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Tilbakemelding - dispensasjonspraksis etter motorferdselloven i 
Lebesby kommune 
 
Fylkesmannen har i 2018 gjennomgått dispensasjonsvedtak etter Forskrift om bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 på snødekt- og bar mark i kommunene 
Kvalsund, Lebesby, Vadsø, Nesseby og Karasjok. Gjennomgangen av dispensasjonspraksis 
i utvalgte kommuner inngikk i vårt embetsoppdrag fra Miljødirektoratet i 2018. Dette er 
dermed ikke en lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Vedlagt ligger vår rapport til 
Miljødirektoratet (Vedlegg 1). 
 
Vi ønsker på bakgrunn av resultatene i undersøkelsen å gi konkret veiledning til hver enkelt 
kommune: 
 
Lebesby kommune 
Lebesby kommune tilsidesetter grunnleggende fordringer til forsvarlig saksbehandling i 
motorferdselloven, naturmangfoldloven og forvaltningsloven gjennom sin 
dispensasjonsbehandling etter motorferdselloven og nasjonal forskrift. I vedtakene vi har 
undersøkt har vi funnet gjentatte saksbehandlingsfeil som vil kunne lede til ugyldighet jf. 
forvaltningsloven (fvl) § 35. Fylkesmannen henstiller kommunen til å rette seg etter de feil og 
mangler som her påpekes. 
 
Resultater - dispensasjonspraksis etter nasjonal forskrift § 6 i Lebesby kommune:  
Fylkesmannen har lagt til grunn følgende vurderingskriteriene gjennomgang av kommunens 
vedtak. Her ser dere resultatene etter vår gjennomgang av 5 vedtak på snødekt mark og 5 
vedtak på barmark:  
 
Snødekt mark 
5/5 søknader innvilget  
5/5 feil delegering av myndighet.  
5/5 riktig hjemmel for vedtaket  
5/5 vedtak har saksfremlegg 
5/5 innvilgede søknader har vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 
5/5 Mangler vurdering av om vilkår i motorferdselloven for å kunne gi dispensasjon er 
til stede 
 
4/5 innvilgede søknader anses ikke å være kontrollerbare for oppsynsmyndighetene 
5/5 innvilgede søknader er tidsavgrenset  
5/5 innvilgede søknader er geografisk avgrenset (kart) 
4/5 vedtak har dato og arkivnummer 
5/5 vedtak anes ikke å oppfylle kravene i forvaltningsloven § 17 til saksopplysning 
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5/5 vedtak anes ikke å oppfylle kravene i forvaltningsloven §§ 24 og 25 til begrunnelse 
5/5 innvilgede søknader har vilkår for dispensasjonen 
5/5 innvilgede søknader har ikke krav om kjørebok 
 
Barmark 
4/5 søknader innvilget  
5/5 feil delegering av myndighet  
5/5 riktig hjemmel for vedtaket  
5/5 mangler saksfremlegg 
3/4 innvilgede søknader mangler vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 
5/5 Mangler vurdering av om vilkår i motorferdselloven for å kunne gi dispensasjon er 
til stede 
 
4/4 innvilgede søknader anses ikke som kontrollerbare for oppsynsmyndighetene  
4/4 innvilgede søknader er tidsavgrenset 
4/4 innvilgede søknader er geografisk avgrenset (kart)  
4/4 vedtak har dato og arkivnummer 
5/5 vedtak anes ikke å oppfylle kravene i forvaltningsloven § 17 til saksopplysning 
5/5 vedtak anes ikke å oppfylle kravene i forvaltningsloven §§ 24 og 25 til begrunnelse 
4/4 innvilgede søknader har vilkår for dispensasjonen 
4/4 innvilgede søknader har ikke krav om kjørebok 
 
Forbedringspunkter: 
 
