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26/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA
SØKER: KJERSTI AAS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i
Øyer kommune, får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og
bagasje fra Øvre Åsta til Hynna.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder transport av bagasje inn og ut påsken 2022.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune.
- Tillatelse fra fjellstyret må innhentes før kjøring.
- 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.
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i
Øyer kommune, får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og
bagasje fra Øvre Åsta til Hynna.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder transport av bagasje inn og ut påsken 2022.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune.
- Tillatelse fra fjellstyret må innhentes før kjøring.
- 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.
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll.
27/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SKYTTILSÆTRA
SØKER: FLORIAN WINTER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune, får Florian Winther og Kim P. Augestad tillatelse til å benytte leiekjører for transport
av bagasje, materialer og varer fra Holmsætra til Skyttilsætra.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i april 2022.
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Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
Tillatelsen forutsetter at det innhentes tillatelse fra Øyer fjellstyre.
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.
Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.

Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommentar fra utvalget:
- Ønskes ytterligere turer så henstilles det til å sende en mer detaljert plan for
restaurering og turene.
Vedtak:
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune, får Florian Winther og Kim P. Augestad tillatelse til å benytte leiekjører for transport
av bagasje, materialer og varer fra Holmsætra til Skyttilsætra.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i april 2022.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- Tillatelsen forutsetter at det innhentes tillatelse fra Øyer fjellstyre.
- 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.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.

28/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - ARRANGEMENT
SESONGEN 2022
SØKER: ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING
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 Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark i
forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og nedrigging av Janteloppet 2022.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for
forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement.
- Tillatelse fra Øyer fjellstyre må innhentes.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
- Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder også i
forberedelse og nedriggingsfase
- Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.
- Det skal føres kjørebok.
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Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.

Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak unntatt punkt om kjørebok ble enstemmig vedtatt.
Forslag til endring av punkt for kjørebok.
Endret punkt:
- Det skal føres kjørebok og kopi skal sendes til Øyer kommune etter endt arrangement.
Endret punkt enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av
15.05.1988 gis Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark i
forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og nedrigging av Janteloppet 2022.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for
forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement.
- Tillatelse fra Øyer fjellstyre må innhentes.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
- Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder også i
forberedelse og nedriggingsfase
- Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.
- Det skal føres kjørebok og kopi skal sendes til Øyer kommune etter endt
arrangement.
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.
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