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41/18   
201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA  SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplanen for Sagtomta, med plankart datert 31.5.2018 og 
reguleringsbestemmelser, datert 4.6.2018, med rådmannens forslag til endringer etter 
offentlig ettersyn. 
 
Planen er ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.  
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som 
delegert vedtak når bekreftelse på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplanen for Sagtomta, med plankart datert 31.5.2018 og 
reguleringsbestemmelser, datert 4.6.2018, med rådmannens forslag til endringer etter 
offentlig ettersyn. 
 
Planen er ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.  
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som 
delegert vedtak når bekreftelse på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.  
 
 

42/18   
PLANID 201715 - REGULERINGSPLAN - FLATSTULEN - PLANPROGRAM   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Flatstulen, datert 23.5.2018, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av 
hensyn til miljøbelastning dette gir i forhold til berørte naboer.  
 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag: 
«Det kan utarbeides reguleringsplan som tilrettelegger for uttak av grusressurser på gbnr 
72/1, mottak av rene masser og tilbakeføring til jordbruksareal. Øyer kommune fastsetter i 
medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 planprogram for Flatstulen. 
 
I punkt 9.4 i planprogrammet tilføyes at forholdet til «Lov om rettshøve mellom grannar 
(grannelova).» (Lov-1961-06-16-15) skal utredes. 



 

  

 Side 5 av 14 

 
Forutsetninger i det videre planarbeidet er: 

- Arealet må være minst av samme kvalitet med tanke på bratthet/terrrengforhold 
som dagens landbruksareal etter endt uttak. 

- Området må fortløpende og trinnvis tilbakeføres til landbruk i hht oppgitte etapper 
og delområder. 

- Driftstid settes til maksimum 5 år. 
- Driftstid kan ikke påregnes forlenget ut over maksimal driftstid som er angitt. 
- Driftstid legges til de perioder av året da uteoppholdsarealer brukes i begrenset grad 

(ikke uttak i sommermånedene juni, juli og august). 
- Området skal være i full landbruksproduksjon senest 1 år etter avsluttet uttak. 

 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Skoglis forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune avviser i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Flatstulen, datert 23.5.2018, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av 
hensyn til miljøbelastning dette gir i forhold til berørte naboer.  
 
 

43/18   
PLANID 201714 - REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6  UBA- OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Haugan BF6, datert 14.5.2018, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Haugan BF6, datert 14.5.2018, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  

 
 

44/18   
201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12  OFFENTLIG 
ETTERSYN UBA 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen 
for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.2018, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen 
for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.2018, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 

45/18   
201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - OFFENTLIG ETTERSYN UBA   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legges utbyggingsavtalen 
for områdene BF3-BF9 innenfor reguleringsplan for  Mosetertoppen FB9, datert 14.5.2018, 
ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legges utbyggingsavtalen 
for områdene BF3-BF9 innenfor reguleringsplan for  Mosetertoppen FB9, datert 14.5.2018, 
ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 

46/18   
REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG  - MOSETERTOPPEN  OFFENTLIG 
ETTERSYN UBA 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legges utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Hafjell skianlegg - Mosetertoppen, datert 14.5.2018, ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legges utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Hafjell skianlegg - Mosetertoppen, datert 14.5.2018, ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager.  
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47/18   
DISPENSASJON FRA REGPLAN HAFJELLTOPPEN FJELLGREND GBNR 155/123 - 
KRINGELÅSVEGEN 19   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.5 
slik at byggesøknad med gesimshøyde på 4,0 m kan behandles. Øvrige forhold i 
byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.5 
slik at byggesøknad med gesimshøyde på 4,0 m kan behandles. Øvrige forhold i 
byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
 

48/18   
ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL 
EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414  KLAGEBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 14/18, 13.2.2018. Klagenemda i Øyer kommune 
gir ikke medhold til klage fremsatt 15.3.2018.  
 
I henhold til pbl § 1-9 femte ledd sendes klagen til Fylkesmannen i Oppland for endelig 
avgjørelse. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 14/18, 13.2.2018. Klagenemda i Øyer kommune 
gir ikke medhold til klage fremsatt 15.3.2018.  
 
