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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK FOR BRUK AV ATV I 

FORBINDELSE MED RESTAURERING AV VARDE PÅ SVARTKAMPEN  

 

Sammendrag: 

 

Den gamle varden på Svartkampen i Synnfjell ble høsten 2016 ødelagt, og grunneierne søker 

om dispensasjon for bruk av ATV på stien mellom Svinningsætra og Svartkampen til 

nødvendig transport i forbindelse med murerjobben, anslått til tre turer tur-retur. 

Søknaden behandles som dispensasjon i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6, hvor søker må ha påvist særlig behov for transport som 

ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 

Søknaden anses å oppfylle vilkårene for dispensasjon, og etter en total vurdering vil 

Rådmannen anbefale at det innvilges dispensasjon for inntil 3 turer med ATV mellom 

Svinningsætra og Svartkampen på vilkår. 

  

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Kjell Arild Bratlien (Svinningsætra) og Albert Aamodt (Synnfjell sameie) søker i e-post 7. 

juni 2017 om dispensasjon for å bruke ATV til transport i forbindelse med gjenreising av 

varde på Svartkampen. 

Varden på Svartkampen ble ødelagt høsten 2016, og søker ønsker å restaurere dette 

landemerket. Det er kjørt inn mørtel og armering til stedet på vinterføre, og tanken er å mure 

opp igjen varden med stedlig stein. 

Det oppgis et behov for å benytte ATV til transport i forbindelse med utførelse av 

murerjobben, muntlig oppgitt til gjelde blant annet transport av vann. Omfanget av 

transporten anslås til tre turer med ATV tur-retur Svinningsætra-Svartkampen langs stien. 

 



Vurdering: 

 

Søknaden behandles som dispensasjon i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6: 

§ 6: I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 

bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 

ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

Søker anses å ha påvist et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. Annen transport 

av materiell er søkt løst på vinterføre, noe som er prisverdig. Med det har en redusert behovet 

for transport på barmark, som gir større slitasje på terreng og vegetasjon enn transport på 

snødekt mark.  

For utføring av murerjobben er det imidlertid nødvendig med frakt av utstyr, redskap og 

vann. Inntil tre turer tur-retur med ATV for nødvendig transport på stien mellom 

Svinningsætra og vardestedet på Svartkampen anses å ha lite skadepotensial på terrenget. 

Stien er godt bruk og fremstår nærmest som et kjørespor, og begrenset til inntil tre turer vil 

ikke motorferdselen påvirke terrenget nevneverdig. Med så begrenset ferdsel anses også 

forstyrrelsesfaktoren i forhold til natur og mennesker heller ikke som betydningsfull.  

 

 
 



Vurdering jf. naturmangfoldloven §§ 8-12: 

Kunnskapsgrunnlaget for å fatte vedtak anses som tilstrekkelig i forhold til vedtakets art. Det 

er ingen registrert kunnskap som tilsier at naturmangfoldet vil lide skade. Det er heller ikke 

annen påvirkning på økosystemet i området som tilsier at en økt total belastning vil være 

skadelig. For å begrense skader er det tatt hensyn ved å transportere byggemateriell på 

vinterføre, og det anses som uproblematisk å åpne for en så begrenset motorferdsel som det 

søkes om for å fullføre prosjektet. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

I medhold av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges søknad om dispensasjon for bruk av ATV med inntil 3 turer langs stien mellom 

Svinningsætra og Svartkampen på følgende vilkår: 

1. Ferdselen må gjennomføres innen 1. september 2017. 

2. All ferdsel skal dokumenteres ved føring av kjørebok (vedlagt) som sendes til 

kommunen innen 1. september 2017. 

3. All ferdsel skal foregå aktsomt og ta hensyn til natur og mennesker. 

4. Grunneiers tillatelse til ferdsel skal innhentes. 
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rådmann 
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