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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

OLAF H. ERLANDSEN 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/493    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Olaf l Erlandsen tillatelse til å kjøre med ATV fra løype 1, 

vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

- Tidsrom:  01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med fiske, jakt  og bærplukking. 

 

Søknad om tillatelse til å kjøre helt vest til SilisJåkka  avslås 

Begrunnelse: 

Lebesby kommune har praktisert å ikke tillate kjøring utover 5-km fra vei eller løype. 

De senere årene har ferdsel med motorisert kjøretøy i omsøkt trasè økt i omfang. For å 

begrense faren for kjøreskader vil Lebesby kommune begrense kjøreperioden til etter 1. 

August.  

 

Hjemmel:  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. 

 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til Silisjohka, (ca 10-km) 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

Omsøkt tidsrom:  01.07 – 31.10 

Formål:  Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske, jakt og bærplukking. 
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Vurdering: 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre langs kraftlinja frem til sør-enden av 

Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). etter det gamle kjøresporet som ble etablert i 

forbindelse med bygging av kraftlinja. (ca 5-km). 

Antall søknader om å kjøre her  har de siste årene økt i omfang. 

Søknader om kjøring utover dette har de siste årene ikke blitt innvilget. 

 

Av erfaring vet vi at mulehøsting i dette området ikke starter før etter 10. August. 

For å begrense kjøring og evt fare for kjøreskader kan man begrense tidsrommet for kjøring til 

etter 1. August. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

 

Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt treasè har økt i  de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

VIVIAN OPDAHL ERLANDSEN 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/494    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Vivian Opdahl Erlandsen tillatelse til å kjøre med ATV fra 

løype 1, vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

 

- Tidsrom: 01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med fiske, jakt og bærplukking. 

 

Søknad om tillatelse til å kjøre helt vest til SilisJåkka avslås 

 

Begrunnelse: 

Lebesby kommune har praktisert å ikke tillate kjøring utover 5-km fra vei eller løype. 

De senere årene har ferdsel med motorisert kjøretøy i omsøkt trasé økt i omfang. For å 

begrense faren for kjøreskader vil Lebesby kommune begrense kjøreperioden til etter 1. 

August.  

 

Hjemmel: 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. 

 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til Silisjohka, (ca 10-km) 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

 

Omsøkt tidsrom: 01.07 – 31.10 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske, jakt og bærplukking. 
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Vurdering: 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre langs kraftlinja frem til sør-enden av 

Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). Etter det gamle kjøresporet som ble etablert i 

forbindelse med bygging av kraftlinja. 

Antall søknader om å kjøre her har de siste årene økt i omfang. 

 

Av erfaring vet vi at mulehøsting i dette området ikke starter før etter 10. August. 

For å begrense kjøring og evt fare for kjøreskader kan man begrense tidsrommet for kjøring til 

etter 1. August. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt trasé har økt i de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

EILIF BASSO 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/507    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkerne Eilif Basso og Bjarne Johansen tillatelse til å kjøre med ATV 

fra løype 1, Fuglevannshøgda og vestover til Tranevann 

 

- Tidsrom: 01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med fiske og bærplukking. 

 

Begrunnelse: 

De senere årene har ferdsel med motorisert kjøretøy i omsøkt trasé økt i omfang. For å 

begrense faren for kjøreskader vil Lebesby kommune begrense kjøreperioden til etter 1. 

August.  

 

Hjemmel: 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. 

 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, på Ifjordfjellet og vestover i 

etablerte kjørespor fra Fuglevannshøgda og frem til Tranevann 

 

Omsøkt tidsrom: 01.07 – 31.10.18 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske og bærplukking. 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre i omsøkt trasè 

Antall søknader har de siste årene økt i omfang. 

 

Av erfaring vet vi at mulehøsting i dette området ikke starter før etter 10. August. 
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For å begrense kjøring og evt fare for kjøreskader kan man begrense tidsrommet for kjøring til 

etter 1. August. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUofl. 

 Han har tidligere år fått dispensasjon for å  kjøre i samme trasé 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt trasé har økt i de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 

 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

TANA TOMS-JAKT- OG FISKETURER 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/570    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Tana Toms jakt- og fiske tillatelse til å kjøre med ATV fra 

løype 1, vestover til: 

 

- Sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri)., og vann 319. 

- Frem til kraftlagets hytte ved linja. 

- Fra Fuglevannshøgda til Tranevann. 

 

- Tidsrom: 01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med utmarksnæring, (turisme). 

 

Begrunnelse: 

De senere årene har ferdsel med motorisert kjøretøy i omsøkt trasé økt i omfang. For å 

begrense faren for kjøreskader vil Lebesby kommune begrense kjøreperioden til etter 1. 

August.  

 

Hjemmel: 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. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til  

- sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri), og vann 319 

- Frem til kraflagets hytte ved linja. 
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- Fra Komagvann/Fuglevannshøgda til Tranevann 

 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

 

Omsøkt tidsrom: 01.07 – 31.11.18 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksturisme. 