I henhold til pbl § 1-9 femte ledd sendes klagen til Fylkesmannen i Oppland for endelig 
avgjørelse. 
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49/18   
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN E6 -GBNR 32/4 - KONGSVEIEN 10 - TILBYGG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 19-2 innvilges dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i 
reguleringsplan for E6 Granrudmoen – Tingberg. Det innvilges dispensasjon slik at konkret 
søknad, mottatt 19.4.18 (arkivsak 18/888), om tiltak på gnr/bnr 32/4, kan behandles selv om 
omsøkte tiltak er innenfor byggegrensene til veg. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år fra dags dato, bortfaller 
tillatelsen. 

2. Den som har fått dispensasjon, kan ikke på et senere tidspunkt fremme 
erstatningskrav mot Statens vegvesen for påregnelige skader og ulemper som er 
påført bygningen/innretningen på grunn av beliggenheten i forhold til vegen. Dette 
gjelder også støy. 

3. Masser som er infisert av invaderende ugras/svartelista arter skal:  
- håndteres lokalt for å unngå spredning 
- eller deponeres i varig deponi 
- eller legges som toppmasser der det skal sås gras som klippes regelmessig 

4. Dersom masser skal kjøres bort:  
- Massene skal dekkes godt under transport 
- Jord skal fjernes fra bil, maskiner og utstyr før det tas i bruk andre steder. 
- Massene skal leveres i godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for 

håndtering av denne typen spesialavfall. 
 

5. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på 10 meter.  Det er viktig at de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen.  Melding om funn skal 
straks sendes til fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, annet 
ledd. 

 
Behandling: 
Anne Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilite. Anne Braastad Lie fratrådte. 
Habiliteten ble vurdert og hun erklæres inhabil. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 19-2 innvilges dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i 
reguleringsplan for E6 Granrudmoen – Tingberg. Det innvilges dispensasjon slik at konkret 
søknad, mottatt 19.4.18 (arkivsak 18/888), om tiltak på gnr/bnr 32/4, kan behandles selv om 
omsøkte tiltak er innenfor byggegrensene til veg. 
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Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 
1. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år fra dags dato, bortfaller 

tillatelsen. 
2. Den som har fått dispensasjon, kan ikke på et senere tidspunkt fremme 

erstatningskrav mot Statens vegvesen for påregnelige skader og ulemper som er 
påført bygningen/innretningen på grunn av beliggenheten i forhold til vegen. Dette 
gjelder også støy. 

3. Masser som er infisert av invaderende ugras/svartelista arter skal:  
- håndteres lokalt for å unngå spredning 
- eller deponeres i varig deponi 
- eller legges som toppmasser der det skal sås gras som klippes regelmessig 

4. Dersom masser skal kjøres bort:  
- Massene skal dekkes godt under transport 
- Jord skal fjernes fra bil, maskiner og utstyr før det tas i bruk andre steder. 
- Massene skal leveres i godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for 

håndtering av denne typen spesialavfall. 
5. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages fredete kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på 10 meter.  Det er viktig at de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen.  Melding om funn skal 
straks sendes til fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, annet 
ledd. 

 
Anne Braastad Lie tiltrådte. 
 
 

50/18   
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 for Øyer 
kommune  får Monica og Gaute Szacinski tillatelse til bruk av traktor for transport av 
materiell og utstyr fra Oksbåsen og inn til hytta ved Øver-Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til hytte ved 
Øver-Åstvatnet. 
- Tillatelsen gjelder 2 turer 2018. 
- 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. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder for Øyer 
kommune  får Monica og Gaute Szacinski tillatelse til bruk av traktor for transport av 
materiell og utstyr fra Oksbåsen og inn til hytta ved Øver-Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til hytte ved 
Øver-Åstvatnet. 
- Tillatelsen gjelder 2 turer 2018. 
- 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.  
 
 

51/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: KNUT ARVE JAKOBSEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Knut Arve Jakobsen tillatelse til bruk av ATV for transport av materiell og 
utstyr for vedlikehold av naust ved Lyngen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august. 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. 
- 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 Knut Arve Jakobsen tillatelse til bruk av ATV for transport av materiell og 
utstyr for vedlikehold av naust ved Lyngen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august. 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. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 

52/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL JOGRIMEN   
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 4 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 2018. 
- 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 4 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 2018. 
- 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. 
 
