
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse :Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 06 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL 

 

Dispensasjonsutvalget 

 

Møtested: Møterom ---, Rådhuset   

Møtedato: 03.02.2017 Tid: 11:00 - 12:00 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

PS  1/17 16/1755   

  SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER 

MOTORFERDSELLOVEN PETTER HENRIKSEN 

 

PS  2/17 17/46   

  SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER – DISPENSASJON I 

FORBINDELSE MED UTMARKSTURISME  
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Sak PS  1/17 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM DISPENSASJON 

ETTER MOTORFERDSELLOVEN PETTER 

HENRIKSEN 
 

 

Behandling: 

 

Som innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Petter Hendriksen, Karasjok, om dispensasjon for å  

kjøre med scooter fra kommunegrensen frem til Levajok fjellstues hytte ved Geidnujavri, 

samt til div fiskevann i samme område. 

Begrunnelse: Da transportbehovet er knyttet til ordinært friluftsliv skal søknaden behandles 

etter forskriften § 6 

Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 

At søkeren er født og oppvokst i området blir ikke vurdert til å være grunn nok til å innvilge 

søknaden. 

 

Hjemmel for vedtak: Nasjonal forskrift, (motorferdsel i utmark), § 6 

 

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  2/17 
 

 

Sakstittel:  SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER – 

DISPENSASJON I FORBINDELSE MED 

UTMARKSTURISME  
 

 

Behandling: 

 

Som Innstilling 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Dispensasjonsutvalget vedtar følgende retningslinjer som føringer for behandling av søknader 

om dispensasjon for bruk av snøscooter i forbindelse med utmarksturisme: 

- Tillatelse til bruk av snøscooter kan innvilges for transport av utstyr og bagasje frem til 

leir som ligger inntil 5-km fra godkjent scooterløype eller brøytet bilvei. 

- Tillatelse kan innvilges for en løype/trasè pr søker. 

- Tillatelse kan innvilges for inntil 2-stk snøscootere 

- Tillatelsen omfatter kun transport av utstyr og bagasje. 
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