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PS 2011/48 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

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.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.


