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Saksnr.

Rådmannens innstilling:
Iht § 6 forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, innvilges Ottar Bratli tillatelse til bruk av
snøscooter for nedfrakting av hyttematerialer fra den gamle fjellstyrehytta ved Grønningen.
Turene, som anslås til ca 20 tillates gjennomført i perioden 16.mars t.o.m. 30 mars og i perioden 10.april
t.o.m. 20 april. Scooter nr XL 4176 eller XD 2392 skal benyttes. Tillatelsen må medfølge ved kjøring.
Det må vises varsomhet ved tamrein i området. Det kreves ikke føring av kjørebok, men kjøring som iht
frakt eller trasebruk ikke kan henføres til formålet vil ikke være tillatt.
Dersom det ut fra behov må nedfraktes noe i påskeuka så må det benyttes leiekjører. Leiekjører må
forventes å ha oppdrag i denne perioden likevel og ved god koordinering vil denne kunne ta med
materialer ned ved retur etter oppdrag til hytter i Grønningen.
Nemnda vil for øvrig vise til de siste tillatelser, som søker i liten grad har benyttet. Evt behov knyttet til
nedfrakt av rivningsmaterialer etter 20.4 må forutsettes løst gjennom leiekjører.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Evt klage rettes til kommunen

Vedlegg:
Sak 2/11 Utmarksnemnda.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Tillatelse til flytting av periode for kjøring 7.12.2011
Søknad fra Ottar Bratli (udatert) om transport ut vintersesongen 2012.
Brev / vedtak fra ISK plan, bygg og oppmåling (PBOM) 29.2.12
Saksopplysninger:
Det vises til sak 2/11 for beskrivelse av formålet med kjøringen. Rivingen av hytta hadde lite
framdrift og det ble i liten grad kjørt etter første tillatelse. Det ble administrativt gitt tillatelse til
flytting av ikke benyttede turer i perioden 8.12.11 – 31.12.11. Dette sammenfalt med at det ble
gitt en ny frist fra enhet PBOM til 01.01.12.

Heller ikke den siste perioden ble benyttet i særlig grad. Det foreligger et nytt vedtak om frist
for riving av hytte som nå er satt til 20.4.12. PBOM bemerker i vedtaket at tidligere frister har
vært romslige, og at ny utsettelse ikke vil være kurant. Kommunen registrerer at Verdal
fjellstyre også er av den oppfatning av at dette prosjektet har tatt alt for lang tid.
Vurdering:
Selv om det tidvis kan være forhold i fjellet som vanskeliggjør rivningsprosjektet så burde
prosjektet med god planlegging og gjennomføring allerede vært avsluttet.
Det er viktig å signalisere at en nå har nådd en grense for hvor mange turer som kan innvilges til
kjøring i egen regi.
Saken et også vurdert etter naturmangfoldlovens §§8-12 og en finner ikke forhold som i
avgjørende grad påvirker saken.