Riktig delegering av myndighet etter nf. § 6: Det er kun «kommunestyret – eller et annet 
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer» som kan fatte vedtak etter nf. § 6. 
Lebesby kommune opplyser imidlertid at administrasjonen siden 1996 har hatt delegert 
myndighet til å fatte vedtak etter § 6 i «kurante saker» slik som «transport av bagasje til hytte 
som ligger nærmere vei enn 2,5 km (vinterføre)» og for transport av «utstyr i forbindelse med 
etablering av jaktleir til elgjakt». Lebesby kommune har dermed et delegasjonsreglement 
som bryter med delegasjonsbegrensningen i nf. § 6. Alle vedtak etter nf. § 6 som fattes 
av administrasjonen, vil være å anse som ugyldige vedtak etter forvaltningsloven § 35. 
Lebesby kommune må dermed endre sitt delegasjonsreglement slik at dette er i tråd 
med motorferdselloven- og nasjonal forskrifts regler om delegering av myndighet. 
 
Vurdering av vilkårene i nf. § 6: Før kommunens skjønn virker inn, altså om en søknad skal 
innvilges eller avslås, skal kommunen vurdere om vilkårene for å kunne gi dispensasjon 
er til stede. 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 til oppfylt for at en søknad etter nf. § 6 skal kunne innvilges. 
 
Ingen av vedtakene fra Lebesby kommune inneholder vurderinger av om vilkårene for 
å kunne gi dispensasjon er oppfylt. Dette medfører saksbehandlingsfeil som vil lede til 
ugyldighet jf. fvl § 35. Vurderingene skal fremkomme av vedtaket jf. fvl § 17 og danne 
grunnlag for kommunens begrunnelse for enten innvilgelse eller avslag av søknaden 
jf. fvl. §§ 24 og 25. Lebesby kommune må dermed endre sin praksis for å fatte gyldige 
vedtak i fremtiden. 
  

Vilkår i nf. § 6 om unntaksvis innvilgelse: Av 5 vurderte dispensasjonsvedtak for 
kjøring på snødekt mark var alle innvilget i Lebesby kommune. For søknader om kjøring på 
barmark var 4 av 5 innvilget. Vi vil minne kommunen om vilkåret i nasjonal forskrift § 6 om at 
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kommunen kun «i unntakstilfelle» skal innvilge dispensasjon etter § 6. Kommunen må derfor 
være bevisst om den har en dispensasjonspraksis etter § 6 hvor innvilgelse er unntaket i tråd 
med lovens formål, eller hovedregelen. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12: Lebesby kommune har til en viss grad 
vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Disse er imidlertid svært mangelfulle. Det 
følger av § 7 at vurderingene etter §§ 8-12 skal fremgå av kommunens beslutning. Det er 
ikke tilstrekkelig å skrive at man har vurdert §§ 8-12 og at en innvilgelse av søknad ikke er 
konflikt med prinsippene. I vurderingen skal det bl.a. synliggjøres hvor kunnskapsgrunnlaget 
jf. § 8 er hentet fra, om føre-var-prinsippet jf. § 9 gjør seg gjeldende grunnet utilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, vurdering av samlet belastning jf. § 10 og om det bør settes vilkår om 
avbøtende tiltak slik som trasevalg, tyngde på kjøretøy mv. for å redusere negativ påvirkning 
på naturmiljøet jf. § 12. Manglende vurderinger etter §§ 8-12 vil medføre 
saksbehandlingsfeil ved vedtaket. For veiledning om hvordan kommunen skal foreta 
vurderinger etter nml §§ 8-12, se veileder til nml. kap. II fra 
Miljødirektoratet:http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/Publikasjoner/Annet/t-
1554.pdf. Veiledning og e-læringskurs finner dere også på miljøkommune.no: 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Naturmangfold/E-laringskurs-i-
naturmangfoldlova/ 
 
For tilfredsstillende vurderinger jf. § 8 skal offentlige miljødatabaser benyttes, herunder 
naturbase.no fra Miljødirektoratet og artskart.no fra Artsdatabanken. Vi ber i tillegg 
kommunen om å benytte innsynsløsningen «Naturbase sensitive artsdata» for stedfestet 
informasjon unntatt offentligheten. Dersom saksbehandler i kommunen ikke har mottatt 
innsynstilgang i databasen, ber vi om at Fylkesmannens miljøvernavdeling kontaktes.  
  
