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Rådmannens forslag til vedtak:
John Helland og Petter Gundersen gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for
frakt av byggematerialer på inntil 75 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag i periodene mai-desember 2013.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av
tiltakshaver.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
John Helland og Petter Gundersen gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som
omsøkt, for frakt av byggematerialer på inntil 75 turer, i henhold til §6 i lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag i periodene mai-desember 2013.

Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av
tiltakshaver.

Bakgrunn for saken:
John Helland har søkt om bruk av traktor for frakt av materialer etter sti i Øygarden, for å
utføre nødvendige reparasjoner på hytten til Petter Gundersen.
Saksutredning:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:
«§ 6. (tillatelser etter søknad).
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan
sette vilkår for tillatelsen.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen»
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.:
«§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.»
Rundskriv T-1 96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10 juni 1977 nr 82. angir
lovens vilkår som følger:
«Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:
• søkeren må påvise et særlig behov,
• behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
• behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
• behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum.
Hva som er "unntakstilfeller", "særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring" og "som ikke
kan dekkes på annen måte" beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Ved
skjønnsvurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens
strenghet ivaretas.
Ved vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" vil det være av betydning om kjøringen
er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er
formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenheng. Det er derfor ikke

avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert
sett dekker et reelt og nødvendig behov.
Turkjøring kan ikke tillates. Det siktes her til ren turkjøring, dvs. kjøring for turens skyld.
Dermed kan det ikke gis dispensasjon til fornøyelses- eller rekreasjonskjøring.
Tillatelse kan bare gis dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Dette innebærer f.eks.
at i Finnmark og Nord-Troms hvor det er særordninger med rekreasjonsløyper, jf. lovens § 5
og forskriftens § 4, kan det ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for transport
kan dekkes ved at disse løypene benyttes. Det kan heller ikke gis tillatelse etter § 6 dersom
behovet kan dekkes tilfredsstillende ved leiekjøring.»
Dette er videre spesifisert under eksempler for transport til hytte i kapitel 7.3.2 hvor tredje
avsnitt sier følgende:
«Transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.l kan det normalt ikke gis tillatelse til der
avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av gjenstand som er
for tung til å fraktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge et særlig behov
for transport. Eventuell tillatelse etter forskriftens § 6 må i tilfelle begrenses til et
enkelttilfelle.»
Kommunen anser at byggematerialer må anses som slike tunge gjenstander, og hvor det
grunnet opparbeidet sti er reelt å bruke motorisert kjøretøy.
Tiltaket er også vurdert etter naturmangfoldslovens §§8-12, og kommunen kan ikke ut fra
samlet vurdering se at tiltaket vil komme i konflikt med denne all den tid de kjører på
opparbeidet sti. Tiltaket ligger i et hyttefelt, og er derfor kurant.
Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og §11, kostnader ved eventuell
miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. §12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,
blir også ivaretatt.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Søknad om motorferdsel i utmark - ATV RC 7231 - nyttekjøring for GB 16/98 Øygardsheia 79 - 702110_RHAIBP.pdf
2 Begrunnelse for nyttekjøring for Øygardsheia 79
3 Kart
4 Tillatelse for traktor
5 Begrensning av kjøring
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Motorferdsel i utmark - søknad
Søknaden gjelder
Søknad om motorferdsel i utmark gjelder bruk av:

Motorkjøretøy
Motorferdsel i utmark som ikke krever søknad:
Snøscooter/motorkjøretøy, jf. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 2 og § 3.
Motorfartøy/luftfartøy, jf. Lov om motorferdsel i utmark § 4, første ledd bokstav a-f.

Bruk av motorkjøretøy
Type kjøretøy

Reg.nr.

ATV

RC7231

Tidsrom/sesong

Forventet antall turer

Søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark:

§ 6 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke
kan dekkes på annen måte

Opplysninger om søker
Etternavn

Fornavn

Helland

JohnGunnar

Adresse

Postnr.

Ankervegen19
Telefon

4056

Poststed

Tananger

E-postadresse

90517115

john.helland@lyse.net

Førere

Flere førere?
Etternavn

Fornavn

Gundersen

Petter

Adresse

Postnr.

Nymyra49
Telefon

91658911

4352

Poststed

Kleppe

E-postadresse

petgu79@gmail.com

Last opp vedlegg
Er det innhentet nødvendig tillatelse fra grunneier(e)?

Ja
Nei
Vedlegg som skal følge søknaden:
Kart med kjøretrasé inntegnet
Dokumentasjon av særlige behov (§ 6)

Beskrivelse

Kart

Vedlegg

Ettersendes per post

Kart.pdf

702110, Sem & Stenersen Prokom AS
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Motorferdsel i utmark - søknad
Beskrivelse

Særligbehov

Vedlegg

Ettersendes per post

Begrunnelsefor
nyttekjøringfor
Øygardsheia79 Gnr 16
Bnr 98.pdf

Beskrivelse

Tillatelse

Vedlegg

Ettersendes per post

Tillatelse.pdf

702110, Sem & Stenersen Prokom AS
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Begrunnelse for nyttekjøring for Øygardsheia 79 Gnr 16 Bnr 98

Fra parkeringsplass til eiendommen er det ca. 450 meter kupert vei, hvor vi trenger å bruke ATV til
frakting.
Bygging og vedlikehold krever til stadighet tilførsel av materialer som må transporteres til
eiendommen.
Hytten gjennomgår en betydelig oppgradering til dagens krav.
Vi fikk byggetillatelse for tilbygg/påbygg og vann/avløp i 2010.

Med vennlig hilsen
John Gunnar Helland
18.04.13

Motorferdsel i utmark – Søknad

Ref saksnummer RHAIBP så var det ikke opplyst tidsrom og forventet antall turer.

Vi vil herved informere om at det tidsrom/sesong det gjelder for, vil være fra mai og ut desember
2013. Forventet antall turer vil være ca 75 i hele søknadsperioden.
Eksakt antall er vanskelig å si, men det kan gjerne bli mindre en de ca 75 det søkes om.

Med vennlig hilsen
Petter Gundersen
på vegne for Gunnar Helland

