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Arkivsak: 16/1755   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER MOTORFERDSELLOVEN 

PETTER HENRIKSEN 

 

 

Rådmannens 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. 

 

 

Saksutredning: 
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. 

 

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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