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39/17   
201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets  innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 

 

40/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅLSGRENSE REGULERINGSPLAN FOR E6 TINGBERG-
TRETTEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2innvilges dispensasjon fra formålskategori på vilkår. Det settes 
krav om at dokumentasjon på at brannstasjonen anlegges slik at den ligger på sikker grunn 
ved en eventuell 1000års-flom fremlegges i byggesaken. Det må også dokumenteres at 
adkomstvegene er fremkommelige ved en slik hendelse.  
 
Ønske om flomforsterkning av skråningen mot Lågen opp til kote 183 må avklares som eget 
tiltak. 
 
NVE skal ha kopi av en evt. byggetillatelse slik at de er informert om hvordan kravene i 
TEK10 er svart ut mht tilstrekkelig flomsikkerhet. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2innvilges dispensasjon fra formålskategori på vilkår. Det settes 
krav om at dokumentasjon på at brannstasjonen anlegges slik at den ligger på sikker grunn 
ved en eventuell 1000års-flom fremlegges i byggesaken. Det må også dokumenteres at 
adkomstvegene er fremkommelige ved en slik hendelse.  
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Ønske om flomforsterkning av skråningen mot Lågen opp til kote 183 må avklares som eget 
tiltak. 
 
NVE skal ha kopi av en evt. byggetillatelse slik at de er informert om hvordan kravene i 
TEK10 er svart ut mht tilstrekkelig flomsikkerhet. 
 
 

41/17   
DISPENSASJON FRA DEL AV HAUGEN GBNR 025/015 - FRITIDSBOLIG - HORNSJØVEGEN 509   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse § 6 i reguleringsplan 
for Del av Haugen.  
 
Det tillates å bygge underetasje på tilbygg på tomt 25/15.  
 
Denne dispensasjonen åpner for at søknad av 9.5.2017 kan behandles på tross av at 
bestemmelsene ikke åpner for å bygge med sokkel. Dispensasjonen er ingen automatisk 
godkjennelse av byggesøknad.  
 
Behandling: 
Laila J. Skåden(SP) fremmet følgende omforente tilleggsforslag til 2.avsnitt: 
«Det tillates å bygge underetasje på tilbygg på tomt 25/15 på grunn av terrengtilpasning». 
 
Rådmannens forslag med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse § 6 i reguleringsplan 
for Del av Haugen.  
 
Det tillates å bygge underetasje på tilbygg på tomt 25/15 på grunn av terrengtilpasning. 
 
Denne dispensasjonen åpner for at søknad av 9.5.2017 kan behandles på tross av at 
bestemmelsene ikke åpner for å bygge med sokkel. Dispensasjonen er ingen automatisk 
godkjennelse av byggesøknad.  
 
 
 

42/17   
DISPENSASJON GBNR 62/1 - FRADELING AV AREAL - NORDLIA   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedtak etter lova om jord: 

 Med hjemmel i jordloven § 12 med tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 
inntil 5 daa tun med omkringliggende areal fra eiendommen Nordlia g/bnr 62/1  

 Den omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 
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 Med hjemmel i pbl § 19-2 kan det derfor gis dispensasjon til fradeling av tunet med 
påstående bygninger, i alt 5 daa, fra 62/1. 
 

Vedtak i PU-sak 24/15 oppheves. 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 

 Samlet sett vurderes det å være en overvekt av forhold som tilsier at søknaden kan 

imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen som 

blir igjen, samt å legge til rette for fortsatt bosetting vurderes her å være større enn å 

opprettholde en streng holdning til arealdisponering som ligger i LNF-formålets hensyn.  

 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av tunet på Nordlia (62/1)etter 

pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,6 daa fra gbnr. 62/1 med 

påstående bygninger, i tråd med oppdatert kart etter befaring med eier.    

 

 Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til boligformål. Arealformål 

forblir LNF. 

 

 Den nye eiendommen kan bebygges i samsvar med bestemmelser/retningslinjer for bolig i 

LNF-områder i til en hver tids gjeldende kommuneplan. Det er ikke nødvendig å søke 

dispensasjon fra LNF-bestemmelsene for å gjøre tiltak som samsvarer med 

bestemmelsene/retningslinjene for bolighus i LNF-områder.   

 

 Det settes følgende vilkår for fradelingen: 

Vegrett for gbnr. 62/1 skal tinglyses på ny eiendom med vilkår om at adkomsten kan 

benyttes som adkomst til landbruksarealer, med tilhørende vedlikeholdsavtale.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak etter lova om jord: 

 Med hjemmel i jordloven § 12 med tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 
inntil 5 daa tun med omkringliggende areal fra eiendommen Nordlia g/bnr 62/1  

 Den omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 

 Med hjemmel i pbl § 19-2 kan det derfor gis dispensasjon til fradeling av tunet med 
påstående bygninger, i alt 5 daa, fra 62/1. 
 

