Osen kommune
Utvikling og Miljø

Arnt Haugum
Vikanvegen 20
7822 Bangsund

MELDING OM VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.
1885/2018/K01/4KJA

Dato
05.04.2018

Saksnr: 30/18
MOTORFERDSEL I UTMARK - ARNT HAUGUM
Arnt Haugum søkte 03.04.2018 om dispensasjon for bruk av snøscooter til vedhogst ved
Levatnet Bjørkvassbekken i henhold til vedlagt tillatelse fra Statskog.
Vurdering:
Vurdering etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
I henhold til forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 3 bokstav g kan snøscooter på
vinterføre nyttes til nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel uten søknad.
Søker omfattes ikke av dette fritaket og det søkes derfor om dispensasjon.
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e åpner for å gi dispensasjon for bruk
av snøscooter til transport av ved utover det som følger av samme forskrifts § 3 første ledd
bokstav g. Søker har fått tilvist hogstplass og har behov for uttransport av ved. Kravet for å
innvilge dispensasjon er dermed til stede.
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for dispensasjon. Kjøretraseen
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berører i liten grad sårbart naturmangfold. 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 e, og etter delegasjon
gitt i medhold av kommuneloven § 23, innvilges Arnt Haugum dispensasjon for bruk av
snøscooter til transport av ved til egen hytte. Det gis dispensasjon for 5 turer pr. år i
tidsrommet frem til 1. mai 2019.
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.
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
1 Dispensasjon for bruk av snøscooter
2 Kjørebok
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