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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
gis det tillatelse til kjøring for innsamling av søppel på steder i Sul anvist i kart.
Kjøringen skal utføres av Morten Gjerstad og Birger Ydse. Tillatelse gjelder fram til
1.5.14 og kjøredatoer meldes til kommunen straks etter at kjøring har funnet sted.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad og kart pr e-post 11.1.14
Saksopplysninger:
Det vises til henvendelse:
«Viser til samtale mellom deg og K. Rekve om søppel hauger i fjellet/skogen på sør sida
av Sul.
Sender med et kart som viser ca plassering av avfallet og scooter trase.
K. Rekve har snakket med Verdalsbruket om kjøring med scooter.
Transport og rydding av avfall/søppel vil bli utført av Birger Ydse og Morten Gjerstad.
Transporten vil bli utført når det har kommet litt mere snø.»
Det dreier seg om søppel etter tidligere drivere innen Færen reinbeitedistrikt. De som
står bak henvendelsen har tilbudt seg å fjerne søppel vederlagsfritt.
Søppel/kjørerute er markert på kartet.
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Morten Gjerstad er leiekjører i Sulområdet.
Vurdering:
Saken blir å behandle 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.

Formålet vurderes som allmennyttig og det er et positivt initiativ som ikke vil være i
strid med betingelsene i § 6. Det er gitt signaler om det til søkere. Det må være
snøforhold som passer for både transport om innsamling av søppel slik at periode for
kjøring er vanskelig å sette.
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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.

3 av 3

