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PS 49/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 01.12.2020  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

PS 50/20 Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - Tilsyn og vedlikehold av 
privat damverk. Geir Wang 

Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (SP) fremmet forslag om å godkjenne søknaden som innstilt, men med forkortet 
snøskutertrasé i tråd med motorferdsellovens mål om å redusere motorferdsel i utmark til et 
minimum. 
 
Ola Dyrstads forslag ble énstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(10.06.77 med senere endringer) og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag (15.05.88 med senere endringer). 

Viser til nasjonal forskrift § 6, og Naturmangfoldloven §§ 8 - 12, og innvilger søknad om 
dispensasjon med vilkår for omsøkt motorferdsel, jfr. forskriftens § 6 andre ledd. 

Særskilte vilkår:  



 Dispensasjonen gjelder for GEIR WANG for bruk av Snøscooter (med eller uten 
påmentert kjelke/henger) for inntil 5 årlige turer i perioden 1. november - 4. mai i årene 
2020-2023. 

o Datoene er veiledende da det til enhver tid må gjøres en vurdering om snølaget er 
tilstrekkelig bærende 

 Dispensasjonen hjemler ikke alminnelig persontransport. 
 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med aktuelt sertifikat, utfylt kjørebok og aktuelt 

kart. 
o Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises. 

 Motorferdselen skal følge vedlagt kart som framgår under kjørboken. 

Generelle vilkår:  

Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende allmenne 
hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte om 
eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i den 
tidsperioden hvor tilbakekalling er aktuelt. 

All transport i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig. 

Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. Den som forsettlig eller 
uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 

Kjøreboks: 
Før kjøring finner sted skal underforstående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
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Kommunedirektørens innstilling 

Nordreisa har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(10.06.77 med senere endringer) og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag (15.05.88 med senere endringer). 

Viser til nasjonal forskrift § 6, og Naturmangfoldloven §§ 8 - 12, og innvilger søknad om 
dispensasjon med vilkår for omsøkt motorferdsel, jfr. forskriftens § 6 andre ledd. 

Særskilte vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder for GEIR WANG for bruk av Snøscooter (med eller uten 
påmentert kjelke/henger) for inntil 5 årlige turer i perioden 1. november - 4. mai i årene 
2020-2023. 

o Datoene er veiledende da det til enhver tid må gjøres en vurdering om snølaget er 
tilstrekkelig bærende 

Figur 1: Gjeldende kjøretrasé



 Dispensasjonen hjemler ikke alminnelig persontransport. 
 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med aktuelt sertifikat, utfylt kjørebok og aktuelt 

kart. 
o Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises. 

Generelle vilkår:  

Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende allmenne 
hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å informere dispenserte om 
eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan selvbegrense motorferdselen i den 
tidsperioden hvor tilbakekalling er aktuelt. 

All transport i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 
planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og naturmiljøet 
som mulig. 

Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et minimum, og transporten utføres på mest 
mulig rasjonelt grunnlag. 

All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i henhold til 
vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. Den som forsettlig eller 
uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven eller 
medvirker hertil, er straffeloven etter § 12. 

Kjøreboks: 
Før kjøring finner sted skal underforstående kjøreskjema med dato, klokkeslett og 
underskrift av den som kjører fylles ut. Utfylling av skjema skal føres med penn før 
motorferdselen finner sted og forevises i utfylt tilstand ved eventuell kontroll. 
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