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Rådmannens forslag til vedtak:
André Hognestad gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for frakt av
byggematerialer på inntil 20 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag i
periodene mai-august 2013 og 2014.
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:
André Hognestad gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for frakt av
byggematerialer på inntil 20 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag i periodene mai-august 2013 og 2014.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av
tiltakshaver.

Bakgrunn for saken:
Andre Hognestad har søkt om bruk av traktor for frakt av materialer etter sti i Øygarden, for å
utføre nødvendige reparasjoner på hytta.
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 Trasé for kjøring - MLYUWX
2 Tilleggsopplysninger til søknad om motorisert ferdsel i utmark
3 Søknad om bruk av motorkjøretøy / traktor i utmark - sesong 2013 - 2014 702110_MLYUWX.pdf
4 Begrunnelse for særlig behov for nyttekjøring til hytte - 702110_MLYUWX.pdf
5 Tillatelse til nyttekjøring - 702110_MLYUWX.pdf
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Fra: André Hognestad[andre.hognestad@visionio.com]
Dato: 11.04.2013 13:31:59
Til: Postmottak
Tittel: Ref. id. MLYUWX - søknad om motorisert ferdsel i utmark

Hei,
Viser til telefonsamtale onsdag 10.4.2013 mtp tidsperioder kjøring med ATV vil finne sted.
Som forklart i telefon vil det ikke bli mange turene frem og tilbake til parkeringsplassen og litt vanskelig og
forutse helt når det vil foregå. Om mulig ville jeg satt stor pris på om det lot seg gjøre å få tillatelse til
nyttekjøring fra og med mai til og med august i år og neste år.
Håper på positiv tilbakemelding.
På forhånd takk
Kind regards,
André Hognestad
CTO
cid:AC2DB44A-8D95-4019-98C0-459A3318A9B0@lan

Vestre Svanholmen 6
4313 SANDNES
Mobile: +47 906 732 94
Email: andre.hognestad@visionio.com
Web: www.visionio.com
Notice:
This email may contain confidential and privileged information to the person it is meant for. Any use or
distribution by others is a crimal offence. If this email is not meant for you, please contact the sender and
delete all copies.
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Ref.nr:MLYUWX

Søgnekommune
Posboks1051
4682Søgne
Telefon:38 05 55 55
E-post:postmottak@sogne.kommune.no
Hjemmeside:http://www.sogne.kommune.no

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.

Traktor

ZY7284

Tidsrom/sesong

Forventet antall turer

2013-2014

20

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

Hognestad

Andre

Adresse

Postnr.

Varheihagen3
Telefon

4070

Poststed

Randaberg

E-postadresse

90673294

andre.hognestad@lyse.net

Førere

Flere førere?

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

Grunneiers
tillatelse
Beskrivelse

Kjøretrasse
Hognestad
Beskrivelse

Begrunnelsefor
særligebehov

Vedlegg

Ettersendes per post

KjøretillatelseAndre
Hognestad.pdf
Vedlegg

Ettersendes per post

Trasse_Hognestad_Øyga
rdsheia_76.png
Vedlegg

Ettersendes per post

Begrunnelsefor særlige
behovfor
kjøretillatelse.pdf

702110, Sem & Stenersen Prokom AS
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André Hognestad
Varheihagen 3
4070 Randaberg
Tlf. 906 732 94

8/4-2013

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Begrunnelse for særlig behov for nyttekjøring til hytte - Øygardsheia
76, Søgne.
Hytta vår, med byggeår ca 1964, trenger nå omfattende vedlikehold. Da vi ser for oss å utføre dette
vedlikeholdet med egeninnsats, ser vi for oss at dette arbeidet vil gå over en to-års periode. For å
kunne utføre dette vedlikeholdet må materialer og andre nødvendig ting transporteres frem til hytta.
Den mest hensiktsmessige måten og utføre denne transporten på er med traktor/ATV og tilhenger. Å
bære all den tiltrengte materialmengden de ca. 500 meterne det er fra p-plassen og frem til hytta har
ingen i familien helse til.
Ytre Kilen Hyttevelforening fikk for fire-fem år siden anlagt en grussti som går fra parkeringsplassen
innerst i Øygarden boligfelt, inn gjennom hyttefeltet og inn til de innerste hyttene. Denne grusstien
ble i sin tid dimensjonert for små traktorer/ATV slik at nyttekjøring kunne utføres uten slitasje på
vegetasjon i den omkringliggende utmark. All nyttekjøring skal foregå på denne stien.
Vi har vært i dialog med grunneiere av Gnr/Bnr 16/2 og Ytre Kilen Hyttevelforening og aksept for
nyttekjøring er gitt, såfremt kjøringen foregår i gangfart og til minst mulig sjenanse for andre
hytteeiere. Undertegnede har også sagt seg villig til å hjelpe andre hytteeiere med nyttetransport slik
at flere får gode av en evt. tillatelse til nyttekjøring.
På ovennevnte grunnlag søkes det om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark - nyttekjøring fra pplassen og frem til hytta i Øygardsheia 76.
Vi imøteser kommunens positive tilbakemelding på søknaden så snart det lar seg gjøre.

Med vennlig hilsen

André Hognestad
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