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18/18   
201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsendringen for Sagtomta, med plankart datert 1.3.2018 og 
reguleringsbestemmelser, datert 5.3.2018, ut på offentlig ettersyn. 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2.3: 
«Bygningen skal tilpasses tradisjonell byggestil m.h.t. takform. Taktekking skal være av 
ikkereflekterende overflate eller materiale». 
Jon Halvor Midtmagelis endringsforslag falt med 3 mot 4 stemmer. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsendringen for Sagtomta, med plankart datert 1.3.2018 og 
reguleringsbestemmelser, datert 5.3.2018, ut på offentlig ettersyn. 
 
 

19/18   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR SNØSCOOTERTRANSPORT TIL 
JOGRIMEN   
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 4 og 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
møbler, brensel og materiell for vedlikehold til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 12 - 15.  

- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer: 1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – 
Jogrimen. 2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i §§ 4 og 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
møbler, brensel og materiell for vedlikehold til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 12 - 15.  

- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer: 1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – 
Jogrimen. 2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 

20/18   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER OG 
BAGASJE TIL HYNNA   
SØKER: KJERSTI AAS 
 
Rådmannens 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 Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2018. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag 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 Åstbru til Hynna. 
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2018. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 

21/18   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER FRA 
GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA   
SØKER: BENT ARE WOLLAN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer 
og bagasje fra Gammelskolla til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2018. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer 
og bagasje fra Gammelskolla til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2018. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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22/18   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT I FORBINDELSE MED 
TV PRODUKSJON I ØYERFJELLET   
SØKER: NRK HORDALAND V/GUNN AASEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får NRK Hordaland tillatelse til å benytte leiekjører for transport av personell og 
utstyr i forbindelse med TV produksjonen «Det umulige landet». 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder bruk av inntil 2 snøscootere i perioden 18. – 19. mars.   

- Tillatelsen gjelder transport inn til Bøsetra og fra Bøsetra og videre innover til 
Steinhytta.   

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  

- Motorferdselen  begrenses til et minimum og til det som absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen 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 NRK Hordaland tillatelse til å benytte leiekjører for transport av personell og 
utstyr i forbindelse med TV produksjonen «Det umulige landet». 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder bruk av inntil 2 snøscootere i perioden 18. – 19. mars.   

- Tillatelsen gjelder transport inn til Bøsetra og fra Bøsetra og videre innover til 
Steinhytta.   

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  

- Motorferdselen  begrenses til et minimum og til det som absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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23/18   
REFERATER - PLANUTVALGET 13.03.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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