gironluodda 8, 9520 Kautokeino  

54 7 Iversen Gunn Marion C/O Linn Evy Iversen, Krokliveien 53, 584 Oslo  

54 8 Larsen Peder Magne Storengveien 469, 9158 Storslett  

54 11 Reiersen Tor Magne Blomstereng 1, 9151 Storslett  

54 18 

Halvorsen Alfhild Johanne 
Johansen Leif 
Johansen Sigmund 
Johansen Stig Ove 

Hansbrevegen 75, 9013 Tromsø 
Sætrefjellet 38, 5265 Ytre Arna 
Storengveien 310, 9158 Storslett 
Sætrefjellet 45, 5265 Ytre Arna 

 

54 39 Mikkelsen John Harald Vestsideveien 269 A, 3405 Lier  

55 1 Pedersen Svend Andreas Sonjatunvegen 45, 9151 Storslett  

55 2 Malin Beate Ulriksen Storengveien 207, 9158 Storslett  

55 3 Lilleng Paul Vidar Storengveien 219, 9158 Storslett  

55 4 Bergersen Cathrin Storengveien 185, 9158 Storslett  

55 5 Nordeng Jonny Austerfjordveien 22, 9475 Borkenes  

55 6 Ulriksen Oddbjørg K Storengveien 237, 9158 Storslett  

55 7 
Hansen Elly Katrine 
Johansen Aase Margareth 
Johansen Edvald Johannes 

Bjørklymoen 15, 9152 Sørkjosen 
Malmvegen 120, 9022 Krokelvdalen 
Prestvannvegen 1 K, 9011 Tromsø 
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2 

Grunneierliste 

Gnr. Bnr. Navn Adresse 

Signatur eller telefonnr til 
berørte grunneiere (Utfylles av 
dispensert): 

55 7 

Rasmussen Jan Oddvar 
Rollstad Merethe Johanne 
Johansen Helge Richart 
Rasmussen Asbjørn 

Workinntoppen 10, 9016 Tromsø 
Straumfjordeidet 82, 9157 Storslett 
Tiurvegen 38, 2209 Kongsvinger 
Nedre Baisit 7, 9152 Sørkjosen 

 

55 8 Hansen Geir Harald Postboks 5, 9156 Storslett  

55 18 Ulriksen Roar Strandgata 21, 8622 Mo i Rana  

56 1 
Furu Marius Jørgensen 
Furu Mia Jørgensen 

Storengveien 143, 9158 Storslett 
Storengveien 143, 9158 Storslett 

 

56 2 
Johnsen Jarle 
Johnsen Jorunn M S 

Storengveien 154, 9158 Storslett 
Storengveien 154, 9158 Storslett 

 

56 3 Thomassen Steinar Sillaåkeren 4, 5590 Etne  

56 4 
Fines Jorunn Petrine 
Solheim Berit Johanne 
Solheim Teodor Edvard 

Heggelivegen 22, 7725 Steinkjer 
Kåre Kongsbrors Veg 15 B, 7562 Saksvik 
Industrivegen 129, 7502 Stjørdal 

 

56 5 
Karlsen Marianne 
Karlsen Oddstein 

Storengveien 131, 9158 Storslett 
Storengveien 131, 9158 Storslett 

 

56 6 

Elvelund Elsa Marie 
Pedersen Ronny 
Thomassen Arnt E 
Thomassen Sigurd 
Thomassen Torstein 

Storengveien 117, 9158 Storslett 
Eilert Sundts Gate 3 A, 7043 Trondheim 
Arnestad 7, 9151 Storslett 
Rabbenveien 34, 9454 Ånstad 
Elvelund, Storengveien 117, 9158 Storslett 

 

56 7 Ulriksen Fredrik Soleng Storengveien 85, 9158 Storslett  

56 8 Jensen Inger Lyngsmark Uranusvegen 31, 9024 Tomasjord  

56 10 Vidjeland Bjørg Elin C/O Tromsø, Sommarfjøsvegen 52, 9020 Tromsdalen  

57 1 Olaisen John Eivind Viervegen 17, 9151 Storslett  

57 6 
Rasmussen Asbjørn 
Rasmussen Jan Oddvar 
Rollstad Merethe Johanne 

Nedre Baisit 7, 9152 Særkjosen 
Workinntoppen 10, 9016 Tromsø 
Straumfjordeidet 82, 9157 Storslett 
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3 

Grunneierliste 

Gnr. Bnr. Navn Adresse 

Signatur eller telefonnr til 
berørte grunneiere (Utfylles av 
dispensert): 

82 1 og 2 Johnsen Åsmund Utsikten 6, 9151 Storslett  

82 4 Nordahl Gerd Elbjørg Gneisvegen 155, 9022 Krokelvdalen  

82 4 Nordahl Tormod Reinvegen 13, 9020 Tromsdalen  
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