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Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Rådmannens innstilling:
Søknaden oppfyller ikke kravet til særlig behov i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i
utmark og på islagte vassdrag, og avslås av den grunn.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter forvaltningslovens regler. En eventuell klage sendes
kommunen.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert 27.2.13.
Saksopplysninger:
Det vises til søknad fra Kverndalens venner datert 27.2 :
«Kverndalens venner har invitert kommunestyrets politikere til befaring i Kverndalsområdet i
tilknytning til den pågående søknadsprosessen for vindkraftutbygging lørdag 6. april. For å
gjennomføre arrangementet på en rasjonell og sikker måte ønsker vi å benytte snøscooter til transport av
utstyr og folk. Dette gjelder både i forkant, under og etter selve arrangementsdagen. Antall kjøretøy og
omfang er avhengig av hvor mange som ønsker å delta. Da Kverndalens venner er en ideell
organisasjon drevet på dugnadsarbeid har vi ikke økonomi til å benytte leiekjøring til dette tiltaket. Antall
snøscootere reg.nummer og navn på førere ettersendes, når vi har oversikt over behovet. Vennligst gi
tilbakemelding på når og hvilken form dere behøver tilsendt supplerende opplysninger.»

Det opplyses at kjøringen 5-7 april er tenkt fra Sul etter etablert trase mot Kvernsjøen. Videre
transport innenfor, og i tilknytning til planområdet for Sognavola og Hyllfjellet
vindkraftprosjekter.
Ved henvendelse til ordfører angående dette så har ordføreren gjort rede for at en slik befaring
ikke vil være noen offisielt tiltak for kommunestyret. En evt deltagelse vil i så fall bli opp til den
enkelte.

Vurdering:
Saken må behandles 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.

Når det gjelder vindkraftsaken som sådan så vil den tidligst komme i kommunestyret rett før jul
iht plan & bygg enheten i kommunen. For den som ønsker å gjøre seg bedre kjent med aktuelle
fjellområder så er derfor både sommer og høst tilgjengelig.
Da dette ikke framkommer som en kommunalt prioritert og grunngitt tur for et samlet politisk
utvalg er det ikke mulig å godtgjøre at dette dreier seg om et særlig behov.