Vedtak i PU-sak 24/15 oppheves. 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 

 Samlet sett vurderes det å være en overvekt av forhold som tilsier at søknaden kan 

imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen som 

blir igjen, samt å legge til rette for fortsatt bosetting vurderes her å være større enn å 

opprettholde en streng holdning til arealdisponering som ligger i LNF-formålets hensyn.  
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 Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av tunet på Nordlia (62/1)etter 

pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,6 daa fra gbnr. 62/1 med 

påstående bygninger, i tråd med oppdatert kart etter befaring med eier.    

 

 Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til boligformål. Arealformål 

forblir LNF. 

 

 Den nye eiendommen kan bebygges i samsvar med bestemmelser/retningslinjer for bolig i 

LNF-områder i til en hver tids gjeldende kommuneplan. Det er ikke nødvendig å søke 

dispensasjon fra LNF-bestemmelsene for å gjøre tiltak som samsvarer med 

bestemmelsene/retningslinjene for bolighus i LNF-områder.   

 

 Det settes følgende vilkår for fradelingen: 

Vegrett for gbnr. 62/1 skal tinglyses på ny eiendom med vilkår om at adkomsten kan 

benyttes som adkomst til landbruksarealer, med tilhørende vedlikeholdsavtale.  

 
 

43/17   
DISPENSASJON - HAFJELLTOPPEN FJELLGREND GBNR 12/120 - FRITIDSBOLIG OG GARASJE - 
GEITRYGGEN 110   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 slik 
at det på tomt 12/120 tillates å bygge et anneks med sokkel etter søknad. Det tillates videre 
at sokkelen benyttes til garasje. 
BYA for bygningen med sokkel angis etter det elementet som gir største beregnet BYA. I 
henhold til bestemmelsene tillates ikke anneks større enn 30 m2, selv om sokkelen er større 
i utbredelse.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 slik 
at det på tomt 12/120 tillates å bygge et anneks med sokkel etter søknad. Det tillates videre 
at sokkelen benyttes til garasje. 
BYA for bygningen med sokkel angis etter det elementet som gir største beregnet BYA. I 
henhold til bestemmelsene tillates ikke anneks større enn 30 m2, selv om sokkelen er større 
i utbredelse.  
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44/17   
GBNR 155/1/261 - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG - HOLMSETERVEGEN 567   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det tillatelse til tiltak som er i strid med kommuneplan for 
Øyer (2000-2010). Det dispenseres fra kap. 2: «Innenfor LNF-områdene er det ikke tillatt med 
oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt 
ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring før områdene inngår i 
regulerings- eller bebyggelsesplan.» 
 
Det dispenseres fra retningslinjene for LNF-2 for fritidsbebyggelse over 800 moh, der 
retningslinjene tillater maksimalt 80 m2BRA. 
 
Det gis dispensasjon som muliggjør oppførelse av et tilbygg med BYA 49 m2. Tilbygge må 
bygges slik at gesimshøyde ikke overstiger 3,2 m og maksimal mønehøyde ikke overstiger 
5,65 m. Alt målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Det tillates ikke lagt inn vann i hytten, men kran på yttervegg kan videreføres. 
Det tillates verken terrasse eller opparbeidelse av plen på den siden av hytta som vender 
mot vannet.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det tillatelse til tiltak som er i strid med kommuneplan for 
Øyer (2000-2010). Det dispenseres fra kap. 2: «Innenfor LNF-områdene er det ikke tillatt med 
oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt 
ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring før områdene inngår i 
regulerings- eller bebyggelsesplan.» 
 
Det dispenseres fra retningslinjene for LNF-2 for fritidsbebyggelse over 800 moh, der 
retningslinjene tillater maksimalt 80 m2BRA. 
 
Det gis dispensasjon som muliggjør oppførelse av et tilbygg med BYA 49 m2. Tilbygge må 
bygges slik at gesimshøyde ikke overstiger 3,2 m og maksimal mønehøyde ikke overstiger 
5,65 m. Alt målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Det tillates ikke lagt inn vann i hytten, men kran på yttervegg kan videreføres. 
Det tillates verken terrasse eller opparbeidelse av plen på den siden av hytta som vender 
mot vannet.  
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45/17   
GBNR 26/193 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.1 bokstav c) i 
reguleringsplan for Lisetra 2. Det tillates å bygge underetasje på tomt 26/193 etter reviderte 
tegninger mottatt 19.5.2017. Denne dispensasjonen utfyller byggetillatelse gitt 15.8.2016, 
slik at det er mulig å bygge fritidsboligen som omsøkt med underetasje. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.1 bokstav c) i 
reguleringsplan for Lisetra 2. Det tillates å bygge underetasje på tomt 26/193 etter reviderte 
tegninger mottatt 19.5.2017. Denne dispensasjonen utfyller byggetillatelse gitt 15.8.2016, 
slik at det er mulig å bygge fritidsboligen som omsøkt med underetasje. 
 
