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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6, jf
Lov om motorferdsel i utmark, gis dispensasjon for bruk av snøscooter til Verdal
orienteringsklubb v/Kjell Lundsaunet og Karl Arne Melbye.
Transportens formål: Utkjøring av materiell.
Tillatelsen gjelder: Inntil 6 turer med snøscooter regnr: XK1887. Kjøring kan skje i tidsrommet
10. februar – 25. mars 2018, etter traseer i vedlagt kart. Kjørebok skal føres.
Dispensasjonen gjelder ikke som kjøretillatelse fra grunneier, det forutsettes at dette innhentes
før kjøring.

Vedlegg:

1
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Kart Volhaugen
Kjørebok

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til søknad fra Verdal orienteringsklubb av 15.01.2018
Verdal orienteringsklubb søker om dispensasjon fra motorferdselloven for utkjøring av materiell
til merking av skiløyper og stier i Volhaugenområdet. Verdal orienteringsklubb har i samarbeid
med Verdal kommune fått tilskudd til et turskilteprosjekt i Volhaugen. En del av områdets stier
skal skiltes, det er derfor nødvendig å kjøre ut materialer. Det søkes om inntil 6 turer med

snøscooter, som skal gjennomføres i løpet av vinteren. Orienteringsklubben har hatt møte med
Statskog og Verdal Fjellstyre, de skal ifølge søker ikke ha noen innvendinger mot den omsøkte
kjøringen.
Vurdering:
Volhaugen er et mye brukt friluftsområde i både Verdal kommune og de omkringliggende
kommunene. Orienteringsklubben ønsker å kjøre ut materiell som skal benyttes til å merke stier
og skiløyper. Dette er en fortsettelse av det allerede påbegynte merkeprosjektet i
Volhaugenområdet.
Søknaden vurderes å oppfylle kravet om særlig behov i forskrift om motorferdsels § 6.
Administrasjonen anser det som hensiktsmessig å benytte snøscooter for utfrakt av materiell til
merkeprosjektet. Under kjøring må det tas særskilt hensyn til skiløpere og dyreliv. Saken
vurderes ikke å være i konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser etter §§ 8-12.

