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Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 13.03.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 063/17 
 

21.03.2017 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ALF F. WARA 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017004656 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Alf F. Wara søker om dispensasjon for frakt av materialer, tunge gjenstander, ved og brensel 
til egen hytte 12/1/40 ved Buholmen i Neidenfjorden. Hytta ligger mindre enn 2,5 km fra veg 
og det skal kjøres fra parkering ved E6.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
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. Det må også nevnes at motorferdsel på 



vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter 

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.  

 

Transportbehovet anses å ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter som ligger mindre 

enn 2,5 km fra brøytet bilvei, blir det gitt dispensasjon for noen få dager, vurdert etter behov. 

I dette tilfellet vurderes utstyrsmengden til å kunne bli fraktet til hytta på 3 dager pr sesong. 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 

Barn og ungdom: 



Folkehelse: 

Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknader til noen av temaene.  

 
 
Forslag til 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 og på islagte vassdrag § 6, innvilges 

Alf F. Wara dispensasjon for motorferdsel i utmark.  

 

1. Alf F. Wara innvilges dispensasjon for frakt av utstyr og brensel til egen hytte 12/1/40 ved 
Neidenfjorden.  

2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart. 

3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2021.  

Sønn Alfred P. Wara kan også benytte dispensasjonen.  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

                                                                                                                          

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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SØR-VARANG,

Boks  SØR-VARANGERKOM 406.MUNE-

Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I JTMARK

Søkers navn: Adresse:

lse6( -

Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbak elding p° E-post/mailadresse:

-12 - Ja

FORMÅL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅNESTE SIDE.

I71 TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelseavkjørerute:

Begrunnelsefor søknaden:

I

b

Kjøretøy:
Snøscooter 0 Fly G Helikopter Annet (eks. bil, traktor) 


H tte:
Gnr. Bnr. Fnr.

En eier fl Flere eiere
Hytteeier(e)s navn: , ,'),,,L, 


Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn): .,U;., ,.2. ,.;,._
Ektefelle/samboer(navn):

Ønskettidsrom/ eriode:
Fra —til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved"annentransporttilnytteformål"):

Underskrift:

y -
Sted og dato

Før søknaden behandles må

--

Underskrift

Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varangerkommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak sor-varan er.kommune.no
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 13.03.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 064/17 
 

21.03.2017 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - GBN 1/1/13 - 
MARGRETHE VONKA 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
KART 
3203_001 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017005366 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Margerethe Vonka søker om dispensasjon for transport til gamme 1/1/18 ved Store Gallok i 
Gallok . Hytta/gamma  ligger mer enn 2,5 km fra veg og det skal kjøres fra snøscooterløype 
3.  Det er 3 eiere av gamma. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
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. Det må også nevnes at motorferdsel på 

vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter 

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal også legges til grunn.  

 

Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter/gammer som 
ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilveg kan det innvilges 20 turer pr sesong. I dette tilfellet er 
det 3 eiere av gamma og eierne må dele på de 20 turene. Det kan dermed innvilges 7 turer 
pr sesong i 5 år.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 



Barn og ungdom: 

Folkehelse: 

Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknader til noen av temaene.  

 
 
Forslag til 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 og på islagte vassdrag § 6, innvilges 

Margerethe Vonka dispensasjon for motorferdsel i utmark. 

1. Det  innvilges dispensasjon for transport fra løype 3 til gamme 1/1/18 ved Store Gallok i 
Gallok 

2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart. 

3. Dispensasjonen gjelder for 7 turer pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2021.   

4. Dispensasjonen er ugyldig i områder som reindrifta har stengt for snøscooterkjøring.  

5. Ulf Larsen kan også benytte dispensasjonen.  

                                                                                                                            

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

Søkers navn:

E-r16 \L-5

Telefon-/mobilnummer:

Adresse: '
A 7):L.)

