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30/19   
201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart datert 29.4.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 24.5.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med 
rådmannens forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene:  
 

 Pkt. 2.1 - Ny setning om overvannshåndtering: 
Det skal i byggesøknaden vise hvordan overvannet skal håndteres. Håndteringen må 
godkjennes av kommunen. 
 

 Pkt. 2.2 – Illustrasjonsplan, presisering av arealformål torg 
Illustrasjonsplanen skal være godkjent før tillatelse blir gitt og byggearbeider settes i 
gang innenfor arealformålet F/K/T. Illustrasjonsplanen skal vise eksisterende og 
framtidig terreng, torgfunksjon, parkeringsplasser, interne kjøreveier, varetransport, 
av- og påstigningssoner, ganglinjer, beplantning, belysningspunkter, skilter m.v.  

 
 Pkt. 3.4, tillegg i andre avsnitt: 

I den aktive fasaden mot Kongsvegen skal minst 60% av fasaden være av glass. Tre 
skal ellers være det dominerende fasadeelementet på veggen mot nord, sør og vest. 
Glass for innsyn til lokalene tillates. For at tre skal være det dominerende 
fasadeelementet, må dette utgjøre minst 75 % av hver fasadevegg når glass og evt. 
dører/innganger er trukket fra. 
 

 Pkt. 5 Rekkefølgebestemmelser, to nye punkt:  
5.2 Før næringsbygget skal tas i bruk skal torgarealet innenfor egen eiendom være 
opparbeidet i tråd med godkjent illustrasjonsplan. Parkeringsplasser skal være 
oppmerket for å stramme opp parkeringskulturen. 
 
5.3 Før næringsbygget tas i bruk skal det være tilstrekkelig skiltet til varelevering, slik 
at denne kan gjøres på en trafikksikker måte. 

 
Behandling: 
John Berge (H) fremmet følgende forslag: 
«Planutvalget sender planen tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding». 
 
John Berges forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget sender planen tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding. 
 
 
31/19   
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PLANID 201902 - KONGSVEGEN 10 - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
 
32/19   
159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Hundbergslia, med plankart datert 10.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert27.5.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Hundbergslia, med plankart datert 10.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert27.5.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
 
 
33/19   
KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENASJON FRA SØRLIA HYTTEGREND- GBNR 9/19/2 - SØRLIA 11 
B - TILBYGG   
 
Rådmannens to alternative forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
- Søknad om dispensasjon avslås. Avslaget skal begrunnes av planutvalget jf. 
forvaltningsloven § 24. [Begrunnelse settes inn i møtet] 
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Alternativ 2: 
- Dispensasjonssøknaden innvilges med samme begrunnelse som rådmannens forrige 
saksfremlegg, samt nye opplysninger gitt i klage datert 22.05.2019.  
 
Behandling: 
Ole Hageløkken (AP) foreslo alternativ 2: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at 
konkret søknad mottatt 10.1.2019 (arkivsak 181812-2), om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/2, kan 
aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i 
pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 
 
John Halvor Midtmageli (SP) foreslo alternativ 1: 
«Med henvisning til § 19 i Pbl gis det ikke dispensasjon da kommunen vurderer fordelen ved å 
gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene». 
 
Rådmannens forslag til Alternativ 2 ble vedtatt med 5 stemmer ( AP 2, H 2, KrF 1) mot 2 
stemmer (SP). 
 
Vedtak: 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at 
konkret søknad mottatt 10.1.2019 (arkivsak 181812-2), om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/2, kan 
aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i 
pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
34/19   
G/BNR 56/2 M.FL I ØYER. SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT 
BOPLIKT JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppistuen Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen tre år etter overtagelse (21.03.2022) og bebor 
eiendommen i minimum fem år 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelser av boplikten 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet da han er i slekt med søker. Arnfinn 
Gillebo fratrådte. Saken ble vurdert etter Forvaltningsloven § 6 og han erklæres inhabil i 
behandlingen av saken. 
 
