Deanu gielda‐
Tana kommune

RETNINGSLINJER FOR

DISPENSASJONSUTVALGET

Administrativ behandling av søknader, samt dispensasjonsnemndas behandling av søknader
tar utgangspunkt i rundskriv T ‐1/96 fra Miljøverndepartementet; Om lov om motorisert
ferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, nr 82. De kommunale retningslinjene
skal være et supplement til rundskrivet og utdyper og presiserer forhold som er uklare i
rundskrivet.

RETNINGSLINJER UTARBEIDET MED HJEMMEL I NASJONAL FORSKRIFT FOR BRUK AV
MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG AV 15. MAI 1988, § 7.
GENERELT:
Tana kommune ønsker å ta vare på naturmiljøet på best mulig måte. Derfor vil kommunen
være særlig restriktiv når det gjelder motorferdsel i utmark, først og fremst på barmark hvor
de største skadene i terrenget kan oppstå. Kommunen vil kanalisere vintertrafikken i et
fornuftig vinterløypenett som sikrer friluftsbrukerne anledning til å besøke store deler av
kommunens utearealer. Løypenettet legges slik at man kan nå et stort antall fiskevann uten
å måtte søke om særskilt dispensasjon til dette formål. For sommerkjøring vil kommunen
legge seg på en svært restriktiv linje for å bl.a. hindre erosjon og forørkning. Kun
tradisjonelle sommerveier kan brukes til slike formål, og det vil bare unntaksvis bl gitt
dispensasjon utenom dette.

§ 5a: Ervervskjøring for fastboende.
I forskriftens § 5a heter det:
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for
fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg :
‐transport mellom bilveg og hytte,
‐tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
‐transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
‐transport av funksjonshemmede,
‐transport av ved,
‐transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,
Henvisning:
jfr 7.3.1 i T‐1/96, s.28‐29
Kommunens retningslinjer:
Kommunestyret er av den oppfatning at det i Tana kommune ikke er et særskilt behov for å
opprettholde ervervskjøring som et tilbud. Viser til T‐1/96 side 28 hvor det fremkommer at i
kommuner hvor det er et visst behov for ervervskjøring, søkes det til medvirkning at slike
ordninger etableres. K‐styret anser ikke at det er et visst behov for slikt tilbud i kommunen.

§ 5b: Funksjonshemmede.
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I forskriftens § 5b heter det:
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for
funksjonshemmede.
Henvisning:
jfr. 7.3.1 i T‐1/96, s.29‐30
Kommunens retningslinjer:
For funksjonshemmede som er varig funksjonshemmede ‐ med parkeringsbevis eller
legeerklæring. Det er ønskelig at trase og turer oppgis i søknaden. Dette gjelder også
nødvendig sjåfør og hjelper.
I legeattesten må det fremgå om bevegelseshemmingen/sykdommen er varig eller
midlertidig ‐ og om søkeren har et transportbehov.
Funksjonshemmede skal vurderes lempeligere enn funksjonsfriske.

§ 5c: Hytte/ Gamme.
I forskriftens § 5c heter det:
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for
eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5
km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a.
Henvisning:
jfr 7.3.1 i T‐1/96, s.30
Kommunens retningslinjer:
Hytta/gamma skal ligge mer enn 2,5 km fra brøytet bilveg
Tillatelsen kan gis til eier, dens ektefelle og barn. I enkelte tilfeller kan det innvilges et visst
antall turer til andre brukere når det er et reelt transportbehov
Eierforhold til hytte/gamme kan kreves dokumentert
Søker må oppgi og begrunne transportbehovet, og eventuelt vedlegge brukserklæring
I spesielle tilfeller kan det innvilges disp. i inntil 5 år fra snøfall til 4.5 hvert år.

