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Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag innvilges
følgende turer i 2014 t.o.m. 2017:
1. To turer til Grønningen med 4-hjuling , 9/9 og 14/9.
2. To turer til naustet sør for Billingen med 4-hjuling, 9/9 og 14/9
3. To turer til Fiskløsningen med 4-hjuling i perioden 9/9-29/9
4. En tur til Ørtugtjern med 4-hjuling 9/9
I henhold til Lov om motorferdsel § 6 innvilges følgende turer i 2014 t.o.m. 2017:
Totalt 4 helikoptertransporter (landinger) til hyttene Lakevassbu og Bjarnetjern hver september
måned. Flere løft innenfor samme transportoppdrag regnes som en tur/transport. Tillatelse er
også påkrevd fra nasjonalparkforvaltningen iht verneforskriften.
I henhold til § 5a i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag så
innvilges følgende turer i 2014 t.o.m. 2017 :
Inntil 5 turer pr år på traktorveg til Kråksjøen i perioden 15.6 – 1.11. Dersom behovet kan
dokumenteres å være større kan det søkes om justering av antallet. Kjøring tillates ikke på
søndager, og også lørdager bør i størst mulig grad unngås. Ekstraordinære behov må evt
omsøkes spesielt. Det skal føres kjørelogg som kan oversendes kommunen ved behov.
For alle barmarksturer så er det transport av ulikt type «gods» som skal være hovedformålet med
turen.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til søknad datert 9.5 der det søkes om tillatelse etter § 6:

Det vises også til søknad etter forskriftens § 5a datert 9.5:

Vurdering:
Den første søknaden 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

Turene etter § 6 som gjelder Grønningen, Billingen, Fiskløsningen er i antall og destinasjon de
samme som ble innvilget for perioden 2011-13. Det foreligger ikke informasjon om kjøreskader
e.l. som tilsier at det gjøres noen ny vurdering i motorferdselslovverk eller naturmangfoldloven.
1 tur til Ørtugtjern er å betrakte som en ny tur, og denne hytta er nylig blitt opprustet. Trase og
kjøretrase vurderes som kurant, og det søkes om bare 1 tur.
Forskriftens § 5a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport
av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av
utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og
undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i
Enhetsregisteret. Første gangs tillatelse kan gis for inntil to år. Dersom den næringsdrivende
etter utløpet av prøveperioden kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at virksomheten
som tillatelsen gjelder er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med fire år av gangen.

Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at
det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer
Behandling etter § 5a i forskriften og § 6 etter loven kan behandles administrativt, men en har
valgt å se dette i sammenheng. Der er tidligere gitt 3 turer pr år etter § 5 a til Kråksjøen. Det er
nå bygd ny hytte, og behovet kan øke, men det er vanskelig å forutse. Antall turer og
forutsetninger er diskutert med Værdalsbruket.