 

Med hjemmel i gjeldende forskrift kan kommunen gi dispensasjon til etablerte bedrifter som 

driver utmarksnæring. 

Dispensasjon kan innvilges for kjøring i etablerte kjørespor. 

 

Vurdering: 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre langs kraftlinja etter det gamle kjøresporet 

som ble etablert i forbindelse med bygging av linja. 

Antall søknader har de siste årene økt i omfang. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt trasé har økt i de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 

 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

YNGVE ASTRUP 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/598    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Yngve Astrup tillatelse til å kjøre med ATV fra løype 1, 

vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

 

- Tidsrom: 01.08 – 30.08.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med fiske. 

- Begrunnelse: 

- De senere årene har ferdsel med motorisert kjøretøy i omsøkt trasé økt i omfang. For å 

begrense faren for kjøreskader vil Lebesby kommune begrense kjøreperioden til etter 

1. August.  

 

- Hjemmel: 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. 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

 

Omsøkt tidsrom: 10.07 – 17.07.18 

Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske. 

 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre langs kraftlinja etter det gamle kjøresporet 

som ble etablert i forbindelse med bygging av linja. 

Antall søknader har de siste årene økt i omfang. 
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Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt trasé har økt i de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 

 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne saken. 

 

 

 

 



  Sak  6/18 

 

Side 13 av 26   

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

KUNES JFF 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/607    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Kunes jeger- og fiskeforening tillatelse til å kjøre med 

følgende kjøretøy i følgende område: 

Bil: 

- Oppkjørte bilspor/stikkveier fra fv 98 og mot Storelva. 

- Fra fv-98 frem til foreningens hytte på Børselvfjellet. 

- Fra boligfelt på Kunes til Storelvas utløp. 

- Fra fv-98 langs kjørespor til Cullojavri og Suolojavri. 

 

Motorsykkel: 

Langs oppkjørte stier langs forpaktede vassdrag, (Storelva, med bi-elver, Vuonaljokha, 

Lobbaljokha og Stuorrajokha. 

 

ATV: 

- Langs oppkjørte veier/bilspor knyttet til forpaktet vassdrag 

- For transport av båt og utstyr. 

- Fra fv-98 til foreningens hytte på Børselvfjellet. 

- Fra boligfeltet til storelvas utløp. 

 

Formål: 

Transport i forbindelse med vakthold og tilsyn. 

Tidsrom: 01.07 – 15.10.18 

 

Følgende personer kan benytte denne dispensasjonen: 

Petter Sara, Emil Moilanen, Roald Erlandsen og Roger Erlandsen. 
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Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Faktaopplysning: 

 

Søkeren har i mange år innehatt dispensasjon som omsøkt. 

Kjøringen vil foregå i etablerte kjørespor. 

Faren for at det blir kjøreskader i terrenget anses som små. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Omsøkt kjøring vil i liten grad medføre økt fare for nye kjøreskader da man begrenser 

kjøringen til et minimum i etablerte kjørespor. 

 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

EMIL A MOILANEN 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/608    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Emil Moilanen tillatelse til å kjøre med ATV fra Bukta langs et 

etablert kjørespor til Buktavannet, samt fra Buktavannet langs tørt område fem til 

Skogvikvannet. 

 

Tidsrom: 15.07 – 15.09.18 

Formål: Transport i forbindelse med fiske/rekreasjon xxxxxxxxxxxxxxxxUofl. 

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift § 6 

 

Faktaopplysning: 

Søkeren ønsker å kunne kjøre til Skogvikvannet 1-2 turer i løpet av sommeren. 

Tidsrom: Ikke definert. 

Xxxxxxxxxxxxx uofl. 

Omsøkte trasé går langs et gammelt kjørespor fra Bukta frem til Buktavannet, herfra følger 

han et tørt parti frem til Skogvikvannet. 

 

Faren for kjøreskader vurderes til små da det her er tale om begrenset kjøring med ATV. 

Normalt sett vil det være tørt i denne perioden, noe som vil begrense faren for kjøreskader. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Faren for at det oppstår kjøreskader i terrenget vurderes som små da det her dreier seg om 

begrenset kjøring med ATV i en periode av året som normalt vil være lite nedbør. 

 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER MOTORFERDSELLOVEN 

JANOS M. KONA 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/615    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Janos Kona tillatelse til å kjøre med ATV fra løype 1, vestover 

til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

- Tidsrom:  01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med fiske og bærplukking. 

Begrunnelse: 

De senere årene har ferdsel med motorisert kjøretøy i omsøkt trasè økt i omfang. For å 

begrense faren for kjøreskader vil Lebesby kommune begrense kjøreperioden til etter 1. 

August.  

 

Hjemmel:  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. 

 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

Omsøkt tidsrom:  01.07 – 31.10 

Formål:  Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske og bærplukking. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUofl. 

Han har tdligere år fått dispensasjon for å  kjøre i samme trasè 
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Vurdering: 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre langs kraftlinja etter det gamle kjøresporet 

som ble etablert i forbindelse med bygging av linja. 

