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Rådmannens innstilling: 
 
Lebesby kommune vedtar fremlagte forslag til nye retningslinjer for behandling av søknader etter 

Nasjonal forskrift §5B, (motorferdsel i utmark).  

 

Følgende endringer legges inn i de nye retningslinjene:  

- Sør for fv-98 kan det gis dispensasjon fra sesongstart til og med 31.03.  

- Det kan innvilges kjøring i totalt 5-traseèr.  

- Trasè-lengden skal ikke overstige 2-km. (Fra løype til endepunkt).  

 

Retningslinjene er ikke juridisk bindende. 

 

De nye retningslinjene skal gjelde fra og med scootersesongen 2021/22 

 

 

Saksutredning: 
 
 I forbindelse med  forarbeidet med å utarbeide  nye forskrifter til scooterløyper  Lebesby 

kommune, ble det fra  reinbeitedistrikt 13 fremsatt krav som måtte innfris for at distriktet skulle 

akseptere den nye  kommunale løypeforskriften. 

 

Ett av disse kravene går på kommunens behandling av dispensasjonssøknader etter Nasjonal 

forskrift § 5B som omfatter dispensasjonssøknader fra bevegelseshemmede personer. 

Dette punktet kan ikke tas inn i den kommunale forskriften, og det fremmes derfor en egen sak 

der dette legges inn i lokale retningslinjer som da vil gi føringer for administrasjonens arbeid med 

slike saker. 

 

Bakgrunnen for dette kravet er at man i forbindelse med flytting av rein i flere tilfeller har møtt 

på scooterkjørere med dispensasjon fra Lebesby kommune som beveger seg langt utenfor 

løypenettet, og på den måten skaper problemer i forbindelse med reinflyttinga. 

I følge reindrifta er det områdene sør på Laksefjordvidda som er mest utfordrende, og det er i 

dette området de fleste dispensasjonene er innvilget. 

 

Reinbeitedistrikt 13 har foreslått følgende endring av retningslinjene for dispensasjoner etter 

nasjonal forskrift § 5b, (Dispensasjon for bevegelseshemmede).  

 

Dispensasjon kan innvilges for:  

- Tillatt å kjøre inntil 2-km fra godkjent løype.  

- Maksimalt antall traseèr: 5 pr søker.  

- Sør for fv-98 skal disse dispensasjonene kun gjelde fra sesongstart og frem til- og med 31. 

Mars.  

 



De aller fleste som har fått innvilget denne typen dispensasjon innenfor Lebesby kommune er 

bosatt i andre kommuner. (Tana, Nesseby, Vadsø, Porsanger og sør-Varanger).  

På det meste har vi hatt  ca 40 dispensasjoner innvilget,  og av disse ca 10  med lokal tilknytning. 

 

Lebesby kommune har i dag retningslinjer for behandling av slike saker. Disse retningslinjene  

ble vedtatt i 2001.  

I gjeldende retningslinjer kan kommunen innvilge dispensasjon for å kjøre i inntil 5 ulike 

trasevalg hver på inntil 7-km utenfor løype der søker fremlegger legeerklæring som bekrefter at 

vedkommende  er varig bevegelseshemmet.  

 

De kommunale retningslinjene er ikke juridisk bindende, men gir administrasjonen klare 

føringer for hvordan slike saker skal behandles samtidig som det gir anledning til en viss grad av 

skjønn. 

 

Endringsforslaget ble sendt på høring til bygdelagene på Kunes og Lebesby.  

Kunes bygdelag har levert en uttalelse der de er negativ til kommunens forslag til endringer, og 

foreslår at man klart skiller mellom fastboende og personer bosatt utenfor kommunen,  der de 

som er fast bosatt får anledning til å søke om dispensasjon slik det praktiseres i dag.  

Bygdelaget er også svært negativ til at kjøring etter 31. Mars heller ikke skal være tillatt 

 
Forslag til nye retningslinjer ble fremmet til behandling i Formannskapet 1.gang i sak PS 164/20. 

Saken ble da vedtatt utsatt. 

 

 

Vedlegg: 

- Møtereferat:  Lebesby kommune og reinbeitedistrikt 13, (Mai 2020). 

- Høringsuttalelse Kunes bygdelag. 

- Lokale retningslinjer, (nytt utkast). 
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