John Berge (H) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 2 – det innvilges fem år i tråd med søknaden 
Punkt 1 – korrigere navnet Oppistuen til Oppigard» 
 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 3 strykes» 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag med korrigering av navnet ble enstemmig vedtatt med 6 
medlemmer i planutvalget. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og John Berges forslag ble 
John Berges forslag vedtatt med 4 stemmer (2 AP, 2 H) mot 2 stemmer (SP). 
Punkt 3: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Anne Aronsveens forslag 
ble det 3 stemmer for (2 H, 1 AP) og 3 stemmer mot (2 SP, 1 AP). Leder brukte sin 
dobbeltstemme og Anne Aronsveens forslag ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppigard Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen fem år etter overtagelse (21.03.2024) og bebor 
eiendommen i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
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35/19   
G/BNR 57/1 KVAM, SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMT   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling 
av ca 4,6 daa fra landbrukseiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan selges til 
eier av fjøstomta g/bnr 57/12. 

2. Det fradelte arealet kan ikke overskjøtes uten konsesjon. Kommunen behandler 
konsesjonssøknad på det fradelte arealet kun samtidig med konsesjonssøknad på den 
tidligere fradelte g/bnr 57/13 

3. Som vilkår for deling skal de fradelte parsellene, både den som deles fra nå og den 
tidligere fradelte g/bnr 57/13 ved overskjøting til Ro Eie AS sammenføyes med g/bnr 
57/12. 

4. Deling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket jf. jordloven § 12 
åttende ledd.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er 
tre uker etter at melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling 
av ca 4,6 daa fra landbrukseiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan selges til 
eier av fjøstomta g/bnr 57/12. 

2. Det fradelte arealet kan ikke overskjøtes uten konsesjon. Kommunen behandler 
konsesjonssøknad på det fradelte arealet kun samtidig med konsesjonssøknad på den 
tidligere fradelte g/bnr 57/13 

3. Som vilkår for deling skal de fradelte parsellene, både den som deles fra nå og den 
tidligere fradelte g/bnr 57/13 ved overskjøting til Ro Eie AS sammenføyes med g/bnr 
57/12. 

4. Deling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket jf. jordloven § 12 
åttende ledd.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er 
tre uker etter at melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  

 
 
36/19   
G/BNR 57/13 M.FL. SØKNAD OM KONSESJON PÅ TO PARSELLER SOM TILLEGGSAREAL TIL 
FJØSTOMT  SØKER: RO EIE AS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges konsesjon til Ro Eie As på erverv av tomteparsell g/bnr 57/13 samt 
tilgrensende areal omsøkt fradelt på ca 4,6 daa.  

2. Med hjemmel i § 11 settes som vilkår for konsesjon at arealene legges til fjøstomta 
g/bnr 57/12 som tilleggsareal og eiendommene skal sammenføyes i matrikkelen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges konsesjon til Ro Eie As på erverv av tomteparsell g/bnr 57/13 samt 
tilgrensende areal omsøkt fradelt på ca 4,6 daa.  

2. Med hjemmel i § 11 settes som vilkår for konsesjon at arealene legges til fjøstomta 
g/bnr 57/12 som tilleggsareal og eiendommene skal sammenføyes i matrikkelen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
 