 

46/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV VEDKLYVER OG AGGREGAT TIL TITTERSETRA  
SØKER: EVA KRÅBØL 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eva Kråbøl tillatelse til bruk av ATV  for transport av aggregat og vedklyver 
langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til Tittersetra.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 tur (tur/retur) i tidsrommet juni – august 2017. 
- Tillatelsen gjelder bruk av ATV for transport av aggregat og vedklyver langs traktorvegen 
fra Oksbåsen til Tittersetra. 
- 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. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eva Kråbøl tillatelse til bruk av ATV  for transport av aggregat og vedklyver 
langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til Tittersetra.  
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 tur (tur/retur) i tidsrommet juni – august 2017. 
- Tillatelsen gjelder bruk av ATV for transport av aggregat og vedklyver langs traktorvegen 
fra Oksbåsen til Tittersetra. 
- 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.  
 
 

47/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL HYTTE VED ØVER-
ÅSTVATNET   
SØKER: MONICA OG GAUTE SZACINSKI 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune og § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Monica og Gaute Szacinski 
tillatelse til bruk av helikopter for transport av materialer til hytte ved Øver-Åstvatnet og 
bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til 
hytta ved Øver-Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i tidsrommet juni – september 2017. 
- Tillatelsen gjelder bruk av helikopter for transport av materialer 
- Tillatelsen gjelder bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs traktorvegen fra 
Oksbåsen til hytte ved Øver-Åstvatnet. Inntil 3 turer (tur/retur). 
- 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. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune og § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Monica og Gaute Szacinski 
tillatelse til bruk av helikopter for transport av materialer til hytte ved Øver-Åstvatnet og 
bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til 
hytta ved Øver-Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i tidsrommet juni – september 2017. 
- Tillatelsen gjelder bruk av helikopter for transport av materialer 
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- Tillatelsen gjelder bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs traktorvegen fra 
Oksbåsen til hytte ved Øver-Åstvatnet. Inntil 3 turer (tur/retur). 
- 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. 
 
 

48/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER TIL NAUST VED 
ØYSTEINSVATNET   
SØKER: ODD-ERIK LUNHEIM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Odd-Erik Lunheim tillatelse til å benytte traktor med henger for transport av 
materialer for restaurering av naust ved Øysteinsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs den gamle setervegen fra Augsetra mot Bøsetra. Dette ca 1,5 
km og så på fastmark, ca 400 m, videre ned til naustet.  
- Tillatelsen gjelder i perioden fra juni tom august. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- 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. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Tillatelsen gjelder inntil 3 turer (tur/retur)». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Arne Skoglis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Odd-Erik Lunheim tillatelse til å benytte traktor med henger for transport av 
materialer for restaurering av naust ved Øysteinsvatnet. Tillatelsen gjelder inntil 3 turer 
(tur/retur). 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs den gamle setervegen fra Augsetra mot Bøsetra. Dette ca 1,5 
km og så på fastmark, ca 400 m, videre ned til naustet.  
- Tillatelsen gjelder i perioden fra juni tom august. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- 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. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 

49/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER; UTSTYR OG DIV MASSSER TIL 
HYTTE VED HORNSJØEN   
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til transport av materialer, utstyr og div 
masser til hytte ved Hornsjøen. Det gis også tillatelse til å kjøre inn hjulgående gravemaskin 
for graving av brønn.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder transport langs etablert traktorveg. 
- Tillatelsen gjelder 10 turer (tur/retur), samt 1 tur (tur/retur) med hjulgående gravemaskin. 
- 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. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt: 
«Det forventes at søker setter i gang en prosess med avklaring av fremtidig vegstatus». 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende endringsforslag i 2.avsnitt: 
«Tillatelsen gjelder 5 turer (tur/retur), samt 1 tur (tur/retur) med hjulgående gravemaskin». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Skoglis forslag ble Arne 
Skoglis forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til transport av materialer, utstyr og div 
masser til hytte ved Hornsjøen. Det gis også tillatelse til å kjøre inn hjulgående gravemaskin 
for graving av brønn. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder transport langs etablert traktorveg. 
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- Tillatelsen gjelder 5 turer (tur/retur), samt 1 tur (tur/retur) med hjulgående gravemaskin. 
- 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 forventes at søker setter i gang en prosess med avklaring av fremtidig vegstatus. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 

 

50/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV UTSTYR/VERKTØY FOR REPERASJON AV 
UTHUS VED LYNGEN   
SØKER: JOHAN SOLBERG 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for transport av utstyr/redskaper for 
restaurering av uthus ved Lyngen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni – juli. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor – traktorveg fra Bøsetra til Lyngen. Det 
skal kjøres langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. 
- 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. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for transport av utstyr/redskaper for restaurering 
av uthus ved Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune får Lyngen. 
 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni – juli. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor – traktorveg fra Bøsetra til Lyngen. Det 
skal kjøres langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. 
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- 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. 
 
 

51/17   
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK SOMMER / HØST 2017  SØKER: ØYER 
TURSKILØYPER 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper tillatelse til å pusse opp trase/grøft mellom Parkeringsplassen 
på Hundersetra og Pellestova. 
 
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 Øyer Turskiløyper tillatelse til å pusse opp trase/grøft mellom Parkeringsplassen 
på Hundersetra og Pellestova. 
 
 

52/17   
REFERATER -  PLANUTVALGET 06.06.2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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