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Medlem Odd Birkeland   
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Medlem Stein Kåre Røvik   

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Daniel Lauritzen, Bjørn Ovesen, Stein Kåre  

 

Forfall:   

Varamedlemmer:   

Fra adm. (evt. andre):  Odd Birkeland, Anne Lill Fallsen 

    

Innkalling:   

Merknader:  Møtet ble utsatt da ingen medlemmer møtte. Sakene ble deretter sendt 

ut som skriftlig behandling (epost) med behandling 15.8.19 kl. 12:00 

Behandlede saker: PS 41 – 47/2019 
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Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 16. august 2019 

 

  

 Odd Birkeland 

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

41/19 19/659    

 SØKNAD OM DISPENSASAJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

BJØRNAR JOHANSEN 

 

42/19 19/696    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

BIRGER OLSEN 

 

43/19 19/700    

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 

KJETIL EIKJOK 

 

44/19 19/753    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

HÅVARD BERTHEUSEN 

 

45/19 19/771    

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 

ROALD OPDAHL 

 

46/19 19/772    

 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER MOTORFERDSELLOVEN 

ARTHUR MASTERNES 

 

47/19 19/773    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

HÅVALD HANSEN 
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Sak PS  41/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASAJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN BJØRNAR JOHANSEN 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Bjørnar Johansen om tillatelse til å kjøre med ATV 

fra Bekkarfjord, (eiendommen 25/7), langs et etablert kjørespor/vei frem til egen hytte ved 

Geitvannet hyttefelt. 

Tidsrom:  15.08 – 30.09.19 

Formål:  Transport av div. bygningsmaterialer. 

Vilkår: 

- Det må klareres med grunneier, (25/7), før kjøring foretas. 

- Unngå kjøring i regnvær. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Bjørnar Johansen om tillatelse til å kjøre med ATV 

fra Bekkarfjord, (eiendommen 25/7), langs et etablert kjørespor/vei frem til egen hytte ved 

Geitvannet hyttefelt. 

 

Tidsrom:  15.08 – 30.09.19 

Formål:  Transport av div. bygningsmaterialer. 

 

Vilkår: 

- Det må klareres med grunneier, (25/7), før kjøring foretas. 

- Unngå kjøring i regnvær. 
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Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 
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Sak PS  42/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN BIRGER OLSEN 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Birger Olsen tillatelse til å kjøre i utmark. 

Kjøretøy:  ATV 

Trasè 

- Fra løype 1 til hytte B-13 ved Komagvann, (Ifjordfjellet). 

- Fra anleggsveien, (Gabbatkanalen), frem til egen gamme ved Gjeggevann. 

 

Tidsrom:  15.08 – 30.09.19 

Formål:  Utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme samt transport til leid hytte. 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren Birger Olsen tillatelse til å kjøre i utmark. 

Kjøretøy:  ATV 

Trasè 

- Fra løype 1 til hytte B-13 ved Komagvann, (Ifjordfjellet). 

- Fra anleggsveien, (Gabbatkanalen), frem til egen gamme ved Gjeggevann. 

 

Tidsrom:  15.08 – 30.09.19 

Formål:  Utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme samt transport til leid hytte. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 
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Sak PS  43/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT 

FERDSEL I UTMARK KJETIL EIKJOK 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Kjetil Eiksjok om tillatelse til å kjøre med ATV fra 

anleggsveien ved Måhkkejavri langs kjørespor til Deardnojavri. 

Begrtunnelse: 

Kommunen ønsker ikke å åpne opp for kjøring i områder hvor det tidligere ikke har vært gitt 

kjøretillatelse selv om det søkes om tillatelse til å kjøre i etablerte kjørespor. 

Både på Ifjordfjellet og på Laksefjordvidda ligger det en mengde vann som på rimelig vis kan 

benyttes med utgangspunkt barmarksløypa og anleggsveien.  

At søkeren er bevegelseshemmet kan til en viss grad vektlegges, men det er bare på vinterføre 

at det er en egen hjemmel i forskriften som hensyntar denne brukergruppen. (§ 5b).  

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift §6 

 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt klage 

sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Kjetil Eiksjok om tillatelse til å kjøre med ATV fra 

anleggsveien ved Måhkkejavri langs kjørespor til Deardnojavri. 

Begrtunnelse: 

Kommunen ønsker ikke å åpne opp for kjøring i områder hvor det tidligere ikke har vært gitt 

kjøretillatelse selv om det søkes om tillatelse til å kjøre i etablerte kjørespor. 
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Både på Ifjordfjellet og på Laksefjordvidda ligger det en mengde vann som på rimelig vis kan 

benyttes med utgangspunkt barmarksløypa og anleggsveien.  

At søkeren er bevegelseshemmet kan til en viss grad vektlegges, men det er bare på vinterføre 

at det er en egen hjemmel i forskriften som hensyntar denne brukergruppen. (§ 5b).  

