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Dispensasjon snøscooterkjøring for transport av ved

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 3/21.

Vedtak
Vidar Nilsen gis dispensasjon til å bruke snøscooter for transport av ved fra hogstfelt nordøst
for Langvatnet, og til egen hytte gnr. 93, bnr. 1, fnr. 74. To traseer er opptegnet i
medfølgende kart, og kortest farbare trase skal benyttes.
Dispensasjonen gjelder til og med 30.04.2021. Maks antall turer settes til 10.
Lovanvendelse
Tillatelsen gis med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag, § 5 e), transport av ved. Kommunen kan gi tillatelse til transport av ved fra egen
eiendom til annet sted enn fast bopel, og transport av ved fra andres eiendom.
Bakgrunn for saken
Søker fikk forrige vinter hogsttillatelse fra Statskog til hogst på statens grunn nordøst for
Langvatnet. Ved behov for transport skulle dette foregå med snøscooter når snøforholdene
tillot det. Grunnet ugunstige forhold forrige vinter, vurderte søker at forholdene var for
dårlige til å kjøre inn i området, og søker dermed om ny dispensasjon for 2020/2021.

Vurdering
Søker har fått tillatelse fra Statskog til hogst av ved, og har behov for å frakte veden fra
hogststed til hytte. Transport av ved fra utmark ses som en kurant dispensasjonsgrunn.
Ønsket rute for transport med snøscooter kan ikke ses å komme i konflikt med natur og
dyreliv.
Maks antall turer settes til 10, ettersom søker regner med å bruke 8-10 turer til formålet.

Som vilkår settes at det føres kjørebok og at bestemmelser og vedtatte vilkår følges jf.
vedlegg.

Klageadgang
Vedtak som er fattet administrativt kan påklages til postmottak@gildeskal.kommune.no, evt.
Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr, innen 3 uker.
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