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Trond Lillerønning

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr 4 fra Røsløkken til egen
seterbu ved nord – øst siden av Samsjøen.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad av 9.2.2018 fra Trond og Kari Lillerønning om
tillatelse til kjøring med ATV med belter etter trase nr. 4 fra Røsløkken på Kotsøy til egen seter
under eiendommen. Seterbua ligger i Melhus kommune. Søknaden gjelder derfor fram til
kommunegrensen mot Melhus. Behovet for kjøringen er frakt av bagasje, ved og materialer til
vedlikehold. Det søkes om ca. 10 turer i året.
Siden søknaden gjelder kjøring med ATV med belter behandles søknaden etter Forskrift om
motorferdsel i utmark §6, som unntakstilfelle og legges fram for politisk behandling da denne
§6, i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
Vurderinger:
Midtre Gauldal kommune har gitt flere lignende tillatelser, da etter forskriftens §5, som
omhandler snøscooter. Kommunen har fått en presisering fra Fylkesmannen, i brev av 1. mars

2017, om at kjøring med ATV/ATV med belter ikke skal behandles etter forskriftens §5, men
skal behandles etter §6.
Rådmannen vurderer at ATV med belter kan sidestilles med snøscooter ved at begge er
beltegående kjøretøy. Det er i dette tilfellet søkt om kjøring på snødekt mark, og rådmannen
vurderer at ATV med belter ikke er til større belastning på miljøet en snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som vil ha betydning for vedtaket.
Søkerne har tillatelse til å bruke snøscooter i samme trase fra før. Dette innebærer at dersom
kommunen gir tillatelse til bruk av ATV/m belter, kan det benyttes både snøscooter og ATV
m/belter for transport til samme seterbu, men ikke samtidig. Det forutsettes at Melhus kommune
har gitt tillatelse til transport med snøscooter og/eller ATV/belter fra kommunegrensen og fram
til seterbua.
Det søkes om kjøring av bagasje, ved og utstyr til hytte lengre enn 2,5 km fra brøytet veg. Midtre
Gauldal kommune har mulighet til å gi tillatelse til dette etter § 5 ved bruk av snøscooter, og
rådmannen mener derfor at samme tillatelse kan gis for ATV etter samme forskrift, §6.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven:
Motorferdsel etter gitte løyver foregår etter fastlagte traseer. Den foregår, så langt det er mulig,
etter vegtraseer som ikke er vinterbrøytet. Motorferdsel på snødekt mark og islagte vann er
skånsomt mot vegetasjon, og rådmannen vurderer tiltaket å ikke gi negativ påvirkning på
naturmangfoldet.
§8. Kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget i saken som godt nok.
§9. Føre var. Tillegges ikke vekt i saken jfr. §8.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Rådmannen vurderer tiltaket til ikke å gi
negativ påvirkning på økosystemet.
§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vurderes ikke relevant i saken.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 gir Midtre Gauldal kommune Trond og
Kari Lillerønning i samsvar med søknad, tillatelse til kjøring med ATV med belter på snødekt
mark etter trase nr. 4 fra Røsløkken til kommunegrensen mot Melhus ved Samsjøen for transport
av ved, bagasje og utstyr. Tillatelsen gjelder for til sammen inntil 10 turer pr. år til sammen ved
bruk av snøscooter eller ATV.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke kan
dekkes på annen måte, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og
ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
- Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 31.12.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
- privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
- Statens grunn (resten av M.G.) fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
Turene føres på samme kjørebok som er utgitt for snøscooter.

All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISES
PÅ FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.

