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Klage - på vedtak NPM 622/16 - bytte av trase - ved Burusjøen - Midtre
Gauldal 217/11 – saken er avsluttet

Viser til oversendelsesskriv dat. 15.06.2018, vedlagt klage fra Sissel Digre over
kommunens avslag på søknad om endring av trase for kjøring med snøscooter fram
til eiendommen gnr. 217/11.
I telefonsamtale med kommunens saksbehandler 05.09.2018 ble opplyst at
eiendommen 217/11 var overdratt til ny eier. Kommunen hadde også fra ny eier
mottatt søknad om kjøring med snøscooter etter trase nr. 4.
Av grunnboken til Statens kartverk framgår også at eiendommen 217/11 har fått nye
eiere.
Fylkesmannen har på bakgrunn av sakens dokumenter og foreliggende opplysninger
fattet slikt
Vedtak:
Klage fra Sissel Digre over Midtre Gauldal kommune sitt vedtak NPM 622/11
avvises. Dette fordi det ikke lenger foreligger rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 34, 1.
ledd.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra en har mottatt melding om vedtaket, jf. fvl. §
28, 3. ledd bokst. a.
Sakens bakgrunn:
Ved søknad dat. 13.10.2016 søkte eier av fritidseiendommen gnr. 217/11 om
tillatelse til kjøring med snøscooter for 30 turer i perioden 01.10.2016 – 01.06. 2017.
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Alf Einar Fornes
Telefon:
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Søknaden ble innvilget ved kommunens administrative vedtak i skriv dat. 21.12.2016.
Antallet turer ble godkjent med inntil 10 turer hver sesong. Tillatelsen ble gitt fram til
31.12.2019.
Ved ny søknad dat. 10.12.2017 til kommunen søkte eieren om bruk av alternativ
trase (trase 6) fram til eiendommen 217/11. Søknaden er begrunnet med at det er
vanskelig med parkering og dårlig brøytet parkeringsplass i Rødsløkken. Likeså
anføres at det er 150 hytteeiere i veilaget til Burusjøen. I tillegg vil en kunne redusere
tilkjøringsavstanden fra ca. 15 km til 2 km.
Søknaden ble behandlet av kommunen 31.01.2018, men søknaden ble ikke
imøtekommet.
I e-post dat. 14.02.2018 påklaget eier av eiendommen 217/11 kommunens vedtak.
Klagen ble behandlet av Utvalg for næring, plan og miljø i møte 13.06.2018 under
sak 2018/526-3. Klagen ble ikke tatt til følge.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen har registrert at eiendommen 217/11 nå er overført til nye eiere, i
følge opplysninger fra Statens kartverk, tinglysingen. Ut fra sistnevnte forhold kan
ikke Fylkesmannen se at det lenger foreligger rettslig klageinteresse over
kommunens vedtak og avslag på søknad om bytte av trasevalg for kjøring med
snøscooter.
Oppsummering:
Da det ikke lenger foreligger rettslig klageinteresse over Midtre Gauldal kommune sitt
vedtak i foreliggende sak avvises klagen, jf. fvl. § 34, 1. ledd.
Med hilsen

Anne Sundet Tangen
(e.f.)

Alf Einar Fornes

seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

rådgiver
Klima- og miljøavdelingen
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