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Dispensasjon snøscooterkjøring, Gregor Hiler G/B/F 93/1/93

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 34/20, som
saksnummer 11/21.

Vedtak
Dispensasjon for bruk av snøscooter gis til:
Eier av hytte gnr. 93, bnr. 1, fnr. 93, ved langvatnet på Sundsfjordfjellet
Gregor Hiler, Myklebostad 1, 8140 Inndyr
Andre som kan nytte denne tillatelsen:
Anne-Marit Fjellseth Moe

Lovanvendelse
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag, § 5 c), etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter
for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger
tilknyttet brøytet bilveg.

Bakgrunn for saken
Hytteeier søker dispensasjon for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte.
Vurdering
Tillatelsen gjelder kun for eier av hytte og ektefelle som nevnt over.
Det gis kun tillatelse av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, og ikke til persontransport.
Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det likevel være adgang til å la
personer sitte på, om det er plass sammen med bagasjen, med forutsetning om at
passasjertransporten ikke medfører ekstra kjøring.
Dispensasjonen innvilges for 3 sesonger t.o.m. 2. søndag i mai 2023 for transport av bagasje
og utstyr til hytte på Sundsfjordfjellet etter godkjent, merket trase. Kjøring fra denne og frem
til/fra hytta skal skje etter kortest farbar trase.
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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