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Arkivsak: 21/548   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

BARMARK - BJØRN KÅRE ERIKSEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 
 Lebesby kommune gir søkeren Bjørn Kåre Eriksen og Margareth Paulsen  tillatelse til å kjøre 

med ATV for følgende formål:  

 

- Transport av utstyr i forbinelse med  bygging av ny hytte ved Geitvannet i Bekkarfjord 

 

- Tidsrom: 01.07.21 – 31.10.21  

 

- Trasè 

 

Alt 1:  

 Fra Mestaleiren i Bekkarfjord langs en gammel «hestevei» frem til egen hyttetomt ved 

Geitvannet.  (Her må søker klarere med grunneier før kjøring). 

 

Alt 2: 

 Følger jordbruksvei/traktorspor langs eiendommen 25/10,  krysser 2-mindre bekker og videre 

frem til hytte under oppføring. 

 

Søkeren gjøres oppmerksom på at det ikke kan påregnes at dispensasjon for samme formål 

innvilges flere år da denne typen transportoppdrag primært skal utføres på vinterføre.  

 

Vilkår: 

For å unngå kjøreskader må det ikke kjøres i regnvær. 

 

Hjemmel: Nasjonal forskrift § 6  

 

 

 

 

Saksutredning: 
Det søkes om tillatelse til å kjøre inn div utstyr som skal benyttes i forbindelse med 

oppføring av ny hytte ved Geitvannet i Bekkarfjord. 

En del av materialene er kjørt inn påvinterføre, og resten av hytta vil bli tatt inn med 

helikopter kommende høst. 

 

Det er vurdert 2 ulike traseèr. 

Den ene følger en gammel «hestevei» som starter ved Mestaleiren og går nord-østover. 

Denne passerer like ved omsøkt hyttetomt. 



Den andre følger et traktorspor langs eiendommen 25/10, (benyttet i forbindelse med 

jorddyrking). Her må søkeren krysse to mindre bekkeløp. Disse kan ikke forseres uten 

at legges en mindre brukonstruksjon over bekken. 

 

 
 Transportoppdrag knyttet til hyttebygging skal primært utføres på vinterføre. Vi ser likevel at det 

vil være behov for innkjøring av noe utstyr på barmark.  

Kommunen har derfor tidligere praktisert å innvilge kjøretillatelse på barmark i forbindelse med 

hyttebygging.  

For å unngå at slike transportoppdrag skal strekke seg over flere år, vedtok dispensasjonsutvalget 

i 2020 å gjøre søkerne oppmerksom på at man ikke kan påregne å få innvilget dispensasjon over 

flere år, bl.a til henvisning til at denne typen transportoppdrag primært kan utføres på vinterføre.  

 

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 ATV som omsøkt vil medføre fare for kjøreskader da deler av transportruta 
følger jorddekt fastmark.  Selv om det skal følge samme spor som en gammel «hestevei» 
har denne ikke tidligere vært benyttet i forbindelse med motorferdsel 
Størst fare for kjøreskader oppstår i forbindelse med vått underlag. Det bør derfor settes 
som vilkår at transporten ikke skal foregå i regnvær. 
 
Kjøring med ATV 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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