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Dispensasjonsutvalg - motorferdsel

Saksfremlegg - Dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Åge
Amundsen
Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82,
og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 6, innvilges Åge
Amundsen dispensasjon delvis for motorferdsel i utmark. Vedtaket er videre i tråd
med naturmangfoldloven § 7 og Porsanger kommunes retningslinjer for behandling
av slike søknader.
1. Det innvilges dispensasjon for kjøring med ATV til hytte ved Lakselva (15/106)
jf. kart nedenfor.
2. Dispensasjonen er gyldig for Åge Amundsen, Brit Amundsen og Kjell
Amundsen, og for 1 stk. ATV.
3. Dispensasjonen gjelder for perioden 01.07.2022 - 31.10.2020 og opphører
dersom snøen legger seg før fristen.
4. Dispensasjonen skal medbringes og fremvises for forlangende politi og oppsyn.
Kjørebok signert og stemplet av Porsanger kommune skal benyttes. Søker mottar
denne via ordinær brevpost.
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 slik ferdsel ikke
foregå dersom marka er bløt.
7. Dispensasjonen gjelder kun for transport av utstyr og bagasje. Alminnelig
persontransport tillates ikke.
Begrunnelse
Jfr. "Retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra
motorferdselloven og tilhørende forskrift i Porsanger kommune"

Kapittel B, punkt 5:
Det kan gis tillatelse for bruk av motorkjøretøy på barmark for transport av
bagasje/utstyr til egen hytte/gamme.
Presedens i slike saker er at det er gitt dispensasjon etter kommunale retningslinjer
for motorferdsel i utmark, da spesielt etter allerede etablerte kjørespor.

Figur 1: Innvilget trasé.

Sakens bakgrunn
Åge Amundsen søker på vegne av seg selv, Brit Amundsen og Kjell Amundsen om
dispensasjon fra motorferdselloven for å kunne benytte ATV til sin hytte 15/106 ved
Lakselva (se vedlagt kart nedenfor). Det søkes om bruk av 1 ATV. Omsøkt periode
er 4 år.
Formål med ferdsel er transport av utstyr, bagasje og ved til hytta.

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
"Retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven
og tilhørende forskrift i Porsanger kommune"
Kapittel B, punkt 5:
Det kan gis tillatelse for bruk av motorkjøretøy på barmark for transport av
bagasje/utstyr til egen hytte/gamme.
Presedens i slike saker er at det er gitt dispensasjon etter kommunale retningslinjer
for motorferdsel i utmark, da spesielt etter allerede etablerte kjørespor.
Åge Amundsen søker om dispensasjon for en fire (4) års periode. Nasjonal forskrift
§ 6 åpner for dispensasjon i unntakstilfeller og gir ikke hjemmel for flerårige
dispensasjoner.
Etter en vurdering av samlet belasting av økosystemet, samt behovet for ferdsel
anbefaler Porsanger kommune innvilget delvis dispensasjon. Transportbehovet

anses å ikke kunne dekkes på annen måte, og Åge Amundsens
dispensasjonssøknad kan innvilges i tidsrommet 01.07.2022-30.10.2022.

