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Behandling: 

Forslag fra Administrasjonen v/Odd Birkeland: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med UTV fra løype 1, langs kraftlinja og 

etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri. 

Formål:  Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte. 

Tidsrom:  19.07 – 30.08.19 

 

 

Begrunnelse: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
tidsrommet  19.07 – 30.08. 
Innenfor dette tidsrommet bør omsøkt transportoppdrag kunne utføres. 
For øvrig bør denne typen oppdrag utføres på vinterføre. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 

klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 

 

 

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune gir søkeren tillatelse til å kjøre med UTV fra løype 1, langs kraftlinja og 

etablert kjørespor frem til hytte ved Dollajavri. 

Formål:  Transport av materialer og utstyr i forbindelse med renovering av hytte. 



Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 12 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

Tidsrom:  19.07 – 30.08.19 

 

Begrunnelse: 

De senere årene har antall søknader om dispensasjon for å kjøre i omsøkte trasè økt betydelig i 
omfang. For å begrense faren for kjøreskader innvilges det kun dispensasjon til transport i 
tidsrommet  19.07 – 30.08. 
Innenfor dette tidsrommet bør omsøkt transportoppdrag kunne utføres. 
For øvrig bør denne typen oppdrag utføres på vinterføre. 
 
Hjemmel for vedtak:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket .En evt 

klage sendes Lebesby kommune 9790 Kjøllefjord. 
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