Antall søknader har de siste årene økt i omfang. 

 

Av erfaring vet vi at mulehøsting i dette området ikke starter før etter 10. August. 

For å begrense kjøring og evt fare for kjøreskader kan man begrense tidsrommet for kjøring til 

etter 1. August. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt treasè har økt i  de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 

 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne  saken 
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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER MOTORFERDSELLOVEN 

ERIKSEN NATUROPPLEVELSER 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/616    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Eriksen naturopplevelser tillatelse til å kjøre ed inntil 2-stk 

ATV fra løype 1 Stuorra Illis langs etablert kjørespor under kraftlinja vestover til sør-enden av 

Vestre Tranevann. 

 

- Tidsrom: 01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med utmarksturisme. 

 

Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

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

sendes Lebesby kommune, 9790 Kjøllefjord. 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

Omsøkt tidsrom: 01.07 – 31.10.18 

 

Iht forskrift kan kommunen gi dispensasjon til bedrifter som driver med utmarksnæring. 

Vilkåret er da at virksomheten må ha et vist omfang og være registrert i enhetsregisteret. 

Dispensasjon kan gis for kjøring i gamle etablerte kjørespor. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 
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Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt trasé har økt i de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 

 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne saken 

 

  

Vurdering: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

ARTHUR MASTERNES 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/621    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune innvilger søknad fra Artur Masternes om tillatelse til å kjøre i etablert 

kjørespor fra løype 1 ved Komagvann frem til egen hytte B-13 ved Øvre Tranevann. 

 

- Formål: Transport av utstyr og bagasje. 

- Tidsrom: 01.07 – 31.10.18 

- Kjøretøy: ATV og terrengbil. 

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift § 6 

 

Faktaopplysning: 

Søkeren har i alle år etter at han overtok hytten tidlig på 2000-tallet fått tillatelse til å kjøre fra 

løypa frem til hytta på Ifjordfjellet. 

Transporten foregår langs et etablert kjørespor i en tørr trasè. 

Det er liten fare for at det etableres nye kjørespor langs etablert trasè. 

 

Reelt sett er det her snakk om et begrenset antall turer i løpet av sommeren og høsten. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgunnlaget § 8. 

Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

Om samlet belastning § 10 

Den samlede belastningen på naturen vurderes til å bli minimal da det her bare er beregnet 

begrenset kjøring i etablerte spor i tørt terreng. 

§§ 9, 11 og 12 vurderes om ikke relevant i denne saken 
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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER MOTORFERDSELLOVEN 

FREDRIK GASKI 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/647    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune gir søkeren Fredrik Gaski tillatelse til å kjøre med ATV fra løype 1, 

vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

- Tidsrom:  01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med fiske og bærplukking. 

 

Hjemmel: 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. 

 

Faktaopplysning: 

Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

Omsøkt tidsrom:  01.07 – 31.10 

Formål:  Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske og bærplukking. 

UOfl. 

Han har tidligere år fått dispensasjon for å kjøre i samme trasè 

 

Vurdering: 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre langs kraftlinja etter det gamle kjøresporet 

som ble etablert i forbindelse med bygging av linja. 

Antall søknader har de siste årene økt i omfang. 

 

Av erfaring vet vi at mulehøsting i dette området ikke starter før etter 10. August. 
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For å begrense kjøring og evt fare for kjøreskader kan man begrense tidsrommet for kjøring til 

etter 1. August. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

NILS KRISTIAN BALTO 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/657    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 12/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune avslår søknad fra Nils K. Balto om en generell dispensasjon for å kunne 

kjøre med ATV fra vei til myr/fiskevann. 

Begrunnelse: 

Lebesby kommune har praktisert å kun gi dispensasjon for å kjøre i tidligere oppkjørte spor i 

klart definerte traseèr. 

En generell dispensasjon som omfatter hele kommunen vil ikke være forenlig med denne 

praksisen. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Faktaopplysning: 

xxxxxxxxxxxxxxxUofl. søker om en generell dispensasjon for å kunne kjøre med ATV frem til multemyrer og 

fiskevann i kommunene Porsanger, Karasjok, Kautokeino og Lebesby. Det er ingen klart definerte områder eller 

definerte kjøretraseèr i søknaden. 

 

Tidligere har kommunen kun gitt dispensasjon for å kjøre i gamle kjørespor. Det har i liten grad blitt innvilget 

tillatelse for å kjøre utover dette. 

En generell dispensasjon som omsøkt vil ikke være i tråd med tidligere praksis. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

GRIEG SEAFOOD FINNMARK 

 

Saksbehandler:  Lill Antonsen Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/501    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i disp.utvalget 18.6.18 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

STEIN KÅRE RØVIK 

 

Saksbehandler:  Lill Antonsen Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/700    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i disp.utvalget 18.6.18. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

HUGO OG GRETE ERLANDSEN 

 

Saksbehandler:  Lill Antonsen Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 18/676    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/18 Dispensasjonsutvalget 18.06.2018  

 

Innstilling: 

 

Sak lagt fram i disp.utvalget 18.6.18. 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


