
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/493   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 

OLAF H. ERLANDSEN 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune gir søkeren Olaf l Erlandsen tillatelse til å kjøre med ATV fra løype 1, 

vestover til sør-enden av Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). 

- Tidsrom:  01.08 – 31.10.18 

- Formål: Transport av utsyr og bagasje i forbindelse med fiske, jakt  og bærplukking. 

 

Søknad om tillatelse til å kjøre helt vest til SilisJåkka  avslås 

Begrunnelse: 

Lebesby kommune har praktisert å ikke tillate kjøring utover 5-km fra vei eller løype. 

De senere årene har ferdsel med motorisert kjøretøy i omsøkt trasè økt i omfang. For å 

begrense faren for kjøreskader vil Lebesby kommune begrense kjøreperioden til etter 1. 

August.  

 

Hjemmel:  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: 
Det søkes om tillatelse til å følge et etablert kjørespor fra løype 1, (Flyvarden), på Ifjordfjellet 

og vestover til Silisjohka, (ca 10-km) 

Løypa/sporet følger kraftlinja. 

Omsøkt tidsrom:  01.07 – 31.10 

Formål:  Transport av utstyr og bagasje i forbindelse med fiske, jakt og bærplukking. 

 

 

Vurdering: 

Kommunen har tidligere år gitt tillatelse til å kjøre langs kraftlinja frem til sør-enden av 

Vestre Tranevann, (Vuolit Guorgajavri). etter det gamle kjøresporet som ble etablert i 

forbindelse med bygging av kraftlinja. (ca 5-km). 

Antall søknader om å kjøre her  har de siste årene økt i omfang. 

Søknader om kjøring utover dette har de siste årene ikke blitt innvilget. 

 

Av erfaring vet vi at mulehøsting i dette området ikke starter før etter 10. August. 

For å begrense kjøring og evt fare for kjøreskader kan man begrense tidsrommet for kjøring 

til etter 1. August. 

 

Vurderinger etter Naturmangfoldsloven, § 8-12. 

Kunnskapsgunnlaget § 8. 



Det er ingen registrerte miljøverdier av spesiell karakter som blir berørt med omsøkt kjøring. 

 

Om samlet belastning § 10 

Omfanget av søkere som ønsker å kjøre i omsøkt treasè har økt i  de senere årene. For å 

begrense faren for kjøreskader kan kommunen vurdere å innskrenke kjøringen til etter 1. 

August. Normalt vil da terrenget ha tørket godt opp, og faren for kjøreskader begrenses. 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Birkeland 

  landbrukskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


