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Camilla Buskland

Ingress
Søknaden gjelder tillatelse til kjøring med ATV m/belter og snøscooter i området til
Gynnildvollen.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad datert 12.2.2019 fra Camilla Buskland m.fl om
tillatelse til kjøring med ATV med belter for transport til hytte gbnr 79/36 som ligger ved
Gynnildvollen i Soknedal, vest for Gynnild. Johan Buskland m.fl. søkte den 25.2.2016 om løyve
til å kjøre med snøscooter, og kommunen behandlet da søknaden kun etter forskriften § 5 som
omhandler snøscooter (vedtak DS NPM- nr. 708/16). Dette løyvet er gitt til de samme søkerne,
og skal innleveres. Med denne nye søknaden ber de om at den behandles etter § 6 i forskriften.
Tidligere tillatelse var gitt for 10 turer, og behovet for kjøringen var oppgitt å være frakt av
bagasje og transport av ved. I den nye søknaden skal også Johan og Solfrid Buskland og Knut
Berntsen kjøre, og transportbehovet er oppgitt til å være transport av varer, bagasje, utstyr og ved
til hytter, samt at Johan ønsker å benytte kjøretøyet til å utføre div. arbeid i forhold til snekkering
i jobbsammenheng i området Langvatnet.

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. Dette siden
vedtak etter § 6 i hht. forskriften, ikke kan delegeres til offentlig tjenestemann.
Vurdering
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
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 enn snøscooter. Det vil derfor
være formålet med kjøringen som har betydning for vedtaket.
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 til ikke å føre til 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 og i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Solfrid, Johan og Camilla Buskland samt Knut Berntsen, Soknedal tillatelse
til kjøring med ATV med belter og reg.nr.: DZ 2672, og snøscooter på snødekt mark til hytte ved
Gynnildvollen i trase nr. 27/28. Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr og transport av
ved til hytte 79/36. I tillegg kan Johan Buskland bruke dette løyvet i forbindelse med transport til
hytter/setervoller i Soknedal grunneierlagssone 1 i forbindelse med snekkerarbeid på vegne av
grunneier.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, 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 1.5.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
 Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
 Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
 Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter. Løyve nr. 708/16 skal innleveres.
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 FOREVISESE PÅ
FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.

