
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/212   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

VINTER - BJØRN NORMANN PEDERSEN  

 

 

Rådmannens 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. 

 

Saksutredning: 
 

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. 
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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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


