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Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

BARMARK - BJØRNAR JOHANSEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune avslår søknad fra Bjørnar Johansen om dispensasjon for å kjøre med ATV 

fra fv-888 langs et etablert kjørespor frem til egen hytte ved Geitvannet. (Bekkarfjord). 

Begrunnelse: 

Dispensasjon for å kunne kjøre  til hytte skal som hovedregel ikke innvilges når 

transportbehovet kan dekkes på annen måte. I omsøkte tilfelle vil det være mulig å foreta 

transporten på vinterføre. 

 

Søkeren fikk gjennom saksbehandlingen av samme type søknad i 2020 et klart signal om at 

kommunen ikke har hjemmel til å innvilge denne typen søknader. 

 

Hjemmel:  Nasjonal forskrift § 6 

 

Klageadgang: 

Dett vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra du mottar dette vedtaket. 

En evt klage sendes Lebesby kommune. 

 

 

Saksutredning: 
 
 Det søkes om tillatelse til å kjøre i et etablert kjørespor fra fv-888 i Bekkarfjord frem til egen 

hytte ved Geitvannet hyttefelt, totalt ca 2-km 

Formålet er transport av div. bygningsmaterialer og utstyr.  

Omsøkt tidsrom: 01.7 – 30.09  

 

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. 

 
 I omsøkt tilfelle vil man følge en gammel «ferdselsvei» der det de siste årene er foretatt enkle 

utbedringer slik at kjøring utenfor løypa unngås.  

Det vil derfor ikke bli etablert nye kjørespor utenfor den etablerte løypa.  

Geitelva hyttefelt ligger ca 2-km fra riksveien. Det har lenge vært et ønske om å få etablert en 

kjørevei frem til hyttefeltet. 

 



Samme søknad ble fremmet av søkeren i 2020. Dispensasjonsutvalget vedtok da å avslå 

søknaden med henvisning til at transportbehovet kan dekkes på vinterføre. 

Dette vedtaket ble påklaget med begrunnelse av behov for transport av materialer for 

vedlikehold av egen hytte.  Dispensasjonsutvalget tok da klagen til følge og innvilget søkeren 

dispensasjon.  Bakgrunnen for at vedtaket ble omgjort  var at det på forhånd ikke var gitt 

noen signaler om at denne typen søknader ikke ville bli innvilget.  Det samme gjaldt for 2 

andre hytteeiere i samme område som etter klage fikk innvilget søknaden. 

 
Naturmangfoldsloven §§ 8-12  

Kunnskapsgrunnlaget § 8  

Det er ikke registrert rødlista arter i artskartet eller i Naturbase langs den omsøkte traseèn.  

Føre-var prinsippet i naturmangfoldslovens § 9 tillegges derfor liten vekt.  

Om samlet belastning § 10.  

Kjøring med ATV i etablerte kjørespor gir normalt ikke skader på vegetasjonen når ferdselen 

foregår i disse sporene. I perioden fra rundt midten av Juli og utover vil det meste av området 

være opptørket noe som vil begrense faren for kjøreskader. De siste årene er det gjennomført 

enkle utbedringer i kjøresporet. Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor 

som liten da kjøring utenfor opparbeidet vei/kjørespor ikke vil være aktuelt.  

 

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. 

 

Vurdering: 

Søkeren har i en årrekke fått innvilget dispensasjon for transport av materiell og utstyr for 

vedlikehold av egen hytte. 

Søkeren fikk gjennom søknadsbehanlingen i 2020 et signal om at det ikke er noen automatikk 

i at dispensasjon vil bli innvilget for ettertiden. 

 

Statsforvalteren, (tidl.Fylkesmannen), har gjennom kurs og veiledning ovenfor kommunene i 

Troms- og Finnmark orientert om at det ikke er lovhjemmel til å innvilge denne typen 

dispensasjoner, og at man som hovedregel ikke skal innvilge slike søknader. At det går 

etablerte kjørespor skal heller ikke vektlegges. 
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