§ 5d: Kjøring i utmarksnæring for fastboende.
I forskriftens § 5d heter det:
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for
kjøring i utmarksnæring for fastboende.
Henvisning:
jfr 7.3.1 i T‐1/96, s.30‐31
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Kommunale retningslinjer:
Som retningsgivende bør søker år om annet kunne vise til en brutto omsetning fra kr 5.000,‐
til kr 10.000,‐ kunne være av så vidt stor betydning at § 5d kan anvendes. Det må og tas med
i vurderinga om den enkelte utøver i tillegg høster til naturalhusholdning og som normalt
ikke omsettes.
Transport i forbindelse med næringsmessig og kulturbasert jakt, fiske og sanking kan i noen
sammenhenger vurderes som et transportbehov etter § 5d dersom dette kan sammenfattes
med § 5 c som kombinert transportbehov eller sammen med snarefangst og garnfiske under
isen.
Disp. innvilget etter § 5d, og eventuelt kombinert med § 5c skal ikke inndras ved
Fylkesmannens stenging på grunn av reindrifta når transportbehovet er i h.h.t snarefangst og
garnfiske under isen. Dette må være påført dispensasjonen og være gyldig med mindre
Fylkesmannen ikke har kommet med merknader innen 3 uker.

§ 5e: Transport av ved.
I forskriftens § 5e heter det:
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for
transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g.
Henvisning:
jfr 7.3.1 i T‐1/96, s.31
Kommunens retningslinjer:
Anses som kurant dispensasjonsgrunn. Teigseddel gjelder for transport fra teig til fast bopel
eller som angitt på seddelen. Kommunen henstiller til søker at veden transporteres ut før
1.april av hensyn til viltet.

§ 6: Unntakstilfeller / Særlige tilfeller.
I forskriftens § 6 heter det:
I unntakstilfeller kan kommunestyret ‐ eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer ‐ etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte. Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.
Henvisning:
jfr. 7.3.2 i T‐1/96 s.31‐40
Kommunens retningslinjer:
Ved behandling av dispensasjonssøknader etter § 6 skal det legges stor vekt på formålet med
kjøringen. Dispensasjon skal kun innvilges til nytteformål.
Nytteformål kan være:
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Transportbehov p.g.a. alder og midlertidig funksjonshemming (snøscooter) og transport av
funksjonshemmede med andre kjøretøy enn snøscooter (barmark).
Det kreves legeattest på midlertidig funksjonshemming.
Det skal dokumenteres et formål med kjøringen som ikke er turkjøring.
Dersom kjøring til hytte/ gamme, kreves dokumentasjon på eierforhold.
Funksjonshemmede skal vurderes lempeligere enn funksjonsfriske ved f. eks. innvilgelse av
flere turer.
Transport av tungt utstyr til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra brøytet veg.
Transport til hytte/ gamme med flere eiere, samt til foreningshytter/ bygdelagshytter.
Søker må dokumentere et reelt transportbehov.
Eierforhold til hytte/gamme/Foreningshytte må dokumenteres.
Søker må oppgi kjøretrasé.
Det gis kun et fåtall turer. Det kan pr sesong tillates inntil 25 turer til hytte/gamme.
Transport til hytte/ gamme der søker ikke er eier eller ektefelle/ barn av eier.
Søker må ha ett reelt transport behov og dokumentere frakt av bagasje og utstyr.
Søker må dokumentere tillatelse til bruk av hytte/gamme.
Søker må oppgi kjøretrase.
Det kan innvilges 1 tur.
Transport av utstyr til jakt, fangst, fiske og bærplukking.
Transport i forbindelse med næring som ikke fyller kravene til § 5d.
Kjøring fra hjemsted til løypestart dersom det ikke foreligger tilfredsstillende
parkeringsforhold ved løypestart.
Dette må dokumenteres. Det gis kun adgang til dette inntil kommunen har tilrettelagt for
parkering ved løypestart.
Transport i forbindelse med garnfiske under isen.
Det gis dispensasjon dersom søker står på listen over personer som har fått tillatelse til
garnfiske under isen.
Etter § 6 gis det ikke dispensasjon til:
Rekreasjonskjøring/ turkjøring.
Scooter safari/ transport av utstyr til villmarksleirer i turismesammenheng.
Transport av utstyr til fiske, jakt og bær plukking som ikke er i næring. Dette gjelder også
isfiske. Transport av lavvo/gumpi i rekreasjonsøyemed eller i turistøyemed.

5

For registrerte reiselivsbedrifter som i næringsøyemed bruker snøscooter som
hjelpekjøretøy for grupper av ikkemotoriserte friluftsbrukere, og andre grupper med lokal
guide kan det gis dispensasjon. Det gjelder særskilt for kjøring til og fra Tanaelva som
godkjent løypetrasé, for adgang til andre godkjente løyper og til bl.a. reiselivsbedrifter.

