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Saker til behandling  

F-13/21 
Søknad om dispensasjon for brøyting av skøytetrase og 
modellflybane på Årungen 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  21/00641-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 13/21 17.02.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag gis Roy Petter Johansen og Morten Bjerke dispensasjon til 
å brøyte snø for skøytetrase og modellflybane på Årungen med ATV.  

 

2. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2021 til 01.04.2021. 
 

Ås, 17.02.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Roy Petter Johansen og Morten Bjerke  
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 

Ås kommune mottok den 17. februar følgende søknad fra Roy Petter Johansen: 
 

Roy Petter Johansen Sundbyveien 54 1407 Vinterbro og Morten Bjerke Grøteud 
gård 1407 Vinterbro søker herved om disp for brøyting av, modellflybane og 
skøytetrase på Årungen. 

Vi bruker atv 500ccm med brøyteskjær til formålet.  
Reg nr BF 8640 og BJ 8592 
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Vurdering: 
Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres gjennom Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag. Etter § 6 i forskriften kan kommunen i unntakstilfelle gi 
tillatelse til kjøring utover det som er tillatt etter loven, dersom det foreligger 

særlige grunner.  
 

Før en eventuell tillatelse gis, skal behovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.  
 

Følgende betingelse må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:  
1. Søkeren må påvise et særlig behov  

2. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring  
3. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte  

4. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å 
redusere motorferdselen til et minimum  

 

I henhold til forskriftens § 7 kan det ved tillatelse etter § 6 settes vilkår om blant 
annet hvor kjøring kan gjennomføres og tidsperioder.  

 
Det skal i utgangspunktet stilles strenge krav vedrørende begrepet «særlige 
behov» for ikke å uthule lovverket. Kommunedirektøren ser positivt på at isen på 

Årungen brukes til skøytegåing om vinteren og en ønsker at folk skal ha gode 
naturopplevelser. Skøytegåing ansees også som et positivt tiltak som fremmer 

folkehelsen som en fysisk aktivitet for enkeltmennesket og det er ofte også en 
sosial aktivitet. En eventuell tillatelse til brøyting kan gi en bedret helsegevinst i 
disse tider der mye er stengt på grunn av covid19, uten at dette går på 

bekostning av smitteverntiltak. Tiltaket skal gjelde for allmennheten.  
 

Motorferdsellovens intensjon er å oppretthold ro og stillhet i utmark. Brøyting av 
snø på isen for å tilrettelegge for skøytegåing etter snøfall forårsaker noe støy. I 
utgangspunktet ønsker en at dette gjennomføres i størst mulig grad uten bruk av 

motorisert ferdsel, men brøyte/måke for hånd vil være tids- og arbeidskrevende 
etter snøfall. Kommunedirektøren mener fordelene med de brøytede arealene er 

større enn ulempene og at det derfor kan gis dispensasjon med hjemmel i § 6 i 
motorferdselsforskriften. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Støy og utslipp fra ATV i perioden for brøyting.  

 
Alternativer: 

Søknad om dispensasjon for brøyting av snø på Årungen avslås. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

I en periode med strenge smitteverntiltak og begrensede muligheter for både 
fysisk aktivitet og sosial omgang anser kommunedirektøren aktivitet på Årungen 

som positivt bidrag til både fysisk og psykisk folkehelse. Fordelen med dette 
anses å være større enn ulempene. 
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Kan vedtaket påklages? 
Ja. Vedtaket kan etter forskriftens §7 påklages til Statsforvalteren.  

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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