 

53/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: JOHANNES MÆHLUM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Johannes Mæhlum tillatelse til bruk av traktor for transport av materiell og 
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utstyr i forbindelse med renovering/vedlikehold av hytte/fiskebu ved Ner-Åstvatnet, samt 
tillatelse til bruk av traktor for vedtransport. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 3 tur (tur/retur). 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom september. Det skal tas hensyn til vær og 
føreforhold. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor – traktorveg.  
- 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 Johannes Mæhlum tillatelse til bruk av traktor for transport av materiell og 
utstyr i forbindelse med renovering/vedlikehold av hytte/fiskebu ved Ner-Åstvatnet, samt 
tillatelse til bruk av traktor for vedtransport.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 3 tur (tur/retur). 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom september. Det skal tas hensyn til vær og 
føreforhold. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor – traktorveg.  
- 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. 
 
 

54/18   
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 og § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Inger og Severin Reichmith 
tillatelse til bruk av helikopter for transport av byggematerialer fra parkering ved Ner-
Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Det gis videre tillatelse til bruk av ATV med 
henger, evnet andre lette beltegående kjøretøyer for transport av utstyr og mindre 
mengder materiell. 
 
 Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2018. 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
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- Transporten med ATV / mindre beltegående kjøretøyer skal foregå langs etablert kjørespor 
og sti.   
- 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 må innhentes grunneiers tillatelse til bruk av ATV / mindre beltegående kjøretøyer. 
 
Det gis ikke tillatelse til bruk av traktor for transport, da dette vil føre til betydelige 
kjøreskader og være til skade for natur og naturmiljø. Dette med hjemmel i § 8 i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag og § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag og § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Inger og Severin Reichmith 
tillatelse til bruk av helikopter for transport av byggematerialer fra parkering ved Ner-
Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Det gis videre tillatelse til bruk av ATV med 
henger, evnet andre lette beltegående kjøretøyer for transport av utstyr og mindre 
mengder materiell. 
 
 Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2018. 
- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Transporten med ATV / mindre beltegående kjøretøyer skal foregå langs etablert kjørespor 
og sti.   
- 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 må innhentes grunneiers tillatelse til bruk av ATV / mindre beltegående kjøretøyer. 
 
Det gis ikke tillatelse til bruk av traktor for transport, da dette vil føre til betydelige 
kjøreskader og være til skade for natur og naturmiljø. Dette med hjemmel i § 8 i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag og § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
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55/18   
REFERATER - PLANUTVALGET 12.06.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 

 


	P180041SS
	P180041BS
	P180041BE
	P180041VS
	P180041VE
	P180041SE
	P180042SS
	P180042BS
	P180042BE
	P180042VS
	P180042VE
	P180042SE
	P180043SS
	P180043BS
	P180043BE
	P180043VS
	P180043VE
	P180043SE
	P180044SS
	P180044BS
	P180044BE
	P180044VS
	P180044VE
	P180044SE
	P180045SS
	P180045BS
	P180045BE
	P180045VS
	P180045VE
	P180045SE
	P180046SS
	P180046BS
	P180046BE
	P180046VS
	P180046VE
	P180046SE
	P180047SS
	P180047BS
	P180047BE
	P180047VS
	P180047VE
	P180047SE
	P180048SS
	P180048BS
	P180048BE
	P180048VS
	P180048VE
	P180048SE
	P180049SS
	P180049BS
	P180049BE
	P180049VS
	P180049VE
	P180049SE
	P180050SS
	P180050BS
	P180050BE
	P180050VS
	P180050VE
	P180050SE
	P180051SS
	P180051BS
	P180051BE
	P180051VS
	P180051VE
	P180051SE
	P180052SS
	P180052BS
	P180052BE
	P180052VS
	P180052VE
	P180052SE
	P180053SS
	P180053BS
	P180053BE
	P180053VS
	P180053VE
	P180053SE
	P180054SS
	P180054BS
	P180054BE
	P180054VS
	P180054VE
	P180054SE
	P180055SS
	P180055BS
	P180055BE
	P180055VS
	P180055VE
	P180055SE

