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Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356.

Vedlegg

1 VS: Søknad om dispansasjon

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangsbotn Grendehus om dispensasjon for brøyting og kjøring i 
forbindelse med avvikling av isfiskekonkurransen ”Fjordpilken”. Med hjemmel i forskriftens § 
7 settes det følgende vilkår:

 Dispensasjonen gjelder i perioden 25. – 27. mars 2011.
 Det skal foreligge tillatelse fra grunneier
 Dispensasjonen gjelder for nødvendig brøyting og parkering av biler på 

parkeringsplassen.

Saksopplysninger
Kvænangsbotn Grendehus skal arrangere isfiskekonkurransen ”Fjordpilken” den 26. mars 2011. 
Arrangementet har de siste årene vært lagt til Sørfjorden, men av forskjellige årsaker flytter de 
arrangementet tilbake til Nordbotn dette året. Det er i den anledning behov for dispensasjon for 
brøyting og tilrettelegging av parkeringsplass på samme måte som de har fått tidligere når 
arrangementet har vært i Nordbotn.



Det har tidligere vært gitt dispensasjon dagen i forveien samt på selve arrangementdagen og 
dagen etter konkurransen. Det er ikke oppgitt noe om dette i søknaden denne gangen, men man 
forutsetter at behovet er det samme.

Søknaden skal behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.”

Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Forskriften sier at det i unntakstilfelle kan gis tillatelse til kjøring. Bestemmelsene er streng og 
følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelsen skal kunne gis;

 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum.

Vurdering
Isfiskekonkurransen vil utvilsomt kreve at deltakerne har muligheten til å parkere i nærområdet 
hvor arrangementet skal skje. Arrangementet er flyttet tilbake til Nordbotn og her kan ikke 
parkeringsforholdene løses på annen måte. Ut fra dette anses det at søker har et særlig behov 
som ikke kan dekkes på annen måte. Tiltaket knytter seg heller ikke til turkjøring. 

Søknaden har kommet inn for sent til å behandles på ordinær måte. Teknisk utvalg valgte å 
arrangere et telefonmøte for å få behandlet søknaden om dispensasjon denne gangen. Det er en 
entydig oppfordring fra utvalget at for fremtiden må søknader fremmes tidsnok slik at man får 
en ordinær behandling av søknadene. Man kan ikke garantere at utvalget gjennomfører 
telefonmøte ved en senere anledning.



Kvænangsbotn Grendehus
9162 Sørstraumen

Kvænangen kommune
Teknisk Etat.

SØKNAD OM DISPENSJASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK.

Søker herved om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark som skal gjelde kjøring ned 
til sjøen etter vei til Nordbotenfjæra lørdag 26 mars. Grendehuset skal arrangere isfiske 
konkuranse  og i den forbindelse har vi besluttet av pratiske grunner å legge den til nevnte 
sted. Veien skal brøytes slik at det er muligheter for personbiler å komme ned til 
parkeringsplass ved sjøen. Grendehuset vil ta kontakt med Statskog for tillatelse som vi har 
hatt tidligere. Vi beklager å ikke ha kunnet fått inn søknaden tidligere til rette tidspunkt for 
behandling.
Vi håper at vi får behandlet vår søknad selv om tidsfristen er utgått.

Med vennlig hilsen
Kvænangsbotn Grendehus
v/ Oddvar Seppola
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