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DELEGERT VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.
2019/1038
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08.01.2021

Saksbehandler:
Vivian Birkeland
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birviv@gildeskal.kommune.no

Telefon
48060789

Dispensasjon snøscooterkjøring for transport av ved fra G/B 46/13 til
46/33, Arnt Karlsen

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 34/20, som
saksnummer 12/21.

Vedtak
Arnt Karlsen gis dispensasjon til å bruke snøscooter for transport av ved på utmarkseiendom
gnr. 46 bnr. 13, til hytteeiendom gnr. 46 bnr. 33 ved Flatskjæran Holmsundfjorden. Traseen
det gis tillatelse til å benytte vises i vedlagte kart.
Tillatelsen gjelder for sesongen 2020-2021, og kan benyttes til og med 2. helg i mai 2021.
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
Arnt Karlsen søker om dispensasjon for transport av ved fra utmarkseiendom til
hytteeiendom ved Flatskjæran Holmsundfjorden.

Vurdering
Motorferdsel i utmark kan har stor nytteverdi, men kan samtidig gi skade på terreng,
forstyrre fugle- og dyreliv, og føre til konflikt med folk som utøver friluftsliv. For å minimere
ulemper fra motorisert ferdsel i skog og fjell er hovedregelen at motorferdsel i utmark og
vassdrag ikke tillatt. Det er likevel adgang til motorferdsel for visse nytteformål som er
beskrevet i regelverket.
Transport av ved fra egen eiendom til hytteeiendom ses som gyldig grunnlag å gi
dispensasjon til.
Ønsket rute for transport med snøscooter kan ikke ses å komme i konflikt med natur og
dyreliv.
Som vilkår settes:
-

Det føres kjørebok
Det blir innhentet tillatelse fra andre grunneiere dersom de blir berørt av transporten
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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