Verdal kommune
Møteinnkalling
Utmarksnemnda i Verdal kommune
Utvalg:
Møtested: Fjernsaksmøte
26.09.2014
Dato:
Tid:
Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Sakliste
Saksnr

Innhold

PS 14/14

Motorferdsel i utmark - Snorre Kristiansen

PS 15/14

Bruk av Minigraver og ATV - Langmyra - Høysjøen - Øivind Holm

Verdal kommune – Utmarksnemnda 10.09.14 - sakliste

Verdal kommune
Sakspapir

Motorferdsel i utmark - Snorre Kristiansen

Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2014/6263 - /K01

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
26.09.2014

Saksnr.
14/14

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Snorre

Kristiansen tillatelse til omsøkte 4 turer med ATV etter omsøkt trase og iht oppgitt
formål høsten 2014. Sjåfør er oppgitt til å være Terje Munkhaug. Varsel om dato for
kjøringer bes sendt kommunen pr e-post i forkant.
For nærmere begrunnelse for vedtaket vises til saksframstilling.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad m/kart datert 27.8
Saksopplysninger:
Snorre Kristiansen søker om bruk av ATV til sin hytte i SUL:
«I forbindelse med oppståtte situasjon med svikt i fundamenter på nybygd uthus på gnr 226 b.
nr 44 tillater jeg å be om dispensasjon for oppkjøring av materialer og verktøy for å sikre mot
ytterligere skade. Uthus er utført i laftet rundtømmer og med torvtak. Uthuset står på støpte
pilarblokker. Hva som er årsaken er ukjent, men skyldes høyst sannsynlig stormer/orkan i
vinter.»
Dessuten gis følgende tilleggsopplysninger pr e-post 11.9 : «Jeg tar sikte på å starte i Lemyra og
kjøre bilvei fram mot Karl Johans vei. Som jeg følger 5-600 meter før vi tar skitrase/sti fram til hytta. Vi
brukte samme kjørevei da vi bygde hytte. Det er forventet 4 turer på oppdraget. Og som gjennomføres
på en og samme dag.»
Grunneiergodkjenning fra AS Værdalsbruket foreligger.
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Kart over kjøretrase fra FV72:

Vurdering:
Saken 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.

Kjøringen skjer for å bøte på skade, og må defineres som et særlig behov. Trase og antall
turer bør tilsi begrensede kjøreskader.
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.
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Verdal kommune
Sakspapir

Bruk av Minigraver og ATV - Langmyra - Høysjøen - Øivind Holm

Saksbehandler: Trond Rian
trond.rian@innherred-samkommune.no
E-post:
74048552
Tlf.:

Arkivref:
2014/6660 - /K01

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtedato
26.09.2014

Saksnr.
15/14

Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
det tillatelse til en tur/retur med minigraver og ATV etter ønsket trase høsten 2014.
Førere er oppgitt til Øyvind Holm og Bjørn Hårberg. Før turen startes innmeldes (pr epost) hvilken helg som benyttes.
For nærmere begrunnelse av vedtaket vises til saksframlegg.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert 9/9-14 m/kart

Saksopplysninger:
Øyvind Holm søker om transport av minigraver og ATV en t/r til hytte ved Høysjøen.
Formål drenering pga setningsskader. ATV skal transportere gravemaskinskope og
drivstoff. Transporten (som er vesentlig lengre enn 500 m i luftlinje fra bilveg) går i en
lengre strekning etter traktorveg. Grunneier AS Værdalsbruket har godkjent kjøringen.
Søker opplyser at dette vil bli utført en helg (inn fredag ut søndag).
Kart:
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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.

Kjøring for å sikre seg mot økonomisk skade må anses som et særlig behov, og arbeidet er av en slik art
at det må utføres i telefri sesong. Det er en lang transport, men den skjer delvis etter traktorveg og
innebærer kun 1 t/r.
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.
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