
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   
Postboks 38 Strandvegen 152 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

ENDELIG 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Dispensasjonsutvalget 
 

 

Møtested: Telefonmøte   

Møtedato: 19.03.2021 Tid: kl. 14:00 -  

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Bjørn Ovesen, Yrja Hammer, Henry Ingilæ 

Forfall:   

Varamedlemmer:   

Fra adm. (evt. andre):  Odd Birkeland 

    

Innkalling:   

Merknader:   

Behandlede saker:  PS 5-7/2021 

 

Underskrifter: 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 24. mars 2021 

 

  

  

    

  

    

  

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

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/21 21/212    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

VINTER - BJØRN NORMANN PEDERSEN  

 

6/21 21/272    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

VINTER - ODD SANDSLETT  

 

7/21 21/259    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

VINTER - TOR IVAR LINLØKKEN  
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Sak PS  5/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN - VINTER - BJØRN 

NORMANN PEDERSEN  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Bjørn Pedersen tillatelse til å kjøre med snøscooter fra løype 

15 direkte østover til Silisjohka, og videre nordover til egen gamme ved Viktjernvann. 

Tillatelsen omfatter bruk av inntil 2-stk snøscootere som kjører i følge. 

 

Tidsrom:  d.d – 04.05.21 

 

Formål:  Transport av utstyr, materialer og brensel. 

 

Begrunnelse: 

Dispensasjon for transport til gamme for gammeansvarlige eller en bruker må behandles etter 

forskriftens § 6 (særlig behov). Det innebærer en streng konkret vurdering i den enkelte sak 

av behov kontra negative effekter av kjøringen. Dispensasjoner over flere år og/eller til mer 

enn et fåtall turer, kan i slike saker ikke sies å være i tråd med retningslinjene for § 6. 

Dispensasjon kan gis for et begrenset antall turer til gammeansvarlige, for transport av 

ved/utstyr/materialer/søppel. 

 

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: 
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Lebesby kommune gir søkeren Bjørn Pedersen tillatelse til å kjøre med snøscooter fra løype 

15 direkte østover til Silisjohka, og videre nordover til egen gamme ved Viktjernvann. 

Tillatelsen omfatter bruk av inntil 2-stk snøscootere som kjører i følge. 

 

Tidsrom:  d.d – 04.05.21 

 

Formål:  Transport av utstyr, materialer og brensel. 

 

Begrunnelse: 

Dispensasjon for transport til gamme for gammeansvarlige eller en bruker må behandles etter 

forskriftens § 6 (særlig behov). Det innebærer en streng konkret vurdering i den enkelte sak 

av behov kontra negative effekter av kjøringen. Dispensasjoner over flere år og/eller til mer 

enn et fåtall turer, kan i slike saker ikke sies å være i tråd med retningslinjene for § 6. 

Dispensasjon kan gis for et begrenset antall turer til gammeansvarlige, for transport av 

ved/utstyr/materialer/søppel. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  6/21 
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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN - VINTER - ODD SANDSLETT  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Odd Solslet tillatelse til å kjøre med scooter. 

Trasè 

Fra egen hytte i Skogvika frem til løype 16 på Skogvikvannet. 

 

Tidsrom:  d.d – 04.05.25 

Formål:  Tilknytning til nærmeste scooterløype. 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren Odd Solslet tillatelse til å kjøre med scooter. 

Trasè 

Fra egen hytte i Skogvika frem til løype 16 på Skogvikvannet. 

 

Tidsrom:  d.d – 04.05.25 

Formål:  Tilknytning til nærmeste scooterløype. 

 

 

 

Sak PS  7/21 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

MOTORFERDSELLOVEN - VINTER - TOR IVAR 

LINLØKKEN  
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Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søkeren Tor Ivar Linløkken dispensasjon for å kjøre med scooter 

fra egen hytte over Sørelva via området mellom boligfelt og fv-98 frem til løype 9. 

Tillatelsen omfatter også følgende personer: 

- Sandra Jessen Linløkken. 

- Sara Jessen Linløkken. 

 

Formål:  Tilknytning til løypenett. 

 

Tidsrom:   d.d – 04.05.25 

 

Vilkår:   Det må avklares med berørte grunneiere før tillatelsen kan benyttes. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

 

Behandling: 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune innvilger søkeren Tor Ivar Linløkken dispensasjon for å kjøre med scooter 

fra egen hytte over Sørelva via området mellom boligfelt og fv-98 frem til løype 9. 

Tillatelsen omfatter også følgende personer: 

- Sandra Jessen Linløkken. 

- Sara Jessen Linløkken. 

 

Formål:  Tilknytning til løypenett. 
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Tidsrom:   d.d – 04.05.25 

 

Vilkår:   Det må avklares med berørte grunneiere før tillatelsen kan benyttes. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 
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