Ønskes tilbakemeldingpå E-post/mailadresse:
Ja u Nei

FORMÅL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

El. TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med fiere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med fiere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTEN § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

1:1LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

(-L e _

Begrunnelse for søknaden:

Kjøretøy:
s Snøscooter s Fly D Helikopter n Annet (eks. bil, traktor) 


e:
Gnr. I Bnr. Fnr.

En eier s Flere eiere
Hytteeier(e)snavn:

<(.c-1
-

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn): D F resc

ønsket tidsrom/ eriode:
Fra—til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved-annen transporttilnytteformåll:

C CLI \r-4- t• -De

Underskrift:

k rL;cr4itc
Sted og dato Underskrift

Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak asor-varan er.kommune.no
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 15.03.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 065/17 
 

21.03.2017 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - KOMITEEN 
FOR SAMISKE JUBILEUMSDAGER 
 
Vedlagte dokumenter: 
170314skuterdisp.pdf 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017005676 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Komiteen for samiske jubileumsdager søker om å få disponere området ved Førstevann i 
Kirkenes i forbindelse med arrangementet Norgescup i reinkappkjøring 2017. Samisk 
idrettsforbund v/Karasjok reinkappkjørerlag er teknisk arrangør. Det er ønske om å få starte 
å preparere banen i starten av uke 12 og videre fremover mot arrangementet som er fastsatt 
til 25. – 26. mars 2017.  

Det søkes om dispensasjon fra 20. - 26. mars 2017. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. 



 

Dispensasjon etter forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

 

I rundskrivet til forskriften sies det, at det etter forskriftens §6 kan gis tillatelse til motorferdsel 

i utmark i forbindelse med konkurranser, i de tilfeller det dreier seg om begrensede 

arrangementer. I vurderingen av slike søknader skal en se på hvor store områder og 

avstander det er snakk om, hvilke interesser som berøres. Det bør setters vilkår om hvor 

arrangementet skal foregå og til hvilken tid. 

I og med at reinkappkjøring er en konkurranse åpner forskriftens § 6 for å gi dispensasjon til 
dette.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 

den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 



forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 

Barn og ungdom: 

Folkehelse: 

Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 

Ingen merknad til noen av punktene.  

 
 
Forslag til 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 og på islagte vassdrag §6, innvilges 

Karasjok reinkappkjørerlag sin søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark.  

 

1. Karasjok reinkappkjørerlag innvilges dispensasjon til preparering av bane og 
gjennomføring av Norgescup i reinkappkjøring på Førstevann ved Kirkenes etter §6 i forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark. 

2. Dispensasjonen gjelder fra 20.03.2017 til og med 26.03.2017, med opprigging fra 20. – 25. 
mars, gjennomføring av arrangementet 25. – 26. mars og opprydding 26. mars 2017. 

3. Arrangøren må overfor deltakere presisere at dispensasjonen kun gjelder for 

kjøring på Førstevannet der arrangementet skal finne sted.  

4. Arrangøren har selv ansvar for å måle tykkelsen på isen, slik at denne er sikker i 

det området som skal benyttes. Istykkelsen må være over 25 cm. 

5. Arrangøren er ansvarlig for at de som kjører på Førstevann er tilknyttet arrangementet,  

og for sikkerheten til deltakerne både når det gjelder opprigging, selve arrangementet og 

oppryddingen. 



6. Alt utstyr, merker og andre ting må være ryddet vekk innen 26. mars 2017.  

Kontaktperson og ansvarlig for riktig bruk av dispensasjonen er Karasjok reinkappkjørerlag 
v/Klemet Amund Eira.    

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 13.03.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 066/17 
 

21.03.2017 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - PASVIK 
FOLKEHØGSKOLE 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
Kjørerute Gallok.docx 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017005400 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Pasvik Folkehøgskole søker om dispensasjon for å transportere inn utstyr med snøscootere i 
forbindelse med vintercamp 2017 på Suolojárluobbalat (Dr. Holmsvann) i Gallok. Neiden 
Fjellstue skal stå fortransporten inn i området. De innehar scootertaxiløyve. Det er ca 30 
elever som skal inn til vintercampen.  

