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Ingress
Saken gjelder søknad om tillatelse til bruk av lett gravemaskin for nedgraving/tildekking av
elkabel til hytte, samt utføre grunnarbeid på naust og frakting av materialer med ATV.
Saksopplysninger
Viser til søknadene av 27.6 og 3.7. 2017 om tillatelse til å bruke mindre gravemaskin for å utføre
grunnarbeid på tomt for naust ved Samsjøen sommeren 2017, ca. 80 m fra Samsjøvegen. I tillegg
søkes det om tillatelse til å frakte byggematerialer fram til nausttomta med liten ATV.
Grunneieren har gitt samtykke til kjøring av eiendommen gbnr 27/1.
Eier av hytte gbnr 26/38 ønsker å grave ned jordkabel for strøm til denne hytta. Grunneieren har
gitt samtykke til kjøring over eiendommen 26/1.
Kommunen har valgt å behandle begge søknadene samlet. Søknaden av 3. juli om nedgraving av
jordkabel, innehar begge søkernes navn.

Søknadene gjelder kjøring i utmark hvor motorferdsel ikke er tillatt med mindre det er gjort
positivt vedtak eller kjøringen eller hjemlet i lov eller forskrift. Saken er søknadspliktig etter
forskrift om for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag § 6.
Kommunestyret kan delegere sin myndighet til annet folkevalgt organ, myndigheten kan ikke
delegeres til kommunal tjenestemann. Saken behandles derfor politisk av NPM – utvalget.
Vurdering
I unntakstilfeller kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren kan
påvise et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte. Før evt. tillatelse gis skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.
Det er vurdert at nedgraving av jordkabel ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Frakting av materialer til bygging av nye naust må skje i samsvar med gitte byggetillatelser.
Denne type kjørebehov knytter seg ikke til turkjøring. Vi har forståelse for at det er nødvendig
med motorisert hjelp til frakting av materialer. Grunnarbeidene skal skje sommeren 2017, og
frakting av byggematerialer til fundamentering skal foregå høsten 2017. Byggematerialene til
selve bygget kan fraktes vinteren 2017/2018. Da kan snøscooter benyttes til transport av
materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse med hjemmel i forskriftens § 3 d),
uten søknad.
Nedgraving av jordkabel kan vanskelig gjøres uten maskinell hjelp.
Ut fra dette er det nødvendig med tillatelse til bruk av liten beltegraver for nedgraving av
jordkabel og utføring av grunnarbeid på naust samt frakting av byggematerialer med ATV til
fundamenteringen av naust.
Dette anses som enkle tiltak som ikke kommer i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven.
I og med at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende, kommer ikke føre var prinsippet til
anvendelse og vi finner det ikke nødvendig å vurdere dette nærmere.
Det forutsettes at det ikke skal kjøres innenfor grensene for Samsjøen naturreservat.
Etter en samlet vurdering kan ikke kommunen se at omsøkte tiltak vil medføre vesentlig skade
og ulempe for naturmiljøet og andre brukergrupper.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir tillatelse etter forskrift for bruk av
motorkjøretøyer § 6 til å bruke liten beltegraver for nedgraving av elkabel til hytte gbnr 27/38
som vist på kart, og utføring av grunnarbeid på tomt for naust ved Samsjøen samt frakting av
materialer for grunnarbeidene med ATV i samsvar med byggetillatelse.
Dette begrunnes med at kommunen har vurdert omsøkte kjøreformål til å omfatte et særlig behov
som ikke kan dekkes på annen måte, og har vurdert at omsøkte transportbehov ikke vil medføre
vesentlig skade og ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
Vilkår: -

All kjøring skal skje aktsomt og hensynsfullt
Det skal vises hensyn til andre brukergrupper i området

-

Denne originaltillatelsen skal medbringes under transporten og framvises på
forlangende fra kontrollmyndighet
Eventuelle utilsiktede skader på terrenget skal repareres

