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Dispensasjonsutvalg - motorferdsel
Saksfremlegg - Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2022 - Jørn
Berg
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3 og Nasjonal forskrift
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 avslås søknaden til
Jørn Berg. Vedtaket er videre i tråd med Porsanger kommunes retningslinjer for
behandling av slike søknader.
Begrunnelse:
Søker kan ikke påvise et” særlig behov” etter nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Sakens bakgrunn
Jørn Berg søker om dispensasjon fra motorferdselloven for å kunne kjøre
snøskuter, til nærmeste skuterløype, fra sin hytte (gbnr.5/203) i Olderfjord.
Han søker også på vegne av : Wivi‐Elin Mauseth(svigersøster)
Steinar Mauseth(svigersøsters mann)
Emil‐Andre Hatlem(svigersøsters sønn/nevø)
Knut‐Erik Hatlem(svigersøsters sønn/nevø)
Søker opplyser at omsøkt strekning til nærmeste skuterløype er ca 4-5 km og at
han forstår det slik at flere i området har fått innvilget dispensasjon til å kjøre til
hytte/bolig.
Lovgrunnlaget
Motorferdselloven § 3 har som utgangspunkt at all motorferdsel i utmark og
vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av lov eller vedtak fattet med
hjemmel i loven.
Nasjonal forskrift § 6 åpner for at søker som kan bevise et” særlig behov” som”
ikke knytter seg til turkjøring” og som ikke kan dekkes på annen måte kan få
tillatelse til bruk av motorkjøretøy. Før en slik tillatelse kan gis, skal
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å
redusere motorferdselen til et minimum.
Det kommer frem av Porsanger kommunes retningslinjer for behandling av slike
søknader del B punkt 9 at det ikke gis tillatelse til kjøring mellom hytte/hus og
offentlig snøskuterløype for tilknytning i forbindelse med rekreasjonsturer.
Vurdering

Søknaden skal behandles etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i
utmark og på islagte vassdrag, T-1/96 til motorferdselloven og Porsanger
kommunes retningslinjer. Dette er en unntaksbestemmelse som skal praktiseres
svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens § 6 krever at følgende betingelser
må være oppfylt:
 Søker må påvise et særlig behov.
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å
redusere motorferdsel til et minimum.
 Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Det søkes om kjøring fra egen hytte til offentlig skuterløype. Dette er imidlertid
vurdert som rekreasjonskjøring og ikke nyttekjøring. Behovet vurderes videre å
kunne dekkes på annen måte.
Ved å innvilge slike søknader, åpner man for at det er mulig å søke dispensasjon
fra motorferdselloven fra alle hytter og hus til offentlige løyper i Porsanger
kommune. Kravene som stilles i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag er dermed ikke oppfylt.
Når det treffes vedtak etter annen lovgivning som påvirker naturen skal prinsippene
i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven også vurderes. Da kravene til forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ikke er oppfylt vil ikke
naturmangfoldloven ha relevans i denne saken.
Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven anbefales avslått da kriteriene som
stilles i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ikke
er oppfylt.