Transporten skal forgå 26. mars 2017 fra løype 3 ved Heikkivann til Dr. Holmsvann.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
 

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. Det må også nevnes at motorferdsel på 

vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er en 

unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens § 

6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen 

måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

 

Det søkes her om motorferdsel i forbindelse med en tur som er en del av undervisningen, og 

de begrunner behovet for snøscootertransport med at noen elever trenger det av 
sikkerhetsmessige årsaker, og at det er en del materiell som må fraktes inn.  

Pasvik Folkehøgskole kan, med bakgrunn i dette, ha et særlig behov for motorferdsel, da 

sikkerhetshensyn bør veie tungt på slike skoleturer.  

 

Skolen har hatt samme type dispensasjon flere år tidligere, men da med følgescooter som 
har vært i campområdet av sikkerhetsmessige årsaker. Det er i 2017 vurdert slik at det ikke 
vil være behov for snøscooter i campområdet. Det er dekning for bruk av mobil- og satellitt-
telefon i området dersom hjelp skulle trenges.   

 



Dispensasjon kan derfor innvilges etter § 6 i forskriften med bakgrunn i at turen gjøres i 

undervisningsøyemed.  

Når det gjelder transporten Neiden Fjellstue skal stå for inn til området, har fjellstua 

dispensasjon etter forskriftens § 5 bokstav a til leiekjøring i området. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 

den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 

forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Ingen merknad 

Infrastruktur: 

Ingen merknad 

Barn og ungdom: 

Ingen merknad 

Kompetansebygging: 

Ingen merknad 

Økonomi: 

Ingen merknad 



Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 

Ingen merknad 

 
 
Forslag til 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 og på islagte vassdrag § 6, innvilges 
Pasvik folkehøgskole dispensasjon for motorferdsel i utmark. 

 

1. Pasvik Folkehøyskole gis dispensasjon for transport med 4 snøscootere fra løype 3 ved 
Heikkivann til Dr. Holmsvann.  

2. Korteste mulige trase skal benyttes. Se vedlagt kart. 

3. Dispensasjonen gjelder for transport inn til Dr. Holmsvann med 4 snøscootere fra Neiden 

Fjellstues snøscootertaxi.  

3. Dispensasjonen gjelder innkjøring 26. mars 2017.  

                                                                                                                        

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark
Innsendt 
ReferanseID 

Informasjon

Søker
Velg en

Organisasjon

09.03.2017 11:16:20 
SVK028-1005725 

Privatperson 
Organisasjon 
Lag / forening 

Søker er 

964 994 218
Organisasjonsnummer 

Finnmark Fylkeskommune
Organisasjonsnavn 

Fylkeshuset
Adresse 

9 815
Postnr 

Vadsø
sted 

Kontaktperson
  

Yngve
Fornavn 

Beddari
etternavn 

90767815
Telefon (dagtid) 

yngve.beddari@ffk.no
E-post 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark (v. 20) - SVK028-1005725
Side 1 av 2



Transport
Velg en eller flere

Velg en

Tidsrom / Kjørerute
Ønsket tidsrom

Velg en

Vedlegg
Vedlegg

Vedlegg
Erklæring

Transport på barmark 
Transport på vinterføre 
Helikopter/fly 
Motorferdsel på vann 

Søknaden gjelder 

4stk Skutere m/slede
Beskriv kjøretøy 

Transport av bagasje og utstyr til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilvei, §5C 
Transport av/for varig funksjonshemmede/bevegelseshemmede, §5B 
Annet transport til nytteformål, §6 
Ervervskjøring (leiekjøring) §5A 
Transport i utmarksnæring for fastboende, §5D 
Landing og start med luftfartøy (kommunal forskrift) 
Motorfartøy vann og vassdrag §6 (Motorferdselloven mindre enn 2km2) 

Formål 

26.03.2017 - 26.03.2017
Fra/til 

Pasvik fokehøgskole skal inn i Gallok med to linjefag og lærere, ca 
30stk totalt. I den anledning ønsker vi transport inn av 
sikkerhetsmessige årsaker, for noen elever og en del utstyr fra Neiden 
fjellstue til Suolojarluobbalat (Se vedlagt kart) med totalt 4 skutere 
med slede.

