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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER - JAN
EGIL STEIN
Sakens bakgrunn og innhold:
Jan Egil Stein søkte 21.11.15 om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr
og bagasje mellom bilveg og egen hytte. Søker er eier av hytte på gnr.27/7/8. Det foreligger
tillatelse fra grunneiere.
Kjøretraseen skal følge vei som ikke brøytes. I følge Naturbase går nedre del av veien
gjennom helårsbeite for elg, hjort og rådyr. Øvre del av veien går gjennom leveområde for
storfugl og lirype. Traseen berører ikke Artsdatabankens registreringer av truede eller sårbare
arter.
Vurdering:
Vurdering etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som
ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring.
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Søker eier hytte beliggende mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet vei og tilfredsstiller dermed
krav for å innvilge dispensasjon.
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i
Naturbase eller Artsdatabanken som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen berører
helårsbeite for elg, hjort og rådyr samt leveområde for storfugl og lirype. Begrenset
motorferdsel vurderes ikke å påvirke dette i nevneverdig grad. Kunnskapsgrunnlaget (nml. §
8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som skal vurderes sammen
med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
I og med at naturmangfold i svært liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises
effekter på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.
VEDTAK:
Med hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav c, og etter delegasjon
gitt i medhold av kommuneloven § 23, innvilges søknad fra Jan Egil Stein om
dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av utstyr og bagasje mellom bilveg og egen
hytte. Det gis dispensasjon for 5 turer i tidsrommet frem til 01.05.16.
Retningslinjer for praktisering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter i
Osen kommune skal følges.
Begrunnelse:
Søker fyller kriteriene for dispensasjon. Tiltaket er vurdert å ikke være i strid med
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over,
den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager
så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kommer frem.
Vedlagt følger tillatelse og kjørebok som begge skal medbringes under kjøring.
Kopi av tillatelsen sendes også Lensmannen i Bjørnør.
Med hilsen
Kirsti Jakobsen
Sekretær
Vedlegg
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Dispensasjon for bruk av snøscooter
Kjørebok
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