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Sammendrag: 
Hafslund Eco søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med prøveboring 
etter plastringsstein og sprengstein til utbedring av demningene på Goppollen og Djupen. 
Disse ble sist utbedret på 1980-tallet og tilfredsstiller ikke gjeldende forskriftskrav mht. 
damsikkerhet. Det søkes om tillatelse til motorferdsel for prøveboring høsten 2022. 
Kommunedirektøren mener det er viktig at demningene tilfredsstiller kravene og at 
transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. Kommunedirektøren forslår med 
hjemmel i §6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark at Hafslund Eco får tillatelse 
som omsøkt. 
 
Saksutredning: 
Hafslund Eco som er operatør for Gudbrandsdal Energi sine kraftverk i Moksa og Våla 
planlegger tiltak ved Djupen og Goppollen i Øyer fjellet. Dammene ble sist utbedret på 
1980-tallet og tilfredsstiller ikke gjeldene forskriftskrav mht. damsikkerhet. Planen er å 
forsterke dammene og få dette godkjent av NVE i henhold til forskriftskravet. I forbindelse 
med dette trengs det anslagsvis 10.000m3 plastringsstein og ca. 5000 m3 samfengt 
sprengstein. Med unntak av et tidligere steinbrudd inne i magasinet ved Goppollen er de 
ikke kjent med at det finnes uttak av stein i området. 
 
I forbindelse med dette søkes det om tillatelse til motorferdsel i utmark til prøveboring for 
om mulig å finne lokaliteter med plastringsstein nær dammene i løpet av høsten 2022. Det 
planlegges prøveboring på 3 lokaliteter som vises i kart under. Lokalitetene som planlegges 
prøveboret er nummer 3 og 5 langs vegen og nummer 6 ved tidligere steinbrudd inne i 
Goppollen. 
 
Søker har selv vært i dialog med Statskog om tiltaket. 



 
 

 
Lovgrunnlag:  
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet  
forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men både motorferdselloven og motorferdselforskriften  
åpner for enkelte unntak, enten med direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad.  
 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter  
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig  
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper  
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å  
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og  
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Områdene berører ikke arealer i Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, 
Øyer kommune, Oppland. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 



nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det viktig at dammene tilfredsstiller kravene etter 
forskriftene og at det tilrettelegges så dette arbeidet kan utføres. Ved lokalitet 3 og 5 i 
søknaden kan motorferdselen holdes langs veien, men ved lokalitet 6 må det kjøres i 
utmark langs etablerte kjørespor til demningen på Goppollen.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12.  
Etter kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablerte kjørespor inn til demningen ved 
Goppollen, skåne både vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje.  Ettersøk i naturbase og 
sensitive artsdata er det ikke registrert sårbare eller truede arter i områdene som blir 
berørt av ferdselen.  
 
Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for 
tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av 
tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf. nml §§ 8-12.  
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  
av 15.05.1988 gis Hafslund Eco tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark i forbindelse 
med prøveboring i Goppollen og langs vegen mellom Goppollen og Djupen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2022 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold og en 
skal unngå kjøring når det er veldig vått i terrenget. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelsen fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 