Beskrivelse av kjørerute: 

Kart

Jeg bekrefter at opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte, og er kjent med lov og forskrifter for 
motorferdsel i utmark. 

  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark (v. 20) - SVK028-1005725
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Pasvik folkehøgskole, Jakt- og Fiskelinja 

 

 

Har tegnet inn traseen, hvor vi følger offentlig skuterløype fram til sørenden av Gallotvadda. Her 

ønsker vi å kjøre vestover, krysse Gallotjavri og parkere ved nordenden av Suolojar-luobbalat. 

 

Mvh 
Pasvik folkehøgskole 
v/Yngve Beddari 
Tlf.: 78964100 / 90767815 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 14.03.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 
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DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - RECOVER 
NORDIC AS 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
Bekreftelse.JPG 
3206_001 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017005157 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Recover Nordic AS v/Christer Berg søker om dispensasjon for transport til hytte 31/1/33 ved 
Sennagressvannet på Jarfjordfjellet. Transporten har som formål å taksere og reparere 
skade på hytta. Viser til vedlagt skademelding HR36969-001-IK5 fra forsikringsselskapet If.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
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. Det må også nevnes at motorferdsel på 

vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter 

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal også legges til grunn.  

 

Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte. Dispensasjon kan derfor 
innvilges etter §6.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 

Barn og ungdom: 



Folkehelse: 

Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknader til noen av temaene.  

 
 
Forslag til 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 og på islagte vassdrag § 6, innvilges  

 Recover Nordic AS v/Christer Berg dispensasjon for motorferdsel i utmark. 

1. Det innvilges dispensasjon for transport fra løype 22 ved Rabbvannet og opp Karpdalen til 
hytte 31/1/33 ved Sennagressvannet på Jarfjordfjellet. Transporten har som formål å taksere 
og reparere skade på hytta. Viser til vedlagt skademelding HR36969-001-IK5 fra 
forsikringsselskapet If.  

2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart. 

3. Dispensasjonen gjelder fra 22. mars 2017 til 29. mars 2017.   

                                                                                                                           

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark
Innsendt 
ReferanseID 

Informasjon

Søker
Velg en

Organisasjon

06.03.2017 13:21:40 
SVK028-1005699 

Privatperson 
Organisasjon 
Lag / forening 

Søker er 

995 761 440
Organisasjonsnummer 

Recover Nordic AS
Organisasjonsnavn 

Hans Væggersvei 15
Adresse 

9 900
Postnr 

Kirkenes
sted 

Kontaktperson
  

Christer 
Fornavn 

Berg
etternavn 

97694058
Telefon (dagtid) 

cber@recover.no
E-post 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark (v. 20) - SVK028-1005699
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Transport
Velg en eller flere

Velg en

Tidsrom / Kjørerute
Ønsket tidsrom

Velg en

Vedlegg
Vedlegg

Vedlegg

Erklæring

Transport på barmark 
Transport på vinterføre 
Helikopter/fly 
Motorferdsel på vann 

Søknaden gjelder 

Snøscooter
Beskriv kjøretøy 

Transport av bagasje og utstyr til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilvei, §5C 
Transport av/for varig funksjonshemmede/bevegelseshemmede, §5B 
Annet transport til nytteformål, §6 
Ervervskjøring (leiekjøring) §5A 
Transport i utmarksnæring for fastboende, §5D 
Landing og start med luftfartøy (kommunal forskrift) 
Motorfartøy vann og vassdrag §6 (Motorferdselloven mindre enn 2km2) 

Formål 

15.03.2017 - 17.03.2017
Fra/til 

Fra parkeringsplass ved Tårnet skole til hytte 33/1/33 ved sørenden av 
Sennagressvann. 

