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52/19   
201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Behandling: 
Anne Magnhild Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Anne Magnhild Braastad Lie 
fratrådte. Det ble enstemmig vedtatt at hun erklæres habil og hun tiltrådte. 
 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes til møte i planutvalget i oktober. Befaring før møtet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Inger Synnøve Bratts forslag ble 
rådmannens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 2 SP) mot 3 stemmer (2 AP, 1 KrF). 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
53/19   
PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, SLUTTBEHANDLING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, 
sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, 
sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3: 

 
 
54/19   
G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON   
SØKER: NINA SOLBERG 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Nina Solberg på eiendommen Solberg 
g/bnr 100/7 m.fl. i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen 
ett år etter overtagelse og har den som fast bosted den i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra 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. 
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Planutvalgets innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 

fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Nina Solberg på eiendommen Solberg 
g/bnr 100/7 m.fl. i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen 
ett år etter overtagelse og har den som fast bosted den i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
55/19   
G/BNR 52/20 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Oddvar Nordlund om fradeling av en 
enkeltskogteig fra landbrukseiendommen g/bnr 52/20. Søknaden ivaretar ikke hensynet til en 
tjenlig bruksstruktur og driftsmessig god løsning. Om søknaden innvilges vil det dreie praksis i 
en klart uønsket retning. 
 
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: 
Inger Synnøve Bratt (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Inger Synnøve Bratt fratrådte. Det 
ble enstemmig vedtatt at hun erklæres inhabil. Ole Hageløkken (AP) tiltrådte. 
 
AP, H og KrF fremmet følgende alternative forslag: 
«Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes søknad fra Oddvar Nordlund om fradeling av en 
enkeltskogteig fra landbrukseiendommen g/bnr 52/20.  
Øyer Kommune vektlegger at delingen vil gi en driftsmessig god løsning». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og omforent forslag ble omforent 
forslag vedtatt med 5 stemmer (2 AP, 2 H og 1 KrF) mot 2 stemmer (SP). 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes søknad fra Oddvar Nordlund om fradeling av en 
enkeltskogteig fra landbrukseiendommen g/bnr 52/20.  
Øyer Kommune vektlegger at delingen vil gi en driftsmessig god løsning. 
 
Inger Synnøve Bratt tiltrådte. Ole Hageløkken fratrådte. 
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56/19   
G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE 
BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Martin Lunke 
på erverv av eiendommen Nistuen Lunke g/bnr 53/1. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han bebor 
eiendommen i til sammen fem år innen det er gått syv år etter overtagelse (5. sept 
2024) 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere lempelser i boplikten 
 
Søknaden er ikke fullt ut etterkommet. Det gir klagerett 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: 
Inger Synnøve Bratt (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Inger Synnøve Bratt fratrådte. Det 
ble enstemmig vedtatt at hun erklæres inhabil. Ole Hageløkken (AP) tiltrådte. 
 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet. Arnfinn Gillebo fratrådte. Det ble 
enstemmig vedtatt at han erklæres inhabil.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med seks medlemmer i planutvalget. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Martin Lunke 
på erverv av eiendommen Nistuen Lunke g/bnr 53/1. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han bebor 
eiendommen i til sammen fem år innen det er gått syv år etter overtagelse (5. sept 
2024) 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere lempelser i boplikten 
 
Søknaden er ikke fullt ut etterkommet. Det gir klagerett 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. 
 
Inger Synnøve Bratt og Arnfinn Gillebo tiltrådte. Ole Hageløkken fratrådte. 
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57/19   
G/BNR 10/1 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad om deling av eiendommen g/bnr 10/1 for 
den delen av den nye grunneiendommen g/bnr 10/91 som i Områderegulering for H5 
– og H6-områdene i Hafjell som har arealformål landbruksformål 

2. Planutvalget ber rådmannen vurdere delingsforretningen av 04.01.2019 opp mot 
forvaltningsloven § 41 og at Vestsida Eiendom AS sitt erverv mangler nødvendig 
konsesjon jf. konsesjonsloven § 2 

 
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: 
Brev fra advokatfirmaet Thallaug datert 16.09.2019 ble lagt fram i møtet. Innholdet i brevet 
endrer ikke rådmannens innstilling. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (2 AP, 2 SP, 1 KrF) mot 2 stemmer (H). 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad om deling av eiendommen g/bnr 10/1 for 
den delen av den nye grunneiendommen g/bnr 10/91 som i Områderegulering for H5 
– og H6-områdene i Hafjell som har arealformål landbruksformål 

2. Planutvalget ber rådmannen vurdere delingsforretningen av 04.01.2019 opp mot 
forvaltningsloven § 41 og at Vestsida Eiendom AS sitt erverv mangler nødvendig 
konsesjon jf. konsesjonsloven § 2 

 
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.   
 
