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Dispensasjonsutvalg - motorferdsel

Saksfremlegg - Dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 Stabbursdalen Grunneierforening
Kommunedirektørens innstilling
Utvalg for dispensasjonssaker - motorferdsel innvilger søknad fra Stabbursdalen
grunneierforening. Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, og er videre i tråd med
naturmangfoldloven §§ 8-12 og Porsanger kommunes retningslinjer for behandling
av slike søknader.
1. Det innvilges dispensasjon for bruk av ATV fra Lombolaveien til
Nasjonalparkgrense, etter eksisterende kjørespor.
2. Dispensasjonen er gyldig for Bjørn Kåven, Gudrun Kåven og Eli Birkely
Richardsen.
og 3 stk. ATV.
3. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 22.08.2022 – 18.09.2022 og opphører
dersom snøen legger seg før fristen.
4. Dispensasjonen med kart skal medbringes og fremvises på forlangende politi og
oppsyn.
5. Porsanger kommune har ikke tatt stilling til evt. privatrettslige forhold. Dette må
søker selv gjøre jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 10 (forholdet til
grunneiere o.a.). Tillatelsen gir ellers ingen rettigheter i forhold til annet lovverk.
6. Transportbehovet er vurdert opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et
mål om å redusere motorferdselen til et minimum, jf. Lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag § 8. Det er en forutsetning at eksisterende kjørespor benyttes, og at
ferdselen begrenses til et minimum. For å unngå terrengskader skal motorferdsel
ikke forekomme dersom marka er bløt og tar skade av dette.
7. Ferdsel i nasjonalparken må godkjennes av Nasjonalparkstyret.

Figur 1: Innvilget trasé. MERK: ferdsel i Nasjonalpark, fram til Fossekulpen (grønn linje) må
godkjennes av nasjonalparkstyret.

Sakens bakgrunn
Stabbursdalen grunneierforening søker om dispensasjon fra motorferdselloven for å
benytte ATV i Stabbursdalen.
Foreningens begrunnelse for formål med ferdselen:
Stabbursdalen Grunneierforening har tidligere sendt søknad og fått innvilget
dispensasjon av Porsanger kommune, til bruk av helikopter i forbindelse med frakt
av materialer og utstyr til Stabbursfossen, i forbindelse med planlagt restaurering
av laksetrappa.
I forbindelse med tilrigging og avslutning av arbeidene med trappa ønsker vi
dispensasjon for inntil seks turer med ATV. Kjøringa vil foregå etter eksisterende
kjørespor (se Fig.1). Aktuelt tidsrom er fra uke 34 til og med uke 37. Kjøringa vil bli
utført av medlemmer i Grunneierforeninga: Bjørn Kåven, Gudrun Kåven og Eli
Birkely Richardsen.
I forbindelse med arbeidene vil alt søppel/bygg avfall tas hånd om og fraktes ned.
Avfall/emballasje som kan bli tatt av vinden, vil bli transportert ned med ATV.
Resterende avfall vil bli samlet på ett sted og bli kjørt ned kommende vinter på
snøskuter.
Likelydende søknad er sendt Stabbursdalen nasjonalparkstyre.

Figur 2: Kart vedlagt søknaden.

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 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
åpner for at søker som kan bevise at de har 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 tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige
skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

Vurdering
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift 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
vilkår må være oppfylt:

Søker må påvise et særlig behov.

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å
redusere motorferdsel til et minimum.
Dette kan karaktiseres som et «særlig behov». Det er også et engangstilfelle,
da det er nødvendig etterarbeid i forbindelse med renovering av laksetrapp.

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal også legges til grunn.
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter
naturmangfoldlovens §§ 8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om
naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er ikke registrert forekomst av truede
arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig skade av en eventuell
motorferdsel i området, dersom det legges begrensninger på omfanget av
ferdselen. Det må nevnes at motorferdsel på barmark medfører vesentlig mer
påvirkning og skade på naturmangfold og økosystem i forhold til kjøring på
vinterføre.
Barmarkskjøring utenfor åpne løyper forårsaker uønskede kjørespor og eventuelle
dispensasjoner bør ikke gis dersom ikke eksisterende spor følges. Ved all kjøring
skal det brukes en trasé som ligger på grunn med god bæreevne slik at kjøretøyet
ikke synker og lager varige spor. Kjøring på myr og annen grunn med dårlig
bæreevne skal ikke forekomme. Slik kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor, jf.
forskriftenes § 2 annet ledd. Det er videre en forutsetning at bestemmelsene i § 6
skal praktiseres strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre.
Forskriften sier at dersom dispensasjon skal innvilges, så bør kjøringen skje etter
etablerte spor. Omsøkt trasé følger eksisterende kjørespor.
Etter en vurdering av samlet belasting av økosystemet, samt behovet for ferdsel
anbefaler Porsanger kommune innvilget søknad på dispensasjon for perioden
22.08.2022 – 18.09.2022.