Beskrivelse av kjørerute: 

Bekreftelse.JPG

Bekreftelse

Bekreftelse.JPG

Jeg bekrefter at opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte, og er kjent med lov og forskrifter for 
motorferdsel i utmark. 
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Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve 
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86 

Dato: 13.03.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Dispensasjonsutvalget 068/17 
 

21.03.2017 

 
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - SANDRA  
ASMYHR 
 
Vedlagte dokumenter: 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK GBN 6/1/19 
KART 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017004908 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK GBN 
6/1/19 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Sandra Asmyhr søker om dispensasjon for frakt av materialer til egen hytte 6/1/19 ved 
Ferdesmyra. Hytta ligger mindre enn 2,5 km fra veg og det skal kjøres fra parkeringsplass 
ved E6.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
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. Det må også nevnes at motorferdsel på 

vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter 

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.  

 

Transportbehovet anses å ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter som ligger mindre 

enn 2,5 km fra brøytet bilvei, blir det gitt dispensasjon for noen få dager, vurdert etter behov. 

I dette tilfellet vurderes utstyrsmengden til å kunne bli fraktet til hytta på 3 dager pr sesong. 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 



Barn og ungdom: 

Folkehelse: 

Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknader til noen av temaene.  

 
 
Forslag til 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 og på islagte vassdrag § 6, innvilges 

Sandra Asmyhr dispensasjon for motorferdsel i utmark.  

 

1. Sandra Asmyhr innvilges dispensasjon for frakt av materialer, utstyr og brensel til egen 
hytte 6/1/19 ved Ferdesmyra.  

2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart. 

3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2021.  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal sendes Sør-Varanger 
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

                                                                                                                           

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret

-- i-Lk-
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I U MA

Søkers navn: Adresse:

Telefon-/mobilnummer: Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:

c‘la u Nei u1.-C

FORMAL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.

1:1 TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI (FORSKRIFTEN § 5 C)
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.

TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
(FORSKRIFTEN § 5 B)
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.

121(ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
(FORSKRIFEN § 6)
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:

Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelses-
hemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement

ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
(FORSKRIFTEN § 5 A)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.

TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
(FORSKRIFTE § 5 D)
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.

LANDING OG START MED LUFTFARTØY
(LOVEN § 5)
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til

nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede

I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.



Beskrivelse av kjørerute:

)

ir

)

—

A_
'

:r

Begrunnelse for søknaden:

L1, v

Kjøretøy:
g Snøscooter D Fly o Helikopter n Annet (eks. bil, traktor) 


H e:
Gnr.

En eier
Hytteeier(e)s navn:

Bnr.
fl Flere eiere

Fnr.

Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):

Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra – til: Antall år/sesonger: 4-ukersperiode (ved -annen transport til nytteformår):

)

Underskrift:

))1),
(

Sted og dato Underskrift •
Før søknaden behandles må

Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00 E-post: ostmottak asor-varan er.kommune.no
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2017004596 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger JFF søker om dispensasjon for transport av materialer til Akso-området og 
Tørrstryket langs Munkelva etter tillatelse fra Fefo. Transporten skal gå fra parkeringsplass i 
Korsdalen etter en gammel vintervei langs Munkelva. Det søkes om kjøring fra 7. mars til 30. 
april 2017 og bruk av 4 snøscootere.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
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. Det må også nevnes at motorferdsel på 

vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på 

økosystemet i forhold til barmarkskjøring. 

 

Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er 

en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter 

forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: 

Søker må påvise et særlig behov. 

Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 

Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 

Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal også legges til grunn.  

 

Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte, og søknaden kan derved 
innvilges.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 

Infrastruktur: 



Barn og ungdom: 

Folkehelse: 

Kompetansebygging: 

Økonomi: 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ingen merknader til noen av temaene.  

 
 
Forslag til 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 og på islagte vassdrag § 6, innvilges 

Sør-Varanger JFF dispensasjon for motorferdsel i utmark. 

 

1. Det innvilges dispensasjon for transport av material fra parkeringsplass i Korsdalen langs 
gammel vintervei til Tørrstryket og Akso-området ved Munkelva.   

2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart. 

3. Dispensasjonen gjelder for inntil 3 dager og antall turer etter behov fra 21. mars til 9. april 
2017.  

Lars Ojala er ansvarlig for at dispensasjonen benyttes på riktig måte.  

                                                      

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



  

Dispensasjon for motorferdsel i utmark
Innsendt 
ReferanseID 

Informasjon

Søker
Velg en

Lag / forening

28.02.2017 14:20:54 
SVK028-1005645 

Privatperson 
Organisasjon 
Lag / forening 

Søker er 

Sør-Varanger jeger- og fiskerforening
Foreningsnavn 

Pb 287
Adresse 

9 900
Postnr 

Kirkenes
Sted 

Kontaktperson
  

Lars
Fornavn 

Ojala
Etternavn 

Fjellveien 55
Adresse 

9 900
Postnr 

Kirkenes
sted 

l-gauteo@online.no
E-post 

95791938
Telefon (dagtid) 
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Transport
Velg en eller flere

Velg en

Tidsrom / Kjørerute
Ønsket tidsrom

Velg en

Vedlegg
Vedlegg

Erklæring

Transport på barmark 
Transport på vinterføre 
Helikopter/fly 
Motorferdsel på vann 

Søknaden gjelder 

Sneskuter - inntil 4 stk.
Beskriv kjøretøy 

Transport av bagasje og utstyr til egen hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilvei, §5C 
Transport av/for varig funksjonshemmede/bevegelseshemmede, §5B 
Annet transport til nytteformål, §6 
Ervervskjøring (leiekjøring) §5A 
Transport i utmarksnæring for fastboende, §5D 
Landing og start med luftfartøy (kommunal forskrift) 
Motorfartøy vann og vassdrag §6 (Motorferdselloven mindre enn 2km2) 

Formål 

07.03.2017 - 30.04.2017
Fra/til 

Fra P-plass i Korsdalen hytteområde, langs gammel vintervei på østsiden 
av Munkelvdalen, til Munkelva i Akso-området. Avstikker til Tørrstryket.

Beskrivelse av kjørerute: 

Kart

Tillatelse til tiltak fra Fefo

Jeg bekrefter at opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte, og er kjent med lov og forskrifter for 
motorferdsel i utmark. 
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Hovedkontor  Lakselv Telefon/Telefovdna 09975 post@fefo.no   

Postadresse  FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ   www.fefo.no  NO 989 480 731 MVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNNEIERS TILLATELSE TIL TILTAK VED MUNKELVA - SØR-VARANGER KOMMUNE  

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat viser til søknad datert 17.11.2016 hvor det 

søkes om grunneiers tillatelse til utføring av tiltak ved Munkelva.  

 

Tiltak 1:  

Klopplegging i en lengde på ca 20 m på sti til Båtkulpen 

Enkel gangbru på til sammen ca 8 m der en liten flombekk graver løp på tvers av sti 

Oppsett av gapahuk på ca 3 x 2 m ved bålplass ved Båtkulpen 

Alternativt oppsett av ny benk/bord-løsning med takoverbygg.  

 

Tiltak 2: 

Plassering av benk/bord-løsning ved bålplass ved Tørrstryket 

 

Tiltak 3: 

Klopplegging på sti mellom Akso og Jordinkorva, ca 200 m i 2017. 

