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MELDING OM DELEGERT VEDTAK
Søknad fra Forsvarsbygg om fjerning av Forsvarets gamle taubane på Oppeid
Att: Arne Eriksen
De underrettes herved at det er fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Forsvarsbygg tillatelse til motorferdsel i utmark.
Tillatelsen gjelder for bruk av firehjuls-/sekshjulstrekker, gravemaskin og helikopter.
Tillatelsen gjelder for tidsrommet 15.10.2021 – 15.11.2022. Formålet med tillatelsen er transport i
forbindelse med rivning av forsvarets gamle taubane på Oppeid.
Innhenting av nødvendig tillatelse fra grunneier tilligger søker.
Saksopplysninger:
Forsvarsbygg har søkt Hamarøy kommune, datert 1.10.2021, om tillatelse til kjøring med firehjuls/sekshjulstrekker, bruk gravemaskin og transport med helikopter. Dette er behov i forbindelse med arbeid og
transport fordi Forsvarsbygg skal fjerne Forsvarets gamle taubane på Oppeid. Nærmere bestemt på Vetten.
Tidsrommet det søkers for er 15.10.2021 – 15.11.2022.
Vurdering:
Bruk av motorfartøy eller luftfartøy er i henhold til motorferdselsloven ikke tillatt. Men hjemmel i lovens § 6
kan imidlertid dispensasjon gis om særlige grunner foreligger.

«Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers
ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven».
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for
tillatelsen.
Søknaden er videre vurdert i forhold til bestemmelser gitt i naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 samt forvaltningslovens § 17, forvaltningslovens utrednings- og informasjonsplikt.
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Det er vurdert om aktiviteten vil forstyrre for reindriften.
Trekkleien går på østsiden av Oppeidvannet, og berøres ikke av trafikk på grusveien til Vetten. Helikoptertrafikk
kan imidlertid virke forstyrrende over større avstander enn vanlig anleggstrafikk.
Hele Vetten, og mesteparten av ytre Hamarøy, er vinterbeite for rein.
Kommunen oppfordrer til å ta kontakt med reinbeitedistriktet for å avklare hvordan arbeidene kan innrettes
best mulig for reindriften.

Klageadgang:
Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren.
Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage sendes til Hamarøy
kommune.
Saken refereres som saksnr: 112/2021

Med hilsen

Kirstin Lillevåg Mobakken
Kommunalleder samfunnsutvikling
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