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FAUSKE KOMMUNE 
 

MØTEINNKALLING FOR  PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

 

Tid: 25.09.2013 kl.: 10:00 - 17:00 

Sted: Valnesfjord helse- og sosialsenter 

 

 

Til behandling: Saksnr.  062/13 - 072/13  
 

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i 

sakene. 

 
 

SAKSLISTE : - MØTE NR  7 /2013 

 
Sak nr.: Sakstittel: 

072/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK 

 

 

 

 

 

Fauske, 23.09.13 

 

 

 

Ottar Skjellhaug      Frank Bernhardsen 

Utvalgsleder       Kommunalsjef 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Jaktlaget i Nordalen, datert 18.09.2013 

Kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
 

Jaktlaget i Nordalen v/ leder Roy Helskog søker om dispensasjon for transport på en anleggs-

/traktorvei i Nordalen.  Veien er ikke gruset eller kjørbar med vanlig bil og er dermed å betrakte 

som utmark.  Det må derfor søkes om dispensasjon fra kommunedelplan med tema motorferdsel. 

 

Saksopplysninger: 

 

Jaktlaget søker om transport av div personell og utstyr i forbindelse med årets elgjakt i Nordalen 

på en vei som benevnes som traktor-/anleggsvei. I hht lovens § 2 tredje ledd regnes vei i utmark 

som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, som utmark.  Det er uten betydning om veien er 

offentlig eller privat. Veien her er slik at en kan kjøre med traktor og annet kjøretøy med høy 

bakkeklaring og anses dermed som utmark. 

 

I hht kommunedelplan med tema motorferdsel skal det søkes om dispensasjon dersom det er 

behov for ferdsel på barmark. Søker opplyser at det søkes om 3 turer. 

 

Det søkes om transport at «div personell og utstyr».  Det kan kun gis dispensasjon til 

nyttetransport, ikke ren persontransport.     

       

Når det gjelder transport ved jakt (§ 2 første ledd b) heter det i rundskriv T-1/96: «Bestemmelsen 

om jakt på elg og hjort gir bare adgang til transport av jaktutbytte.  Det gis ikke adgang til 

transport av jegere og utstyr ut i jaktterreng, eller under utøvelse av jakten.» 

 

Ihht plan- og bygningslovens bestemmelser krever dispensasjon grunngitt søknad. 

 

Saken er sendt på høring til reinbeitedistriktene, Reindriftsforvaltningen, Nordland 

Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.   

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 



§ 19.1 i plan- og bygningsloven sier at dispensasjon krever grunngitt søknad.  I denne saken er 

begrunnelsen «å få til en fornuftig og effektiv jakt».  I søknaden heter det også at div personell 

og utstyr ifbm årets elgjakt skal transporteres. 

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Transporten vil ikke gi noen skader på terrenget i og med at det allerede er en traktorvei der og 

det søkes om få antall turer. 

 

Ut fra en helhetsvurdering, legger Rådmannen saken fram med følgende innstilling: 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19. 3. innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel for transport av utstyr i forbindelse  med elgjakt 

på vei på nordsiden av Nervannet, jfr. vedlagte kartutsnitt, i perioden fram til 31.10.2013. 

 

Det kan kjøres inntil 3 turer.  Det skal føres kjørebok. 

 

Grunneiers tillatelse innhentes av søker. 

 

En forutsetning for dispensasjonen er at særlovsmyndighetene ikke  

har innvendinger  til ferdselen. 

 

Fauske, 19. september 2013 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 
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