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MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset, Tingberg - møterom 
Lyngen 

    

Møtedato: 21.03.2017 Tid: 13:00 – 15:30 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Arne Skogli  
Nestleder John Berge  
Medlem Inger Synnøve Bratt Forfall 
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Varamedlem Per Johan Nermo  
Varamedlem            Zeljana Bojcic (sak 20/17 og sak 21/17)    
 
 
Merknader:   
Dessuten møtte Bente Moringen som også førte protokollen. 
Anita Lerfald Vedum møtte under sak 20/17, sak 21/17 og sak 22/17. 
Tor Falck, Christina Nystuen og Øystein Jorde møtte under sak 23/17. 
Sigbjørn Strand møtte under sak 24/17, sak 25/17, sak 26/17, sak 27/17, sak 29/17 og sak 
30/17. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Det har kommet to motorferdselsaker etter at første saksliste ble lagt ut. Det er sak 29/17 
og sak 30/17. Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Arne Skogli 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

20/17 15/1980     
  PLANID 153B - LISETRA 2 - NEDLEGGELSE AV MIDLERTIDIG FORBUD 

MOT TILTAK  
  

 
21/17 15/2013     
  PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 

SLUTTBEHANDLING 
  

 
22/17 16/2156     
  GBNR 101/3 - DISPENSSJON - FRA LNF TIL FRITIDSFORMÅL - 

UTVIDELSE AV HUNDBERGSLIA HYTTEOMÅRDE BF-6  
  

 
23/17 16/234     
  GBNR 37/1-15 - FRADELING AV TUNET PÅ GARDEN, 

OMDISPONERING TIL BOLIG, FRADELING AV SÆTER- OMDISP  - 
VEDUM NORDISTUEN (EKRE)  

  

 
24/17 17/13     
  SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR 

TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA 
SØKER: KJERSTI AAS 

  

 
25/17 17/175     
  SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR 

TRANSPORT AV OVN, VED OG MATERIELL FOR Å HEVE TAKET PÅ 
HYTTA VED ØVRE ÅSTA 
SØKER: MARI BOTTERUD 

  

 
26/17 17/582     
  SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR 

TRANSPORT AV MATERIELL OG BRENSEL  
SØKER: EILIV KUMMEN 

  

 
27/17 17/629     
  SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR 

TRANSPORT AV VARER FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA SETER  
SØKER: RUNE EVENSEN 
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29/17 17/693     
  SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR 

TRANSPORT AV VARER FRA GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA 
SØKER: BENT ARE WOLLAN 

  

 
30/17 17/695     
  SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR 

TRANSPORT AV VED TILJAKTHYTTE VED ELDÅTJØRNA  
SØKER: SIGURD SØRENSEN 

  

 
28/17 17/648     
  REFERATER    
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20/17   
PLANID 153B - LISETRA 2 - NEDLEGGELSE AV MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak i de 
deler av H3 og H9 i planområdet for Lisetra 2 som vises ved skravur. 
 

 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 
 
Behandling: 
Per Johan Nermo (H) stilte spørsmål om sin habilitet som entreprenør på Lisetra med 
økonomiske interesser ved tomteutbygging. Per Johan Nermo fratrådte. Leder Arne Skogli 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i planutvalget. 
 
Zeljana Bojcic (AP) tiltrådte. 
 
John Berge (H) fremmet følgende forslag: 
«Sak 20/17 utsettes til neste møte i planutvalget (april) i påvente av at partene evt. kommer 
til enighet». 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Tilleggspunkt til rådmannens forslag:  
Planutvalget presiserer at dersom det blir enighet mellom partene i det forestående møte 
skal dette legges til grunn for at § 13-1, andre ledd skal benyttes, slik at det ikke blir 
unødvendig forsinkelser i utbyggingen».  
 
John Berge trakk sitt forslag. 
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Det ble først stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så stemt over Jon Halvor Midtmagelis forslag til tilleggspunkt som ble vedtatt med 5 
mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak i de 
deler av H3 og H9 i planområdet for Lisetra 2 som vises ved skravur. 
 

