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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - VINTER - BJØRN 

NORMANN PEDERSEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/212    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/21 Dispensasjonsutvalget 19.03.2021  

 

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. 

 

 

 

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. 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
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Kjøring med scooter  i  gir normalt ikke skader på vegetasjonen. Det forutsettes da at det 
ikke kjøres over lyngmark.  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor 
som liten bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i fast løypetrasè med stabile 
snøforhold. 
Kjøring med scooter vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - VINTER - ODD 

SANDSLETT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/272    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/21 Dispensasjonsutvalget 19.03.2021  

 

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. 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre fra egen hytte frem til nærmeste scooterløype, løype 16 på 

Skogvikvann. 

Søkeren har tidligere fått innvilget tilsvarende dispensasjon fra kommunen. 

Alternativ vil være opplasting på henger for videretransport til nærmeste løype, (Lebesby 12-

km). 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med scooter  i  gir normalt ikke skader på vegetasjonen. Det forutsettes da at det 
ikke kjøres over lyngmark.  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor 
som liten bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i fast løypetrasè med stabile 
snøforhold. 
Kjøring med scooter vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - VINTER - TOR 

IVAR LINLØKKEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01 &18  

Arkivsaksnr.: 21/259    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/21 Dispensasjonsutvalget 19.03.2021  

 

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 

 

 

 

Det søkes om tillatelse til å kjøre fra egen hytte, (øst for Sørelva på Kunes), frem til løype 9 

ved Kunes boligfelt. 

 

Det aller meste av kjøreruten vil foregå over privat eiendom/innmark. 

 

Alternativet til å kjøre som omsøkt vil være opplasting på henger for videretransport til 

løypestart. 

Lebesby kommune har som hovedregel praktisert å gi dispensasjon for å kunne kjøre fra 

hytte/bolighus frem til nærmeste løype. 

Kjørestrekningen her utgjør under 1-km. 

 

Kjøringen vil begrense seg til å kjøre mellom hytte og løype. Problem mht støy vurderes til å 

være marginal. 
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Søknaden skal behandles etter nasjonal forskrift § 6 

For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  
at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må 
ikke kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og 
transportbehovet skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge 
dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller 
barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter 
nf. § 6 skal kunne innvilges.  

 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med scooter  i  gir normalt ikke skader på vegetasjonen. Det forutsettes da at det 
ikke kjøres over lyngmark.  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor 
som liten bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i fast løypetrasè med stabile 
snøforhold. 
Kjøring med scooter vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