 
58/19   
DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND/GESIMSHØYDE, GBNR 
155/84/FRITIDSBOLIG/TILBYGG HYTTE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

- Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens punkt 3.5 i reguleringsplanen 102B Hafjelltoppen 
hyttegrend, slik at omsøkt gesimshøyde på 4 meter legges til grunn ved senere 
behandling av byggesøknaden. 
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- Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

- Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens punkt 3.5 i reguleringsplanen 102B Hafjelltoppen 
hyttegrend, slik at omsøkt gesimshøyde på 4 meter legges til grunn ved senere 
behandling av byggesøknaden. 

- Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

 
 
59/19   
DISPENSASJON KOMMUNEPLAN GBNR 91/6 OG 155/1/274 -OPPDELING AV GARDSBRUK -  
FRITIDSFESTE OG TUN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven:  

1. Med hjemmel i jordloven §12, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt, innvilges søknad om 
fradeling av tunet med omkringliggende areal totalt fem dekar fra landbrukseiendommen Nordre 
Strangstad g/bnr 91/6 slik at dette kan etableres som selvstendig boligeiendom  

2. Det er en forutsetning for deling at landbruksarealene selges som tilleggsareal til anna nærliggende 
landbrukseiendom i drift slik at det oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.  

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket  

 

Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2000-2010 arealkategori LNF2, om forbud mot tiltak som ikke er tilknyttet 
stedbunden næring. Det gis tillatelse til fradeling av arealene etter pbl. § 20-1 pkt. m, og bruksendring 
av bygningene.  

Tillatelsen gis for:  
Tunet:  

1. Fradele og opprette ny boligeiendom for det bebygde tunet, med areal på ca. 5 000 m2 fra 
gnr 91 bnr 6 jfr. kartskisse datert 3.7.19 

2. Bruksendring av bygningene på tunet fra våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til 
uthus/anneks knyttet til bolig. 

3. Eiendommen gbnr. 91/6 legges til arealformål LNF spredt bolig nåværende ved neste 
revidering av kommuneplanens arealdel. Antall boenheter skal være samme som i dag.  
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Tillatelsen gis for: 

Setra: 

1. Fradele og opprette ny fritidseiendom som festegrunn for den bebygde setra på Holmsætra 
(155/1/274) med et areal på ca. 850 m2 fra gnr 155 bnr 1.  

2. Bruksendring av bygningene på setra fra seterbygning/sel/rorbu til fritidsbolig, og øvrige 4 
bygninger endres til uthus/anneks knyttet til fritidsbolig. 
 
Ny bebygd fritidseiendom legges ikke til arealformål LNFR med spredt fritidsbebyggelse 
gjennom denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær 
søknadsbehandling. 
 

Med hjemmel i pbl settes følgende vilkår for tillatelsen:   

1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 91/6 må sikres for framtiden. Dersom noe av 
eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp tinglyses.   

2. Gjenstående landbruksareal på 91/6 må sikres vegrett over fradelt grunneiendom. Vegretten 
skal ligge mellom låve og garasje og tinglyses på nyopprettet grunneiendom.  

3. Ny grunneiendom fradelt fra 91/6 skal sikres adkomst til låve på 91/6. Veiretten skal følge 
samme trasé som adkomst til dyrka mark, og tinglyses på 91/6.   

 

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt boligeiendom fra gbnr. 91/6 skal det også utføres 
støyberegninger som synliggjør støynivå og eventuelle nødvendige tiltak.  

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt fritidseiendom skal det legges vekt på å opprettholde 
bebyggelsens seterpreg. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (2 AP, 2 H og 1 KrF) mot 2 stemmer (SP). 
 
 
Vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven:  

1. Med hjemmel i jordloven §12, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt, innvilges søknad om 
fradeling av tunet med omkringliggende areal totalt fem dekar fra landbrukseiendommen Nordre 
Strangstad g/bnr 91/6 slik at dette kan etableres som selvstendig boligeiendom  

2. Det er en forutsetning for deling at landbruksarealene selges som tilleggsareal til anna nærliggende 
landbrukseiendom i drift slik at det oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.  