Kontrollerbare vedtak. Kun 1 av 9 innvilgede dispensasjoner i Lebesby kommune er etter vår 
vurdering å anse som kontrollerbare for oppsynsmyndighetene. Dette skyldes vedtak med 1) 
ubegrenset antall turer (8/9 innvilgede dispensasjoner), 2) dispensasjoner gitt over flere år og 
3) ikke krav om kjørebok. 
 
For at oppsynsmyndighetene skal kunne kontrollere kommunale vedtak, krever det at 
kommunen har tilstrekkelige opplysninger i sine vedtak. Det må komme tydelig frem av 
vedtaket hvem som har fått tillatelse til å kjøre, for hvor mange turer, med hvilke type og 
antall kjøretøy, i hvilket område og etter hvilke traseer (kart), i hvilket tidsrom kjøring kan 
gjennomføres og det bør være kjørebok og/eller krav om tilbakemelding til kommunen når 
kjøring planlegges gjennomført.  
 
Vi ber kommunen ta kontakt med oppsynsmyndighetene (eks. Statens naturoppsyn) for 
tilbakemelding om hvordan vedtak bør utformes for at disse skal være lettere å kontrollere. 
 
Krav i fvl. § 17 om saksopplysning: Kommunen plikter å påse at de sakene som tas opp til 
behandling er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes jf. fvl. § 17. Saksopplysningene 
skal skriftliggjøres og danne grunnlag for den beslutning som kommunen kommer til. I 
Lebesby kommunes vedtak mangler tilfredsstillende saksfremstilling til at fvl. § 17 kan anses 
som oppfylt. Dette er saksbehandlingsfeil ved vedtaket som kan medføre ugyldighet 
etter fvl. § 35. 
 
Krav i fvl. §§ 24 og 25 om begrunnelse for vedtak: Kommunen plikter å begrunne sine 
vedtak, og begrunnelsen skal fremkomme av vedtaket jf. fvl. § 24. Unntak i § 24 andre ledd 
kommer ikke til anvendelse da parter i motorferdselsaker, både private og offentlige, vil 
kunne være «misfornøyde med vedtaket». Kravet til begrunnelsens innhold følger av fvl. § 
25, herunder reglene vedtaket bygger på, de faktiske forhold vedtaket bygger på og de 
hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn. I 
begrunnelsen må det bl.a. tas stilling til om søker oppfyller vilkårene i motorferdselloven og 
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nasjonal forskrift, om en innvilgelse er i tråd med lovens formål (med henvisning til 
presiseringer i Rundskriv T-1/96), vurdering etter nml §§ 8-12 mv. Manglende eller 
mangelfull begrunnelse vil være saksbehandlingsfeil som kan medføre ugyldighet 
etter fvl. § 35. 
 
Videre veiledning 
Dersom kommunen har behov for særskilt veiledning ber vi om at Fylkesmannens 
miljøvernavdeling kontaktes. 
 
Vi ber for øvrig kommunen benytte veiledning på miljøkommune.no fra Miljødirektoratet, 
Rundskriv T-1/96 til motorferdselloven fra Klima- og miljødepartementet og 
«Presedensarkivet» på Fylkesmannen i Finnmark sine nettsider aktivt i den videre 
saksbehandlingen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Iris Hallen 
seksjonsleder 

 
 
 
 
Anders Tandberg 
overingeniør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

Kopi til: 
Rådmann i Lebesby kommune  Harald Larssen    

 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 Fylkesmannen i Finnmark - Rapport til Miljødirektoratet 2018 - 
dispensasjonspraksis etter motorferdselloven i utvalgte kommuner 
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