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Dispensasjon snøscooterkjøring, Endre Nordgård, transport til privat hytte,
G/B/F 93/9

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 34/20, som
saksnummer 24/21.

Vedtak
1. Gildeskål kommune viser til søknad mottatt 27.01.21 og gir tillatelse til transport av
bagasje og utstyr til egen hytte på Sundsfjordfjellet, sør for Langvatnet, jf. Forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 5 c).
2. Dispensasjon for bruk av snøscooter gis til:
Eier av hytte gnr. 93, bnr. 9:
Endre Nordgård, Vardhaugen 10, 8140 Inndyr.
Andre som kan nytte denne tillatelsen:
Kristin Lauritsen
Ole-Tobias Nordgård
3. Tillatelsen gjelder for tre vintersesonger. Vintersesongen varer til andre helg i mai.
Tillatelsen utgår andre helga i mai 2023.

4. Trase: Fra parkeringsplass fjellveien i Sundsfjord, via merket ferdselsrute mellom
garasjen og demning sør for Langvatnet.
5. All kjøring utenom angitt formål og løype er forbudt.
6. Det settes som vilkår:
a. All kjøring i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og
ulemper for naturmiljøet og mennesker
b. Det føres kjørebok utstedt av Gildeskål kommune. Dato og underskrift skal
påføres med kulepenn før turen starter.
c. Tillatelsen skal medbringes, sammen med kjørebok under kjøring
d. Gildeskål kommunes vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag skal følges
7. Søker må selv innhente tillatelse til bruk av snøscooter fra berørte grunneiere.
Lovanvendelse
Transport til private hytter, § 5c
Det kan etter forskriftens § 5c gis dispensasjon til hytteeier for transport av bagasje og utstyr
mellom bilvei og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og det i området ikke er
mulighet for leiekjøring.
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som
ektefelle og barn.
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates;
alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje
og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det
sammen med bagasjen. Forutsetningen er dermed at passasjertransporten ikke må medføre
ekstra kjøring.
Bakgrunn for saken
Endre Nordgård søker om tillatelse til transport av bagasje og utstyr mellom bilvei til egen
privat hytte på Sundsfjordfjellet. Hytten er plassert ved demningen sør for Langvatnet.
Vurdering
For å minimere ulemper fra motorisert ferdsel i skog og fjell er hovedregelen at motorferdsel i
utmark og vassdrag ikke er tillatt. Det er likevel adgang til motorferdsel for visse nytteformål
som er beskrevet i regelverket.
Motorferdsel i utmark kan virke forstyrrende på dyre og fugleliv, samt medføre skader på
vegetasjon og terreng. Motorferdsel kan i tillegg føre til konflikt med folk som utøver
friluftsliv. Vinteren kan være krevende og en sårbar periode for vilt. Motorferdsel i utmark må
i størst mulig grad skje i faste traseer og forstyrrelsen må holdes på et minimum. Spor i
landskapet bør unngås slik at det ikke forringer opplevelsen av naturlandskapet.
Naturmangfoldloven §§8-12
Området er sjekket mot naturbasen med søkelys på naturtyper, arter, kulturminner,
friluftsliv, reindrift med mere. Det er ingen spesielle arter i området som vil bli særlig berørt
av transporten. Det presiseres likevel at hele Gildeskål kommune ligger innenfor Saltfjellet

reinbeitedistrikt og det må derfor tas særskilt hensyn dersom det er rein i området når
kjøring foregår.
Konklusjon
Kommunen anser at transporten vil være til liten skade eller ulempe for omgivelsene, og at
tillatelsen dekker et reelt behov for transport av bagasje og utstyr til private avsidesliggende
hytter i et område der det er begrensede muligheter til å leie transport.
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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