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JoumalpostID: 10/8004
Arkiv sakID.: 10/1793

I

I Saksbehandler: Wigdis Pettersen

Sluttbehandlede vedtaksInstans:

II Sak nr.: 066/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

Dato: 12.10.2010

SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN
FERDSEL
Vedlegg: Søknad fra Rolf A Greve AS av 18.08.2010

Kar
Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland viS E Stuen av 23.08.2010
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland viS Bjørk av 30.08.2010

Saksopplysninger:
Fauske kommune har mottatt søknad fra takstman Rolf A Greve AS om kjøring med bil på
skogsvei som ikke er åpen for allmenn ferdseL. Saken gjelder taksering av skade på hyte
tilhørende Robert Kosmo. Søknaden gjelder for en tur.
Kosmo har meldt skaden til sitt forsikringsselskap Gjensidige Forsikring, og Gjensidige har
rekvirert Rolf A Greve for å taksere skaden. For å taksere skaden har han behov for å se på hyta
og undersøke skadeomfanget. Kosmo har opplyst Greve at det tar ca. 1,5 timer å gå hver vei for
å komme til hyta, så det søkes om å få benyte biL. Det går en skogsvei som Øvre Valnesfjord
grunneierlag eier som er stengt med bom. Grunneierlaget har gitt tilatelse til kjøringa.

Saksbehandlers vurdering:
Det vises til gjeldende forskrift for Fauske kommune vedr. motorferdsel i utmark og vassdrag § 9
som sier:

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknadgi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelser i denne lov,
vedtekt eller forskrif.

Takstmanen har behov for å komme inn til Tokdalsvatnet i forbindelse med takseringen av, en
skadet hyte. Det går en skogsvei der som eies av Øvre Valnesfjord grunneierlag, og de har gitt
tilatelse til kjøringa.

Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass ved Engerrd langs skogsveien (Tokdalsveien) og inn til
hyta som ligger ved Tokdalsvatn.

Fylkesmannen har ingen merknader til kjøringen.

Reindriftsnæringen har heller ingen merknader til kjøringen.

INNSTILLING:
Rolf A Greve AS gis dispensasjon til kjøring med bil en tur langs skogsveien
(Tokdalsveien) som går fra parkeringsplassen ved Engerrd og til hyta som ligger ved

Tokdalsvatn. Dispensasjonen gjelder for kjøring i forbindelse med taksering av skadet
hyte ved Tokdalsvatn. Eier av hyta er Robert Kosmo.

Ragnar Pettersen

rådman

.6

ROLF A. GREVE A.S
Ingeniør. og takstmannsforretning

Medlem Norges Takseringsforbund
Organisasjonsnr. 960449525

_ ~ -Fauske komm~

Fauske kommune
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Postboks 93

l Cr( fS- ( ò

8201 Fauske

Bodø,

18.8.2010

,-::f~~ ~¿q3J
Att.: Vigdis Pettersen.

Søknad om kjøring på skogsvei som ikke er åpen for allmen ferdsel.
Jeg viser til tlf.

samtale 16. d.m.

Saken gjelder en skade på hytte tilhørend~ Robert Kosmo, hytta ligger på gnr 62, bnr 84 i Fauske
kommune. Kosmo har meldt skaden til sitt forsikringsselskap Gjensidige Forsikring, og Gjensidige har

rekvirert meg til å taksere skaden. Skadenr. i Gjensidige er 78990694,2.
For å taksere skaden har jeg behov for å se på hytta og undersøke skadeomfanget.
Kosmo har opplyst til meg at det er ca. 1,5 timer å gå hver vei for å komme til hytta.
jeg kan bruke bil på
For å redusere tidsforbruket og kostnadene med taksering er det ønskelig at
skogsveien som er stengt med bom.
jeg kjører på veien for å

Øvre Valnesfjord grunneierlag v/Henry Tune har ingen innvendinger mot at

utføre mitt oppdrag.

Jeg søker med dette Fauske kommune om tilatelse til å kjøre 1 tur til nevnte hytteeiendom.
Befaringen er tenkt utført i løpet av uke 34 eller 35 i 2010.

Vennlig hilsen

l&(1Î ~
Ing./takstmann MNTF
Rolf A. Greve

Vedlegg: Kartutsnitt med anmerking av hytta.

