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Vedtatt i kommunestyret 20. mars 1995, med endring gitt av kommunestyret i sak 7/97 om 
områder som skal skjermes mot motorferdsel og k.sak 38/03. 
Revidert av kommunestyret 24.05.04 sak PS 0083/04. 
 
Dispensasjonsutvalgets saksbehandling skjer på grunnlag av rundskriv T 1/96 fra 
Miljøverndepartementet; Om lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 
1977, nr. 82. Retningslinjene skal være et supplement til rundskrivet og omtale tilfeller som 
ikke er beskrevet der. 
 
VINTERFØRE 
 
Alta by, boligområdene og viktige natur- og friluftsområder skal være scooterfrie soner 
(Kommuneplanens samfunnsdel 2004 – 2015 og k.sak 7/97). 
 
Det bør ikke innvilges dispensasjoner for kjøring i viktige vinterbeiteområder for elg. 
 
Dispensasjoner vil lettere kunne innvilges langs traséene til sommerløypene og langs 
ubrøytede veier. 
 
Nasjonal forskrift § 5 (kurante saker). 
 
§ 5 a) Ervervskjøring for fastboende.  
 
Søknader om tillatelse til ervervskjøring for innenbygdsboende (konsesjon) behandles av 
formannskapet/kommunestyret. 
 
§ 5 b) Funksjonshemmede 
 
Rekreasjonskjøring for funksjonshemmede skal i utgangspunktet henvises til ordinært 
løypenett. Det skal føres en restriktiv linje for innvilgelse av dispensasjoner utenfor 
løypenettet. Det kan gis dispensasjon for kjøring til f.eks. fiskevann o.l. Som dokumentasjon 
for funksjonshemming i slike tilfeller kreves det som hovedregel parkeringskort for 
forflyttningshemmede P-kort.  
 
Dispensasjon for kjøring til egen hytte kan innvilges for flere sesonger. Dispensasjon for 
kjøring til andres hytter kan innvilges for enkeltturer. Det kreves legeattest som 
dokumentasjon til dette formålet.  
 
Dispensasjon til følgescooter kan kun gis til enkeltturer i særlige tilfeller. 
 
Rekreasjonskjøring for funksjonshemmede må ikke omfatte de sårbare områdene 
framkommet på kart datert 04.10.96 (k.sak 7/97). 
 
§ 5 c) Transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger mer enn 2,5 kilometer fra vei. 
 
Dispensasjon for transport av bagasje og utstyr til hytte kan etter denne paragrafen innvilges 
til hytteeier, ektefelle og barn (Jf. Rundskriv T-1/96 side 30). Slike dispensasjoner kan 
innvilges for inntil 5 sesonger om gangen. Andre som søker om dispensasjon for transport til 
hytte, behandles etter § 6.  
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§ 5 e) Transport av ved. 
 
Slik dispensasjon kan innvilges i de tilfeller der bruk av motorkjøretøy på vinterføre vil være 
en hensiktsmessig transportmetode og det ikke vil være mer naturlig å foreta transporten på 
vei. 
 
Nasjonal forskrift § 6 (unntakstilfeller) 
 
Ved behandling av dispensasjoner etter § 6 skal det legges stor vekt på formålet med kjøring. 
Dispensasjon skal kun innvilges til nytteformål. 
 
Som nytteformål regnes: 
• Transport av ved og spesielle tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 

kilometer fra vei. Gis til enkeltturer. 
• Transport av bagasje og utstyr til hytte lenger enn 2,5 km fra veg til hytter med flere 

eiere. Gis til enkeltturer eller et begrenset antall turer for inntil to -2- år. * 
* Nytt punkt etter Fylkesmannens veiledning i sak 36/08. 

•    Transport av bagasje og utstyr til hytte lenger enn 2,5 km fra veg kan gis til  
      enkeltturer for andre enn hytteeier. Dokumentasjon på at søker disponerer  
      hytta denne perioden må fremlegges. 
• Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper. 
• Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement. 
• Andre lignende tilfeller. 
• Inntil tre -3- turer pr. sesong for vedlikehold, transport av søppel/avfall og ved til 

registrert gammeeier. * 
* Nytt punkt etter Fylkesmannens omgjøring i klagesak 50B/2007. 
 

 
 
Som nytteformål regnes ikke: 
• Rekreasjonskjøring for funksjonsfriske personer. 
• Kjøring til hytte med persontransport (for funksjonsfriske) som formål. 
• Kjøring til løype pga. parkeringsproblemer dersom ikke parkeringsproblemene er 

dokumentert eller sannsynliggjort. 
• Kjøring til løype over lengre strekninger for funksjonsfriske personer.  
• Kjøring i oppsynsformål for andre enn offentlig ansatte. 
• Tilsyn med andres hytte 
• Transport til gammer * 

* Punktet går ut etter Fylkesmannens omgjøring i klagesak 50B/2007. 
 
 
Dersom målet med kjøringen kan nås gjennom det ordinære løypenettet skal søknaden avslås. 
 
SOMMERFØRE 
 
Motorkjøretøy 
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• Det skal føres en restriktiv politikk i forhold til motorisert ferdsel på barmark. 
(Kommuneplanens samfunnsdel 2004 – 2015) 

• Dispensasjon for kjøring på barmark bør bare innvilges etter eksisterende kjørespor. 
Kjørespor som er inntegnet på siste kart i M 711 serien og på økonomisk kartverk regnes 
som eksisterende. 

• Dersom det er mulig å komme til målet for kjøringen ved å benytte ordinært løypenett 
eller vei, skal søknaden avslås. 

• Dispensasjon for henting av ved på sommerføre kan gis dersom det ikke vil være 
hensiktsmessig å foreta vedkjøring på vinterføre. Transporten må skje langs 
traktorveg/kjørespor slik at terrengslitasje unngås.  

• Dispensasjon for kjøring med fisketur/jakt som formål innvilges normalt ikke. 
• I forbindelse med næringsfiske i frigarnsområde kan det gis dispensasjon etter 

eksisterende kjørespor. Det forutsettes at behovet for transporten dokumenteres med 
næringsoppgave (kommunestyret sak 38/03) 

• Det gis normalt ikke tillatelse til barmarkstransport i forbindelse med oppføring, bruk, 
vedlikehold eller tilsyn av hytte. Det forutsettes at nødvendig transport av materialer, ved 
og tyngre gjenstander transporteres på vinterføre, eller med helikopter/sjøfly. 

• Det gis ikke tillatelse til barmarkstransport i forbindelse med oppføring, vedlikehold eller 
bruk av gamme. 

• Det gis ikke dispensasjon for transport av bagasje og utstyr i forbindelse med elgjakt. 
 
Lovens § 6 
 
Luftfartøy (fly/mikrofly/helikopter) 
Dispensasjon for landing kan gis til bærplukking, jakt, fiske og fjellvandring. Dispensasjon til 
disse formål gis i tilknytning til eksisterende barmarksløyper.  
 
• Dispensasjonen innvilges kun for enkeltturer (tur/retur) på en bestemt dato 
 
Motorfartøy (motorbåt) 
Tillatelse til bruk av påhengsmotor kan gis til funksjonshemmede på vann større enn 2 
kvadratkilometer. 
 
Dispensasjon for bruk av påhengsmotor kan gis til kultiveringsarbeid. Dispensasjon kan 
innvilges for transport av materialer til hytte. 
 
 
 
 