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift §6 

 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt klage 

sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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Sak PS  44/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN HÅVARD BERTHEUSEN 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Håvard Bertheussen om tillatelse til å kjøre med ATV 

fra Bekkarfjord, (eiendommen 25/7), langs et etablert kjørespor/vei frem til egen hytte ved 

Geitvannet hyttefelt. 

 

Tidsrom:  15.08 – 30.09.19 

Formål:  Transport av div. bygningsmaterialer. 

 

Vilkår: 

Det må klareres med grunneier, (25/7), før kjøring foretas. 

Unngå kjøring i regnvær. 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Håvard Bertheussen om tillatelse til å kjøre med ATV 

fra Bekkarfjord, (eiendommen 25/7), langs et etablert kjørespor/vei frem til egen hytte ved 

Geitvannet hyttefelt. 

Tidsrom:  15.08 – 30.09.19 

Formål:  Transport av div. bygningsmaterialer. 

 

Vilkår: 

Det må klareres med grunneier, (25/7), før kjøring foretas. 

Unngå kjøring i regnvær. 
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Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 
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Sak PS  45/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT 

FERDSEL I UTMARK ROALD OPDAHL 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 

bærplukking. 

Trasè 

Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Bajit 

Guorgajavri,  ca 3-km 

Tidsrom:  19.08.19 – 30.08.19 

 

Begrunnelse for vedtak: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig 

i omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 

forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 

Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 

befolkningen i fylket.  

I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 

bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 

dekkes på annen måte. 

 

Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt klage 

sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 

bærplukking. 

Trasè 

Fra løype 1, vestover langs etablert kjørespor langs kraftlinja frem til sør-enden av Bajit 

Guorgajavri,  ca 3-km 

Tidsrom:  19.08.19 – 30.08.19 
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Begrunnelse for vedtak: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig 

i omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 

forbindelse med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 

Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for 

befolkningen i fylket.  

I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med 

bærplukking konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan 

dekkes på annen måte. 

 

Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket.En evt klage 

sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  46/19 
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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER 

MOTORFERDSELLOVEN ARTHUR MASTERNES 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Arthur Masternes  tillatelse til å kjøre i utmark. 

Kjøretøy:  ATV 

Trasè 

- Fra anleggsveien, (Gabbatkanalen), frem til egen gamme ved Gjeggevann. 

 

Tidsrom:  19.08 – 30.09.19 

Formål:  Utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme. 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren Arthur Masternes  tillatelse til å kjøre i utmark. 

Kjøretøy:  ATV 

Trasè 

- Fra anleggsveien, (Gabbatkanalen), frem til egen gamme ved Gjeggevann. 

 

Tidsrom:  19.08 – 30.09.19 

Formål:  Utstyr i forbindelse med vedlikehold av gamme. 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 
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Sak PS  47/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN HÅVALD HANSEN 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 

bærplukking. 

Trasè 

Fra løype 1, (Fuglevannshøgda), vestover langs etablert kjørespor via hytte B-13 frem til 

Øvre Tranevann/tBajit guorgajavri). 

Tidsrom: 19.08.19 – 30.08.19. 
 
Begrunnelse for vedtak: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 

omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i forbindelse 

med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 

Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for befolkningen i 

fylket.  

I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med bærplukking 

konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan dekkes på annen måte. 

Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske og jakt avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 

mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av større 

menger fersk fisk og jaktutbytte er lite aktuelt. 

 

Hjemmel for vedtak: Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket. En evt klage sendes 

Lebesby kommune, 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med ATV for transport i forbindelse med 

bærplukking. 

Trasè 

Fra løype 1, (Fuglevannshøgda), vestover langs etablert kjørespor via hytte B-13 frem til 

Øvre Tranevann/tBajit guorgajavri). 

Tidsrom: 19.08.19 – 30.08.19. 
 
Begrunnelse for vedtak: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 

omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i forbindelse 

med bærplukking, og da innenfor normal modningstid 10.08 – 30.08. 

Innhøsting av multebær har tradisjonelt vært betraktet som en del av «matauke» for befolkningen i 

fylket.  

I omsøkt tilfelle vurderer vi at søknaden som omfatter transport i forbindelse med bærplukking 

konkret ikke omfatter turkjøring og at transportbehovet på rimelig vis ikke kan dekkes på annen måte. 

Søknad om dispensasjon i forbindelse med fiske og jakt avslås bl.a fordi det på Ifjordfjellet er en 

mengde vann som kan benyttes i tilknytning til åpen barmarksløype, og fordi transport av større 

menger fersk fisk og jaktutbytte er lite aktuelt. 

 

Hjemmel for vedtak: Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket. En evt klage sendes 

Lebesby kommune, 9790 Kjøllefjord. 
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