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Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis det tillatelse til
10 turer med ATV etter traktorvei til Kråksjøen fra 16.10 og ut i november så lenge kjøring er rasjonelt.
Minigraver tillates samtidig brukt på tomta i samme periode, samt beltet ned samme traktorveg innen
utgangen av november.
Det stadfestet også med dette at det er gitt landingstillatelse til helikopter 15.10.13 ved Kråksjøen. Dette i
henhold til § 6 i Lov om motorferdsel i utmark.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert 10.10.13

Saksopplysninger:
Det vises til søknad datert 10.10.13 fra Værdalsbruket :

Helikopterlanding oppgis til 15.10.13. ATV – 10 turer hovedsakelig i oktober, delvis november dersom
det ikke kommer snø. Minigraver skal brukes på tomta og kjøres ut. Transport mellom hytta/tomt skjer
etter eksisterende traktorveg fra Kråksjøparkeringa. Tillatelse til landing gitt uformelt pr e-post 11.10.13
administrativt, men skrives inn i denne saken.
Traktorvegen til Kråksjøen er tidligere vurdert så solid at den kan brukes iht forskriftens § 5a
(motorferdsel i utmarksnæring). Det vurderes ytterligere forsterkning (klopplegging) i forbindelse med
transportene. Byggetillatelse foreligger nylig.

Vurdering:
Saken må behandles etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen er streng. Følgende betingelser
må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:


søkeren må påvise et særlig behov,



behovet må ikke knytte seg til turkjøring,



behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og



behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til
et minimum.

Da byggingen skal påstartes i høst kan kjøringen ikke vente til vintertransport. Aktuell kjørelei er
tidligere befart av både kommune og Miljøvernavdelingen og vurdert så solid at den tilfredsstiller
kravene iht ny § 5a i forskriften. Hensynskravene til § 6 ovenfor regnes som oppfylt.
Søknaden er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller
erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og
biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle
kjørelei og kjøretidspunkt, verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelser,
skader eller forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdselstrafikk etter omsøkte kjørelei.

