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Dispensasjon snøscooterkjøring - Trond A. Thoresen - G/B/F 93/1/18
Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 65/04, som
saksnummer 155/15.

Det ble fattet følgende vedtak:
Dispensasjon for bruk av snøscooter gis til:
Eier av hytte gnr. 93, bnr. 1, fnr. 18, ved Langvannet på
Sundsfjordfjellet

Trond Arne Thoresen
Grønnlia 7
8120 Nygårdsjøen

Andre som kan nytte denne tillatelsen: Lill Wenche Thoresen – ektefelle, Kjell Andre og
Nils Ragnar Thoresen - sønner
Dispensasjon innvilges:
Dispensasjon innvilges for 3 sesonger t.o.m. 2. søndag i mai 2018.
- for transport av bagasje og utstyr til og fra hytta på Sundsfjordfjellet etter godkjent,
merkede trase. Kjøring fra denne og fram til/fra hytta skal skje etter kortest farbare
trase.
- Som vilkår settes at det føres kjørebok og at bestemmelser og vedtatte vilkår følges jfr.
Se vedlegg

Denne tillatelsen er gitt med hjemmel i Nasjonal forskrift:
§5a
§5b
§5c
§5d
§5e

§6

Begrunnelse for vedtaket om å innvilge tillatelsen:
Søkerens hytte ligger mer enn 2,5 km fra brøytet vei og det er begrenset kapasitet for
leiekjøring. Søknaden er innenfor vedtatte vilkår vedtatt av Gildeskål kommunestyre, sak
106/00. jfr. også HDN- sak 20/03 om videreføring av vilkårene.
Vedtak som er fattet administrativt kan påklages innen 3 uker
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Vedlegg
1

Kjørebok 2015 - 2016

2

Skjema med oversikt over bruk av snøscooter 2014- 2015

3

Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vann.
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