37/19   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, 
samt § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  får Øyer fjellstyre tillatelse til bruk av 
helikopter i 2 dager for transport av byggemateriale, grus og sement. Øyer fjellstyre får videre 
tillatelse til bruk av traktor/ATV for transport av snekkerutstyr mm, samt tillatelse til å kjøre 
inn ei lett beltegående gravemaskin. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019 
- Transport av snekkerutstyr mm skal foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen. 
- Lett beltegående gravemaskin skal kjøres inn fra Ner-Åsta langs fe-råket. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det føres logg for motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt sesong.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, 
samt § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  får Øyer fjellstyre tillatelse til bruk av 
helikopter i 2 dager for transport av byggemateriale, grus og sement. Øyer fjellstyre får videre 
tillatelse til bruk av traktor/ATV for transport av snekkerutstyr mm, samt tillatelse til å kjøre 
inn ei lett beltegående gravemaskin. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019 
- Transport av snekkerutstyr mm skal foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen. 
- Lett beltegående gravemaskin skal kjøres inn fra Ner-Åsta langs fe-råket. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det føres logg for motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt sesong.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
38/19   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: INGER OG SEVERIN REICHMUTH 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Inger og Severin Reichmith tillatelse til transport av av div materialer, 
kjøkkeninnreding og møbler fra parkering ved Ner-Åstvatnet og inn til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 
155/1/138.  Det forutsettes at transporten fra brua over Neråst-åa og bort til hytta foretas 
med ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer som f.eks jernhest / kombitrack.  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august 2019. Det skal tas hensyn til vær og 
føreforhold. 
- Transporten skal begrenses til et minimum. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det føres logg over motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt 
sesong. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Inger og Severin Reichmith tillatelse til transport av av div materialer, 
kjøkkeninnreding og møbler fra parkering ved Ner-Åstvatnet og inn til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 
155/1/138.  Det forutsettes at transporten fra brua over Neråst-åa og bort til hytta foretas 
med ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer som f.eks jernhest / kombitrack.  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august 2019. Det skal tas hensyn til vær og 
føreforhold. 
- Transporten skal begrenses til et minimum. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det føres logg over motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt 
sesong. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
39/19   
SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG   
SØKER: ANDERS LEDUM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Anders Ledum tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer i 
forbindelse med oppføring av naust ved Goppollvatnet. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 4 turer sommer/høst 2019. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Anders Ledum tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer i 
forbindelse med oppføring av naust ved Goppollvatnet. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 4 turer sommer/høst 2019. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
40/19   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til å kjøre inntil 3 turer til Jogrimen med ATV med henger 
for transport av vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen. 
- Tillatelsen gjelder tom september 2019. 
- 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: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til å kjøre inntil 3 turer til Jogrimen med ATV med henger 
for transport av vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen. 
- Tillatelsen gjelder tom september 2019. 
- 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. 
 
 
41/19 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13 
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: JOHAN SOLBERG 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Johan Solberg tillatelse til å kjøre en tur med traktor til hytta ved lyngen for transport av 
materialer, maling, redskaper og aggregat. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2019 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
John Berge (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«- Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold, og etter avtale med Øyer Fjellstyre». 
 
Rådmannens forslag med John Berges tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Johan Solberg tillatelse til å kjøre en tur med traktor til hytta ved lyngen for transport av 
materialer, maling, redskaper og aggregat. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2019 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold, og etter avtale med Øyer Fjellstyre 
 
 
42/19   
MOTORFERDSEL I UTMARK - TRANSPORT AV BÅT TIL ØVER-ÅSTVATNET OG 
ØYSTEINSVATNET  SØKER: HELGE HAUGERUD 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Helge Haugerud tillatelse til bruk av ATV for transport av båt til Øver-Åstvatnet og til 
Øysteinsvatnet. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019. 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) til Øver-Åstvatnet og 1 tur (tur/retur) til Øysteinsvatnet. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor fra Oksbåsen og fra Åstdalsetra. 
- Ved Øver-Åstvatnet er det bløt mark rundt det meste av vatnet, så her bør det utvises 
forsiktighet så det ikke settes varige kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med 
håndmakt de siste metrene. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
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- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«- Det henstilles at søkers gamle båt medbringes på retur». 
 
Rådmannens forslag med Jon Halvor Midtmagelis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Helge Haugerud tillatelse til bruk av ATV for transport av båt til Øver-Åstvatnet og til 
Øysteinsvatnet. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder sommer/høst 2019. 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) til Øver-Åstvatnet og 1 tur (tur/retur) til Øysteinsvatnet. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor fra Oksbåsen og fra Åstdalsetra. 
- Ved Øver-Åstvatnet er det bløt mark rundt det meste av vatnet, så her bør det utvises 
forsiktighet så det ikke settes varige kjørespor. En bør derfor vurdere å dra båten med 
håndmakt de siste metrene. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Det henstilles at søkers gamle båt medbringes på retur 
 
 


