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Rådmannens innstilling:
Klage på vedtak 2018/5457 tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for
endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Vedlegg
1 Søknad om motorferdsel i utmark - XXXXXXXXX
2 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Avslag
3 Klage på avslag om motorferdsel i utmark - XXXXXXX

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Søknad mottatt her 31. januar 2018. Søknadstype forskriftens § 5b. Søker eier hytte ved
XXXXXXXXXXXX, og søker om å benytte snøscooter til rekreasjonskjøring i området rundt
hytte og de nærliggende fjelltoppene, blant annet XXXXXX. Søker viser til at XXX er avhengig
av krykker og delvis rullestol for å kunne forflytte seg over avstander. Det foreligger ikke noe
kart over området hvor kjøringen er planlagt, forventet antall turer pr. sesong er ikke oppført i
søknaden.
I avslagsbrev fra kommunen 06.02.2018 vises det til at søknader om dispensasjon om
motorferdsel i utmark blir regulert av motorferdselloven og tilhørende forskrift, samt
kommunale retningslinjer vedtatt for Verdal kommune i Utmarksnemnda sak 11/2004. I henhold
til disse retningslinjene kan det gis dispensasjon etter forskrift om motorferdsel §5b for
funksjons/bevegelseshemmede dersom formålet med kjøring er transport fra veg til egen hytte

eller kjøring i en av kommunens godkjente rekreasjonsløyper. Videre vises det til at alle som har
transportbehov kan benytte seg av leiekjørere. Søker blir opplyst om at det ikke er noen
godkjente rekreasjonsløyper i området rundt Kjesbuvatnet, og at fri kjøring i områder ikke er
godkjent i henhold til gjeldende lovverk, og kommunale retningslinjene, derfor avslås søknaden.
I klage på avslag mottatt her 02.03.2018 viser søker til at det for seg er uaktuelt å benytte
leiekjører for å forflytte seg fra hytte til omkringliggende områder, da en da vil være avhengig
av at leiekjører har mulighet til å kjøre/hente. Videre viser søker til at de driver hogst av ved
rundt hytten, og at en snøscooter vil være til uvurderlig hjelp i dette arbeidet. Det blir i tillegg
henvist til at det benyttes snøscooter til å kjøre opp skispor fra parkeringsplassen ved hytta til
XXXXXXX. Samt at reindriftutøverne benytter snøscooter i området. Slik at det derfor ofte er
en del scooterkjøring og dermed spor i området.
Vurdering:
I henhold til motorferdselloven, forskrift om motorferdsel i utmark, med tilhørende rundskriv,
samt kommunale retningslinjene for motorferdsel i Verdal kommune kan det gis dispensasjon
etter forskrift om motorferdsel §5b funksjons/bevegelseshemmede dersom formålet med kjøring
er transport fra veg til egen hytte eller rekreasjonskjøring i en av kommunens godkjente løyper
for personer med nedsatt funksjonsevne. I følge lovverket og retningslinjene kommer derfor
ikke den omtalte søknaden inn under denne ordningen. Verdal kommune oppfatter det slik at
søker har misforstått hvilken type oppdrag av transport/kjøring ervervskjører kan ta på seg.
Verdal kommune understreker at ingen kan benytte seg av ervervskjører for den typen kjøring
som omsøkes her.
Det er riktig at det benyttes snøscooter for oppkjøring av skiløyper i det området. Oppkjøring av
skiløyper er et tiltak utført på vegne av kommunen, og har ingen forbindelse med
rekreasjonskjøring med snøscooter, viser til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag § 3e. Nødvendig person- og godstransport i reindriftsnæringen er tillatt direkte
med hjemmel i motorferdsellovens §4c.
Konklusjon
Det anbefales å opprettholde avslag på søknaden.