 

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-formål, og området 

benyttes i friluftssammenheng av både fiskere i Munkelva og i forbindelse med annet 

friluftsliv. Søknaden har vært på høring til berørte interesser, og den er vurdert opp mot 

Finnmarksloven §§ 4, 10, 18 og Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. 

 

Gapahuken og tiltaket forøvrig anses som tilrettelegging i friluftssammenheng og skal 

plasseres i et område avsatt til frilufsformål (LNFR). Saken har vært til høring hos 

reinbeitedistrikt 4/5B og reinbeitedistrikt 5A/C. Reinbeitedistriktene har ikke gitt noen 

uttalelse i saken og FeFo anser med det at de ikke har noen innvendinger til etableringen av 

en gapahuk ved Båtkulpen, og enkel tilrettelegging ved Tørrstryket og Akso – Jordinkorva.  

 

Sør-Varanger kommune uttaler i brev av 13.01.2017: «Sør-Varanger kommune ser positivt 

på tiltakene som søkes gjennomført. Det vil være til nytte for både mennesker og miljø. 

Ber om at tiltakene gjennomføres på en slik måte at det blir til minst mulig skade både 

estetisk og miljømessig. Dersom det oppstår unødige skader på terrenget må disse skadene 

repareres på best mulig måte.» 

 

Slik FeFo vurderer saken er tiltaket samlet sett av lite omfang. Gapahuken er forholdsvis 

liten og enkel konstruksjon – ikke et lukket bygg, som kun skal benyttes i  

friluftssammenheng i et eksisterende turområde. Omsøkt tiltak anses derfor å ikke medføre 

noen reell endret bruk av utmark, og Sametingets retningslinjer om dette kommer da ikke 

til anvenselse i saken. 

Vår dato/Min beaivi Vår ref./Min čuj. 
31.01.2017 16/2134 –6 

  
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj. 

Sør-Varanger JFF 

 

Pb. 287 

9915 KIRKENES 

 

 

mailto:post@fefo.no
http://www.fefo.no/
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FeFo som grunneier innvilger søknaden om tiltak ved Munkelva. Rettigheten vil være i form 

av en grunneiererklæring som begge parter signerer. Vilkår for rettigheten fremgår av 

erklæringen. For tillatelsen/erklæringen skal det betales en engangserstatning på kr 1.500,- 

Beløpet blir fakturert fra vårt kontor i Alta med 14 dagers forfall.  

 

Det gjøres oppmerksom på at forholdet til annet lovverk er det innehavers ansvar å avklare. 

Tilsvarende er det innehaverens ansvar å etterleve relevante lovbestemmelser og 

etterkomme eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter. 

 

Vedlagt følger grunneiererklæring for underskrift og retur. Erklæringen sendes kun som 

vedlegg i e-post. FeFo ber om at erklæringen skrives ut som et tosidig dokument i 2 

eksemplarer, fortrinnsvis i farger. Begge eksemplarer underskrives av Sør-Varanger JFF og 

returneres pr post til: FeFo, Pb. 133, 9811 VADSØ. 

 

Grunneiererklæringen er gitt nummer 2030-14-1-9004 og vil etter underskrifter bli 

arkivert i vårt rettighetsarkiv samt sendt Sør-Varanger JFF til utlevering. 

  

FeFo gjør oppmerksom på at erklæringen er ugyldig uten vår underskrift. 

 

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Jim Einar Roska på telefon 91827756. 

 

 

Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

 

Sverre Pavel Jim Einar Roska 

leder grunn og rettigheter grunnforvalter 

Tel: 91827756 

 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 

Vedlegg: 

Erklæring - Sør-Varanger JFF 

Kopi til: 

Reinbeitedistrikt 4/5B Bugøyfjord 9930 NEIDEN 

Sør-Varanger kommune Pb.406 9915 KIRKENES 
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