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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
Kværner Verdal gis tillatelse til det nødvendig antall kjøreturer med ATV i samband med
transport av inntil 3 bevegelshemmede (navngitt med legeerklæringer til kommunen) til og fra
arrangement ved gamle kongeveg den 8 juni 2013.
For traseen vises til innsendt kart, gjengitt i saksframlegget.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad vedlagt kart /legeerklæringer
Saksopplysninger:
Det vises til søknad mottatt 12.2.13. Utdrag fra søknaden:
«Kværner Verdal er en aktiv IA-bedrift, som hvert år har en avdelingsvis sosial samling med alle
ansatte. I fjor når samlingen skulle gjennomføres, ble det fra flere ansatte ytret ønske om å gå Gamle
Kongeveg. Det ble ikke gjennomført da vi ikke fikk tid til å søke om kjøretillatelse, og vi ville ikke
gjennomføre turen uten at alle våre ansatte fikk anledning til å delta. En sånn tur er ikke mulig for alle, ut fra ulike
årsaker. Derfor søker vi for 3 personer, som har varig nedsatt funksjonsevne.
Vi søker om motorisert ferdsel med en ATV for å ta de nødvendige turer opp til en felles rasteplass (se
vedlagt kart), hvor vi vil ha en samling rundt grillen med felles bespisning. Kjøreturen vil foregå etter
Gamle Kongevei, og ikke ut i barmark som sådan. Av 95 ansatte, håper vi med denne tilretteleggingen at ca. 80 %
blir med, hvorav minimum 3 har erklæring på behov for motorisert hjelp.»
Legeerklæringer foreligger/vil foreligge.

Kart for turen 8.juni:

Vurdering:
Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er 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.

Det må ansees som et særlig behov at bevegelseshemmede arbeidstakere kan delta i et slikt
arrangement, og det kan ikke betraktes som ordinær turkjøring. Gamle kongeveg er vesentlig
mer bærekraftig enn kjøring i terrenget, og kjøreskadene vurderes å bli moderate/ubetydelige.
Videre er naturmangfoldlovens §§8-12 aktuelle for vurdering. Turen vil foregå i hekke- og
yngletiden. Den vesentligste «forstyrrelsen» ligger i at ca 90 mennesker vil gå /oppholde seg
der. ATV kjøringen som sådan vil neppe utgjøre vesensforskjell.

