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Melding om vedtak: Omgjøring av vilkår for alle dispenserte mellom
Oksfjord og Meiland/Valan.
Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa dispensasjonsutvalg i møte den 07.10.2020.
Dette brevet sendes til alle med dispensasjon til motorferdsel på snødekt mark mellom Oksfjord
og kommunegrensen til Kvænangen. Kopi av vedtaket sendes også til alle aktuelle grunneiere i
Oksfjord.
Bakgrunnsopplysninger:
Nordreisa kommune har blitt kontaktet av flere grunneiere fra Oksfjord vedrørende uavklart
motorferdsel over sine eiendommer. Nordreisa kommune ønsker å orientere om at det per dags
dato ikke er utgitt dispensasjoner for motorferdsel på barmark i dette området. Ikke-dispensert
motorferdsel i utmark – sommer som vinter – er ulovlig, med unntak av aktivitet som knytter seg
til reindrift eller annen aktivitet som nevnt i motorferdsellovens § 4 og nasjonal forskrift §§ 2 og
3.
Kommunen vil også minne førere av motorkjøretøy i utmarka i Oksfjord om at heller ikke
kommunalt dispensert kjøring kan utøves uten grunneiers samtykke, i henhold til
motorferdsellovens § 10. Det er kun grunneier, eller fullmakthavere på grunneiers vegne, som
kan gi snøskuterførere grunneiertillatelser. Motorferdsellovens forhold til grunneier lyder slik:
«§ 10. (forholdet til grunneiere o.a.).
Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende
rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.»
Motorferdsel som ikke er i tråd med motorferdselloven eller tilhørende forskrifter er ulovlig og
skal meldes til politiet, eller varsles til annen aktuell oppsynsmyndighet med begrenset
politimyndighet – herunder Statskog SFs Fjelltjeneste.
Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Om dispensasjon for motorferdsel i utmark mellom Oksfjord og kommunegrensen.
I 2008 ble det inngått en avtale mellom flere grunneiere og hytteeiere i Meiland og Valan.
Grunneieravtalen åpnet for at hytteeierne som var involvert i avtalen kunne benytte seg av en
angitt trasé på vinterstid etter søknad til kommunen. Kommunen har blitt informert om at denne
avtalen har blitt utdelt og kopiert uten at grunneiere har samtykket.
Siden den gang avtalen ble signert har det gått 12 år og grunneiere øst for Arildselva har gjort
tilsvarende avtaler med et antall hytteeiere som er ukjent for kommunen.
Kommunen har i høst blitt kontaktet av flere grunneiere som orienterer om at de har trukket sine
grunneieravtaler/-tillatelser på bakgrunn av økt antall snøskuterførere uten avklaring med
grunneier. Dette betyr at all dispensert motorferdsel i utmark som krysser annen manns grunn
mellom fylkesveg-7954 i Oksfjord og kommunegrensen mot Kvænangen mangler
grunneiertillatelse fra én eller flere grunneiere. Kommunen vurderer situasjonen slik at det med
stor sannsynlighet også er flere grunneiere som opplever uavklart motorferdsel på sin eiendom,
men som ikke har tatt kontakt med kommunen.
Kommunen legger seg sjeldent opp i grunneieravtaler da det er sjåførers ansvar å innhente
tillatelse og grunneiers ansvar å melde ifra til politi dersom uønsket motorferdsel finner sted på
sin(e) eiendom(mer). Nordreisa kommune vurderer derimot situasjonen i Oksfjord dit at det er
helt nødvendig å ta grep for å sikre grunneieres rett til å begrense motorferdsel på sin(e)
eiendom(er).
Frafall av grunneiertillatelser
På bakgrunn av ovennevnte anser kommunen samtlige eksisterende grunneiertillatelser utdatert
og ugyldige. Alle dispenserte snøskuterførere må innhente nye grunneiertillatelser for å oppfylle
dispensasjonenes generelle vilkår om grunneiertillatelse. Samtlige dispenserte skal medbringe
vedlagt eiendomskart og eierliste utfylt med signatur eller telefonnummer for de aktuelle
grunneierne, i henhold til vedtaket. Dette for at grunneiertillatelser i større grad skal kunne
kontrolleres av kontrollmyndighet i felt. Mangel på ovennevnte er brudd på motorferdsellovens §
10.
Oppfordring til samarbeid
Nordreisa kommune oppfordrer til samarbeid mellom hytteeierne på Meiland og Valan og grunneiere
i Oksfjord om å enes om én felles trasé som alle dispenserte hytteeiere kan benytte.
Kommunen håper på et konstruktivt samarbeid mellom grunneiere i Oksfjord og hytteeiere i Meiland
og Valan. Det er et ønske om at grunneiers interesser – og hytteeiernes behov for transport til sine
eiendommer – ivaretas.