Tilsluttet TAKST - TEAM BODØ 75 53 06 70
Kontoradresse:
Trålveien 56

Postadresse:

Telefoner:

Fax: 75 53 06 80

Postboks 4083 Jensvoll

Kontor: 75 53 06 74

8013 Bodø

8089 Bodø

Mobil: 95 10 33 19

E-Post : rag(§ttbas. no
Web: www.ttbas.no

ç.-

.t ::

;i ?

.v ::_

'.

'-; t

',- "'

,~'i. -~

..,~ -

~, 'r,:-"-

~, "

ä

't~~~f~'

,

~,: ~-~

. J.f';

!o' ~:t

, ~-(';:..-' .,-"~~: ;',:

í ~ ::~

°o~

J'-.,

~~*~,'~,:~

-:'~J ~
~;~~~.~

a..

_~"::",o,.".~..-

~~Ù::
.;~t1-~~~:o. _¡'i'~ , ~~'
~~.

. ,-~
"

:-:"1.: _ _; o ~.'
.:;

"""'-

", t:(J:~!~:,~;;:

c-_
~

="

L~

,."
.', '. F'-, _ "\' "
'-~,,~ -.:\ ~l\. .'\

-

~

~-:'

t,

?: .. ~':_: "\ ,'_0. ",'J ;.~t ._, \

..,~.::~",l,~;tt1l\~;~~t';'1"

" ';~,lpjl~~~\;-'
Ár. .',i .'
0;:-: _ :~-~

",; "'.

:f~~
~.~

:.

-,

3~\"
- ''''

r":¡.
-'~

..t,~ri
t"'l\

.c.::

''',
;,

J?
,-

c

-:' :

o~;;'o ;~.

'~",

.

""
:.)

~

,..0.

ro

:¡

(j)

c

l'
-,; 4-'

;i

.5\~\\\
l. ",

'- ~ 1:;

::d

~

c,
Gl

O:
(n

3'
o

"',

'"
'ir""~",

t (
,.
.;'.

¡'~, ,,'tl"'( "dq~ (,;ÌJ!,~"K:ej~"I--'c,,~ ¡~r

\',,~ \'::'~/"~::~:'!i/'.:~ ("

':~ ...,-~~;;.

.. l.~

l'

d (J

£'"

-.~ f-

~r

,
iO.
Or.(l

f-.-- -

"

, ~C'

t. :':~~.. ;~_4
''''~:'

.~-:~ :i
~ ':t-

..-:c..

~~ l',\
:-S'):

."'...

"

OO~.l

:.

.,_,,_~_~.._o:_o

~\

-"
i1

'¡"'",
';'"

.~.

--"","-

'.~,-,~.""

Page 1 of 1

Fra: ses(§fmno.no
Til: "postmottak(§fauske. kommune. no" oc postmottak(§fauske. kommune. no;:

Dato: 23/08/2010 13:55

Tema: SØKNAD OM KJØRING PÂ SKOGSVEI SOM IKKE ER ÂPEN FOR ALLMEN FERDSEL - HØRING

vi viser til dagens forespørsel fra dere.

Det vil være opp til dere å vurdere om omsøkte kjøring på skogsveg
til hytte øverst i Tokdalen skal innvilges. vi minner for ordens
skyld om at vedtak i henhold til § 4 i forskriften skal begrunnes i
henhold til forvaltningslovens bestemmelse om samtidig begrunnelse,
d.v.s. at særskilte grunner for å gi dispensasjon må særskilt

angis.
Med hilsen

/l___

Svein Einar Stuen

ølff-fO

Senioringeniør miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Nordland

Telefon: 75 531552

Klassering

E-post: ses(afmno.no

Internett: ww.fmno.no

https:/ lepost.fauske.kommune.no/WorldClient.dll ?Session=MKAGBNG& View=Mes... 23.08.2010
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Fra: Svein Bjørk -:Svein.Bjork(§reindrift.no;:

Til: -:wigdis. pettersen(§fauske. kommune. no;:

Dato: 30108/2010 09:33

Tema: Søknad fra Rolf A. Greve - kjøring på skogsveg som ikke er åpen for allmenn ferdsel

Hei,
Viser til e-post av 23.8. Reindriftsforvaltningen har ingen
merknader til saken.

Mh.

Svein Bjørk

Førstekonsulent
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Rei ndriftSforilaltni ngen Nordl and

Uouáoæ aolWct~~

Uoi:MOJeiw~ce~e

8200 EaKu.

Sjøgata 78
8200 Fauske

Telefon dir.: (+47) 75 60 0267
Mobil: (+47) 41 60 84 87
E-post: Svein. Bj ork0reindrift. no
Web: http://www.reindrift.no/
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