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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER MOTORFERDSELLOVEN 

PETTER HENRIKSEN 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 16/1755    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/17 Dispensasjonsutvalget 3.2.2017  

 

Innstilling: 

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. 

 

 

Petter Hendriksen, Karasjok, søker om dispensasjon for å kjøre med snøscooter fra 

kommunegrensen mot Tana, frem til Levajok fjellsues hytte ved Geidnujavri samt frem til div, 

fiskevann i samme område. 

Søknaden er begrunnet med transport av utstyr og bagasje i forbindelse med ordinært 

friluftsliv. 

 

Søkeren viser også til at han er født og oppvokst i Levajok og at han tradisjonelt har brukt 

området i forbindelse med jakt og fiske. 

 

Søkeren er ikke bosatt i Levajok, men har hytte her. Lebesby kommune har fått bekreftet fra 

eieren av omsøkt hytte, Levajok fjellstue), at det ikke foreligger noen særskilt avtale for bruk 

av hytta. 
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Tana kommune har valgt å gi søkeren dispensasjon for å kjøre frem til kommunegrensen mot 

Lebesby. 

Vedtaket er begrunnet med at søkeren har en sterk tilknytning til området og har brukt dette i 

en årrekke. 

 

Vurdering: 

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. 

 

Administrasjonen mener at omsøkt transportbehov ikke kan defineres som et særlig behov og 

at søknaden derfor ikke kan innvilges. 

At Tana kommune har valgt å innvilge dispensasjon for å kjøre frem til kommunegrensen 

vektlegges ikke. 

 

 

Vedlegg: 

-  Søknad. 

- Kart. 

- Vedtak fra Tana kommune. 
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RETNINGSLINJER – DISPENSASJON I FORBINDELSE MED 

UTMARKSTURISME 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 17/46    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/17 Dispensasjonsutvalget 3.2.2017  

 

Innstilling: 

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. 

 

 

 

 

I 2009 ble det vedtatt nye sentrale forskrifter for bl.a motorferdsel i utmark knyttet til 

utmarksnæring. 

Endringen som ble vedtatt lyder slik: 

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og 

utstyr i forbindelse med utmarksnæring. 

En evt kjøretillatelse skal kun gis til transport av utstyr og bagasje, og omfatter derfor ikke 

persontransport. 

Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- 

og reiselivsnæring m.v 

En klar forutsetning er at søkeren, (virksomheten), har en næringsmessig omsetning på min 

50.000.-  kroner pr år. 

 

Det er ikke konkretisert noe nærmere om omfanget av en slik kjøretillatelse, og det blir derfor 

et lokalt skjønn på hvor omfattende en slik tillatelse kan være. 
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De senere årene har vi mottatt flere søknader fra reiselivsaktører der det legges opp til å kjøre 

relativt lange kjøreruter utenfor scooterløypenettet frem til vann og vassdrag som normalt ikke 

vil være innenfor rekkevidden for vanlige skigåere. 

Dette omfatter i all hovedsak områdene på Ifjordfjellet og Laksefjordvidda. 

 

For å få denne typen transportkjøring innenfor rimelighetens grenser foreslår administrasjonen 

at det vedtas retningslinjer der det settes klare begrensninger for hvor langt og for hvor stort 

omfang man vil gi denne typen kjøretillatelse. 

Det foreslås at man gir hver søker tillatelse til å kjøre en løype/trasè på inntil 5-km fra 

godkjent scooterløype eller bilvei frem til et område der man kan etablere en leir. 

Med denne som utgangspunkt vil man da ha rikelig anledning til å ta seg frem til gode 

fiskevann som normalt ikke vil være tilgjengelig for andre scooterkjørere eller skiturister. 