Melding om vedtaket tilsendes også grunneiere til orientering.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Troms og Finnmark fylkeskommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Med vennlig hilsen
Fredrik Lehn-Pedersen
Arealplanlegger/Naturforvalter
Telefon: 77 58 80 45
Mobil: 984 60 841
Fredrik.Lehn-Pedersen@nordreisa.kommune.no
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Eiendomskart
2 Grunneierliste Oksfjord
Likelydende brev sendt til:
Aksel Kristian Sandberg
Alf Vidar Jakobsen
Anne-Marte Henriksen
Arne Christian Garden
Arne Edmund Pettersen
Bertine Hågensen Henriksen
Karina Nilsen
Kent-Stian Garden
Kjell Henrik Johansen
MEILAND TUR- OG FRITIDSLAG
Morten Sandberg
Svein Roger Mikkelsen
Svein-Erik Falk
Tone C Henriksen Johnsen
VALAN VEL
Øyvind Johan Isaksen
Åsmund Johnsen
Kopi til:
KVÆNANGEN KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
FYLKESMANNEN I TROMS OG
FINNMARK
Jan Tore Nikolaisen
Jim Hugo Hansen
Kjetil Bjørklid
Tarjei Gunnestad

Idrettsveien 10
Eidkjosvegen 55
Eidkjosvegen 55
Hamneneset 90
Naveren 1
Utsikten 6
Severin Steffensens V. 13
Tomasjordvegen 214 B
Verftsveien 14
St. Hanshaugen 11
Eideveien 21
Severin Steffensens V. 13
Leonh Isaksens Veg 22
Utsikten 6
Valanhamn
Skoleveien 21
Utsikten 6

Skjervøy
Kvaløya
Kvaløya
Tromsø
Storslett
Storslett
Skjervøy
Tomasjord
SKJERVØY
SKJERVØY
SKJERVØY
Skjervøy
Storslett
Storslett
VALANHAMN
Skjervøy
Storslett

Rådhuset

9161

BURFJORD

Statens hus Damsveien 1

9800

VADSØ
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/16-152

Arkiv:

K01

Saksbehandler: Fredrik LehnPedersen
Dato:

05.10.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
PS 48/20

Utvalgsnavn
Dispensasjonsutvalget

Møtedato
07.10.2020

Omgjøring av vedtak: Ilegge vilkår om ny grunneiertillatelse for alle
dispenserte mellom Oksfjord og Meiland/Valan.
Henvisning til lovverk:
 Motorferdsellovens §§ 5, 6 og 10
 Forvaltningslovens § 35
Saksprotokoll i Nordreisa dispensasjonsutvalg - 07.10.2020

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling vedtas énstemmig.
Vedtak:
Nordreisa kommune anser alle grunneiertillatelser tilknyttet dispensert motorferdsel i området
mellom Oksfjord og Meiland/Valan som utdatert eller ugyldig.
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 omgjør Nordreisa dispensasjonsutvalg alle aktuelle
vedtatte dispensasjoner i området mellom Oksfjord og kommunegrensen mot Kvænangen, og
tillegger disse følgende vilkår:
 Dispenserte skal medbringe vedlagt grunneierkart med inntegnet trasé. Vedlagt kart
erstatter tidligere kart.
 Dispenserte skal medbringe vedlagt eierliste med signert underskrift, eller telefonnummer
til grunneiere som sjåfør har avklart motorferdselen med.

