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Ingress
Søknad om tillatelse til å bruke ATV til materialtransport.
Saksopplysninger
Det søkes om tillatelse til å benytte ATV for å transportere materialer til bordkledning, isolasjon,
vinduer på hytte gbnr 26/38 fra parkeringsplass nordvest for hytte og fram til tomt på barmark.
Dette er en kort strekning på 100 m hvor det ikke er opparbeid veg.
Viser til NPM sak 109/17 av 18.9.2017 hvor utvalget ga tillatelse til bruk av ATV for transport
av materialer til bygging av naust. Kommunen ga ferdigattest på naustet den 14.4.2017. Det ble i
sak 109/17 kommentert at byggematerialer til selve bygget kan kjøres med snøscooter med
hjemmel i forskriftens § 3 d) uten søknad. Hytta på eiendommen er registrert tatt i bruk i 1977
tallet, og det kan derfor ikke kjøres materialer fram til hytta med hjemmel i forskrift på samme
måte som til naustet. Det er ikke søkt om byggetillatelse for utbedringsarbeidene. De er ikke
søknadspliktige.
Søkeren har snøscooterløyve i delegert vedtak NPM – utvalget nr. 50/18 for snøscooter med reg.
nr.: BA 7005. Dette gjelder til 31.12.2019 og kan brukes til transport av materialer i trase nr. 5
fra kommunegrensen til Melhus kommune.

Søknad om transport med ATV på barmark behandles etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Kommunestyret eller annet folkevalgt organ kan gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.
Vurdering
Materialer kan fraktes med snøscooter som har reg.nr.: BA 7005 på gjeldende innvilgede løyve i
delegert vedtak NPM nr. 50/18.
I og med at dette løyvet fortsatt gjelder, kan vi ikke se at det er nødvendig å innvilge tillatelse til
kjøring med ATV på en kort avstand fra parkering på setervegen til Røsbjørgvollen og fram til
søkeren hytte gbnr 26/38 på barmark. Materialene kan fraktes på vinterføre med snøscooter, fra
samme parkeringsplass, evt. fra nærmeste åpne veg. Materialene kan fraktes med bil fram til
parkering om sommeren, og kjøres derfra med snøscooter på snøføre.
Det skal stilles strenge krav til særlige behov, og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en
annen måte. Spesiell restriktiv skal praksisen være for tillatelser til barmarkskjøring.
Ved vurderingen om kjøringen er nødvendig, vil det i dette tilfellet kunne konkluderes med at
den er unødvendig da søkeren har snøscootertillatelse for samme strekning, og det er generelt
ønskelig at transport skjer på snødekt mark.
Tillatelse etter § 6 kan bare gis dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte.
Etter en samlet vurdering avslår kommunen søknaden.
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven, og rådmannen har vurdert at motorferdsel etter
gitte løyver etter fastlagte traseer som ikke er vinterbrøytet er skånsomt mot terrenget. Det er
vurdert at kjøring på barmark vil gi negativ påvirkning på naturmangfoldet. Det er ønskelig at
mesteparten av nødvendig transport gjøres på snødekt mark.
Økonomiske konsekvenser.
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknaden og gir ikke tillatelse til bruk av ATV for transport av
materialer fram til hytte gbnr 26/38 fra parkeringsplass på setervegen til Røsbjørgvollen som
omsøkt på barmark med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3, og tilhørende
nasjonale forskrift § 6.
Dette begrunnes med at transporten av materialene kan utføres med snøscooter på gjeldende
løyve på snødekt mark.
Kommunen kan derfor ikke se at det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen
måte i dette tilfellet.