VEDRØRENDE DIVERSE RETNINGSLINJER I PERIODEN 1998 ‐ 2000
I møte 12. september 1997 vedtok dispensasjonsutvalget følgende antall turer til lovlig
gamme/hytte:
Hytte/gamme: Totalt 25
Eier : inntil 25
Brukerrepresentant : inntil 25
Barn/ektefeller/hustru/mann til
brukerrepresentant eller eier : 3
Annen familie/andre : 1
Uspesifiserte turer : 1
Uspesifiserte søknader/turer : 5
Snarefangst : 20 turer pr trace, gjelder utmarksnæring

I tillegg til overstående legges frem følgende som bes tas opp til vurdering:
1. Kun eier/brukerrepresentant får innvilget turer til gamme/hytte med begrunnelse i
vedlikehold. PS Vanlig vedlikehold foregår vel om sommeren.
2. Hvis eier/brukerrepresentant gir erklæring om at andre skal vedlikeholde gamme/hytte
vil ikke eier/brukerrepresentant få innvilget mer enn 3 turer.
3. Søkere som ikke kan legge frem festekontrakt eller gammeerklæring bør få avslag, hvis
søknaden allikevel innvilges bør alle som søker til slike gammer kun få innvilget 1 tur og bare
for ett år om gangen. Når det gjelder hytter må det foreligge festekontrakt/punktfeste ellers
er disse ulovlig satt opp.
4. Kun søkere som har inntekt i utmarksnæring og har sendt inn fangstmelding får innvilget
dispensasjon i forbindelse med snare/rypefangst.
5. For de som søker dispensasjon til gamme/hytte eller annen leir i forbindelse med rype‐
snarefangst bør det innvilges max 2 turer i uken, en må bruke gamme/hytte i uka som
overnattingssted.
6. Når det gjelder snare/rypefangst bør det presiseres i søknaden hvor enn har tenk og ha
leiren, da denne er utgangspunktet for snare/rypefangsten.
PS Når det gjelder punkt 5 og 6 er ikke meningen at en skal kjøre frem og tilbake hver gang
snarene skal røktes. Det bør også på kart inntegnes hvor leiren skal stå.
7. Kun søkere som har inntekt i utmarksnæring får innvilget dispensasjon i forbindelse med
garnfiske.
8. Gjeterhytter ‐ avlås da disse kun skal benyttes vår/sommer/høst.
9. Det innvilges ikke dispensasjon i forbindelse med jervejakt, da denne type jakt ikke er
hjemlet i loven. i forbindelse med som næringsutøvelse.
10. Disse søknaden bør avslås, mangler vedlegg eller det ikke er beskrevet løype/område.
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PRAKTISKE SAKSBEHANDLINGSRUTINER
1. Kun eier/brukerrepresentant får innvilget turer til gamme/hytte med begrunnelse i frakt
av tyngre utstyr, inventar og materiell i forbindelse med vedlikehold.
2. Skulle imidlertid eier/brukerrepresentant bestemme at andre skal utføre dette
vedlikeholdet skal det skrives kontrakt. I denne kontrakten skal det fremgå hvor mange turer
ved‐ kommende skal bruke, grunnet for dette er at eier/brukerrepresentant da kun vil få
innvilget resterende turer av max 25 turer.
3. Søkere som ikke kan legge frem festekontrakt eller gammeerklæring blir avslått.
4. Kun søkere som har inntekt i utmarksnæring og har sendt inn fangstmelding får innvilget
dispensasjon i forbindelse med snare/rypefangst.
5. Når det gjelder snare/rypefangst bør det presiseres i søknaden hvor enn har tenk og ha
leiren, da denne er utgangspunktet for snare/rypefangsten.
6. Gjeterhytter/gammer: Det innvilges kun dispensasjoner i forbindelse med tilsyn. Er det
flere eiere av slik hytte/gamme må det inngås kontrakt mellom eierne om hvem som skal ha
tilsynet. Alle eierne skal underskrive denne.
7. Gaupe/jervejakt ‐ Må ha tatt skyteprøve og fått lisens ‐ max 4 turer
8. Søknader som mangler vedlegg og ikke har beskrevet løypetrace eller område avslås
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