Kommunedirektørens innstilling
Nordreisa kommune anser alle grunneiertillatelser tilknyttet dispensert motorferdsel i området
mellom Oksfjord og Meiland/Valan som utdatert eller ugyldig.
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Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 omgjør Nordreisa dispensasjonsutvalg alle aktuelle
vedtatte dispensasjoner i området mellom Oksfjord og kommunegrensen mot Kvænangen, og
tillegger disse følgende vilkår:
 Dispenserte skal medbringe vedlagt grunneierkart med inntegnet trasé. Vedlagt kart
erstatter tidligere kart.
 Dispenserte skal medbringe vedlagt eierliste med signert underskrift, eller telefonnummer
til grunneiere som sjåfør har avklart motorferdselen med.

Saksopplysninger
Motorferdsellovens § 10 pålegger all motorferdsel i utmark å avklares med aktuelle grunneiere.
Nordreisa kommune har blitt kontaktet av flere grunneiere i Oksfjord som har orientert
kommunen om at de trekker sine grunneiertillatelser, men også at enkelte av disse aldri har gitt
sin grunneiertillatelse i utgangspunktet. Til sammen medfører dette at ingen av de to traséene
som kommunen har dispensert er fullstendig avklart med grunneiere. Kommunen har god grunn
til å vurdere at dette gjelder et flertall av grunneiere selv om de fleste ikke har kontaktet
kommunen.
Nordreisa kommune har forstått flesteparten av grunneierne dithen at hovedproblemet er
mengden snøskuterførere som ikke har avklart med grunneiere, og at tidligere avtaler har blitt
kopiert/videresendt uten avklaring med grunneiere.
Kommunen har orientert kontrollmyndighetene per e-post om situasjonen.
Kommunen har gitt 14 personer dispensasjon for transport av bagasje og utstyr etter § 5 første
ledd bokstav c, og har 2 søknader ventende på behandling.
Vurdering
Basert på ovennevnte anser kommunen det nødvendig å ta affære for å forsøke å fremprovosere
en avklaring mellom hytteeiere og grunneiere før en eventuell oppheving av alle de aktuelle
dispensasjonene. Kommunen foreslår at alle grunneiertillatelser mellom Oksfjord og
kommunegrense mot Kvænangen anses som utdatert eller ugyldig. Dette betyr at alle dispenserte
må inngå nye grunneieravtaler.
I lys av ovennevnte vurderer kommunen at det ikke er forsvarlig å innvilge nye søknader, eller
søknader som har kommet inn, men ikke enda behandlet, uten å få bekreftelse på at det foreligger
en grunneiersamtykke.
Nordreisa kommune har utarbeidet to brev; ett til grunneierne i Oksfjord, og ett til hytteeiere i
Meiland og Valan – og andre dispenserte mellom Oksfjord og kommunegrensen mot
Kvænangen.
Brevene oppsummerer situasjonen og oppfordrer vellene/lokallagene i Meiland og Valan til å gå
sammen om å komme til en enighet med grunneiere om én felles trasé for dispensasjoner.
Vedlagt i brevet til hytteeierne følger eiendomskart med gårds- og bruksnummer, samt en
grunneierliste. Nordreisa kommune foreslår at dispensasjonsutvalget tillegger alle
dispensasjonsvedtak etter § 5 og 6 i området vilkår om at dispenserte må medbringe kartet med
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inntegnet trasé og grunneierliste med signatur, eller telefonnummer til den enkelte grunneier som
berøres, samt at disse må fremvises ved kontroll.
Kommunen forbeholder seg retten til å kunne trekke tilbake dispensasjoner i området dersom det
meldes om fortsatt brudd på motorferdsellovens § 10.
Via Telenor- og Telias dekningskart fremgår
det at det er dekning god nok for å utføre
telefonsamtaler eller SMS i store deler av
dispensert område. Kommunen erfarer at
mobildekningen er god nok til samtaler i
større deler av kommunen dersom man
tvinger mobilen til å benytte 2G fremfor 4G+.

Vedlegg:
1
2

Eiendomskart
Grunneierliste Oksfjord
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