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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

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag gis Nordreisa kommune tillatelse til;
 Kjøring med 4 stk ATV langs eksisterende kjørespor fra Abojavri til kommunegrense 

ved Store Mollis.

Med hjemmel i forskriftens § 7 settes det følgende vilkår:
 Kjøring skal kun skje etter eksisterende kjørespor.
 Kjøringen skal begrenses til et minimum.
 Kjøring tillates kun lørdag og søndag enten 17.-18. september eller 24.-25. september 

2011. 
 Kjøringen skal kun utføres av Nordreisa scooter og båtforening.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune søker om dispensasjon for bruk av 4 stk ATV for kjøring fra Abojavri til 
kommunegrensa ved Store Mollis. Hensikten med turen er å samle opp og transportere ut søppel 
ved leirplassene som blir brukt ved scooterløypene på vinteren. Kjøringen vil skje etter 
oppkjørte spor som reindriften benytter seg av. Det søkes om kjøring en helg (lørdag til søndag). 
Det søkes om tre alternative helger. Alternativ 1: 10-11. september, alternativ 2: 17-18. 
september og alternativ 3: 24-25. september.

Nordreisa kommune har en avtale med Nordreisa scooter og båtforening om å foreta denne 
oppryddingen. Kvænangen Kommune har i 2006 behandlet samme type søknad til samme 
formål i samme området.



Søknaden skal behandles etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller et 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 unntakstilfeller kan gis tillatelse til kjøring dersom; søkeren 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.”

Vurdering
Tiltaket er meget positivt. Det blir etterlatt mye søppel ved populære leirplasser ved 
scooterløypene. Eneste måten å komme seg inn i dette området på er via anleggsveien og etter 
eksisterende kjørespor fra Abojavre og til kommunegrensa ved Store Mollis. Kommunen har 
tidligere gitt dispensasjon til samme formål i samme området.

Kommunen vil imidlertid påpeke ovenfor Nordreisa kommune og Nordreisa scooter og 
båtforening at for fremtidige søknader må et slikt opplegg planlegges bedre slik at kommunen 
slipper å gjennomføre ekstra utvalgsmøter for å kunne behandle søknaden.
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