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket  
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Vedtak etter plan -og bygningsloven: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2000-2010 arealkategori LNF2, om forbud mot tiltak som ikke er tilknyttet 
stedbunden næring. Det gis tillatelse til fradeling av arealene etter pbl. § 20-1 pkt. m, og bruksendring 
av bygningene.  

Tillatelsen gis for:  
Tunet:  

1. Fradele og opprette ny boligeiendom for det bebygde tunet, med areal på ca. 5 000 m2 fra 
gnr 91 bnr 6 jfr. kartskisse datert 3.7.19 

2. Bruksendring av bygningene på tunet fra våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til 
uthus/anneks knyttet til bolig. 

3. Eiendommen gbnr. 91/6 legges til arealformål LNF spredt bolig nåværende ved neste 
revidering av kommuneplanens arealdel. Antall boenheter skal være samme som i dag.  

Tillatelsen gis for: 

Setra: 

1. Fradele og opprette ny fritidseiendom som festegrunn for den bebygde setra på Holmsætra 
(155/1/274) med et areal på ca. 850 m2 fra gnr 155 bnr 1.  

2. Bruksendring av bygningene på setra fra seterbygning/sel/rorbu til fritidsbolig, og øvrige 4 
bygninger endres til uthus/anneks knyttet til fritidsbolig. 
 
Ny bebygd fritidseiendom legges ikke til arealformål LNFR med spredt fritidsbebyggelse 
gjennom denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær 
søknadsbehandling. 
 

Med hjemmel i pbl settes følgende vilkår for tillatelsen:   

1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 91/6 må sikres for framtiden. Dersom noe av 
eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp tinglyses.   

2. Gjenstående landbruksareal på 91/6 må sikres vegrett over fradelt grunneiendom. Vegretten 
skal ligge mellom låve og garasje og tinglyses på nyopprettet grunneiendom.  

3. Ny grunneiendom fradelt fra 91/6 skal sikres adkomst til låve på 91/6. Veiretten skal følge 
samme trasé som adkomst til dyrka mark, og tinglyses på 91/6.   

 

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt boligeiendom fra gbnr. 91/6 skal det også utføres 
støyberegninger som synliggjør støynivå og eventuelle nødvendige tiltak.  

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt fritidseiendom skal det legges vekt på å opprettholde 
bebyggelsens seterpreg. 

 
 
 
 
 
 
60/19   
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV VEDKLYVER, KAPPSAG OG PROPAN 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 kappsak, vedklyver, samt 
propan til hytte ved Hornsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 4 turer høsten 2019. 
-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: 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
«Tillatelsen gjelder 2 turer høsten 2019. Begrunnelse: 2 turer anses som nok for formålet». 
 
Rådmannens forslag med Inger Synnøve Bratts endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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 kappsak, vedklyver, samt 
propan til hytte ved Hornsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer høsten 2019, det anses som nok for formålet. 
-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. 
 
 
61/19   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTKJØRING AV FANGSTBÅS FOR JERV   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Jerveprosjektet v/Kjell Kruke tillatelse til bruk av ATV med henger for henting av jervebås 
ved Lyngåa, samt tillatelse til å transportere den inn langs Fe-råket fra Neråstvatnet til 
Gråkorphaugen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Det skal benyttes ATV med elghenger 
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- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 
- 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 § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Jerveprosjektet v/Kjell Kruke tillatelse til bruk av ATV med henger for henting av jervebås 
ved Lyngåa, samt tillatelse til å transportere den inn langs Fe-råket fra Neråstvatnet til 
Gråkorphaugen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Det skal benyttes ATV med elghenger 
- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 
- 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. 
 
 
62/19   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSEL I UTMARK- VEDLIKEHOLD AV SYKKELSTI 
FRA MOSETERTOPPEN TIL NEDRE MOKSJØEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Hafjell Maskin tillatelse til kjøring langs sykkelstien fra Mosetertoppen til Nedre 
Moksjøen i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på stien. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 
- Kjøringen 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: 
Protokolltilførsel fra Øyer AP: 
Øyer AP er bekymret for at anleggs-/vedlikeholdstrafikk langs stier og løyper skal føre med 
seg unødige skader på sårbar natur og ønsker for framtida en streng vurdering i slike saker. 
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Hafjell Maskin tillatelse til kjøring langs sykkelstien fra Mosetertoppen til Nedre 
Moksjøen i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på stien. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 
- Kjøringen 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. 
 
 
 