 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 
 
Planutvalget presiserer at dersom det blir enighet mellom partene i det forestående møte 
skal dette legges til grunn for at § 13-1, andre ledd skal benyttes, slik at det ikke blir 
unødvendig forsinkelser i utbyggingen.  
 
Zeljana Bojcic fratrådte. Per Johan Nermo tiltrådte. 
 
 

21/17   
PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5  SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Haugan BF3 og BF5, med plankart datert 12.4.2016 og bestemmelser sist revidert 
13.3.2017, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Pkt 2.1. endret tabell 
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Pkt 5.2. Det er et vilkår for utbyggingen at g/s-vei langt fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen 
er etablert. Eventuelt må utbygger stille garanti som sikrer gjennomføring av dette tiltaket 
før utbyggingen kan igangsettes. 
 
Behandling: 
Per Johan Nermo (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Han er grunneier på Lisetra, samt at 
han har sendt inn merknader til saken. Per Johan Nermo fratrådte. Leder Arne Skogli 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i planutvalget. 
 
Zeljana Bojcic (AP) tiltrådte. 
 
Rådmannen fremmet følgende forslag: 
«Rådmannen trekker forslaget ang. endringen av reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.2. 
Teksten ved offentlig ettersyn blir stående, og lik rekkefølgebestemmelsene i de øvrige 
planene på Haugan.  
Pkt.  5.2. Før utbygging kan starte forplikter forslagsstiller seg til å delta i finanseringen av 
gang- og sykkelveg, langs fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen». 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag: 
«Planutvalget avviser planforslaget og sender det tilbake til administrasjonen. Planutvalget 
ber om at det utarbeides et detaljplanforslag som er i samsvar med gjeldende områdeplan 
for Haugan, vedtatt av kommunestyret den 15.12.2011 i K-sak 137/11». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Skoglis forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Haugan BF3 og BF5, med plankart datert 12.4.2016 og bestemmelser sist revidert 
13.3.2017, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Pkt 2.1. endret tabell 
 
Pkt.  5.2. Før utbygging kan starte forplikter forslagsstiller seg til å delta i finanseringen av 
gang- og sykkelveg, langs fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen. 
 
Zeljana Bojcic fratrådte. Per Johan Nermo tiltrådte. 
 
 

22/17   
GBNR 101/3 - DISPENSSJON - FRA LNF TIL FRITIDSFORMÅL - UTVIDELSE AV HUNDBERGSLIA 
HYTTEOMÅRDE BF-6   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1 bokstav m dispenserer 
planutvalget fra kommuneplanens arealdel og tillater omsøkte fradeling av to nye 
fritidstomter. Det forutsettes at hele arealet innlemmes i reguleringsplan for 
Hundbergslia hytteområde når denne nå revideres. Det forutsettes at 
jordlovsvedtaket etterkommes og at avkjørselssanering gjennomføres. Vegrett må 
sikres ved fradeling av tomter. 
 

 Reguleringsbestemmelsene for Hundbergslia hyttegrend legges til grunn ved 
saksbehandling av byggesøknad på de fradelte tomtene. 
 

 Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates fradeling av to 

tomter på g/bnr 100/8 under driftsenheten g/bnr 101/1 Holmen. Vilkår for 

fradelingen er at tomtene legges fra østre eiendomsgrense, med inntil 1 daa pr tomt. 

 Omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 

 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes til behandlingen av kommuneplanens arealdel». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Jon Halvor Midtmagelis forslag 
ble rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Vedtak: 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1 bokstav m dispenserer 
planutvalget fra kommuneplanens arealdel og tillater omsøkte fradeling av to nye 
fritidstomter. Det forutsettes at hele arealet innlemmes i reguleringsplan for 
Hundbergslia hytteområde når denne nå revideres. Det forutsettes at 
jordlovsvedtaket etterkommes og at avkjørselssanering gjennomføres. Vegrett må 
sikres ved fradeling av tomter. 
 

 Reguleringsbestemmelsene for Hundbergslia hyttegrend legges til grunn ved 
saksbehandling av byggesøknad på de fradelte tomtene. 
 

 Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates fradeling av to 

tomter på g/bnr 100/8 under driftsenheten g/bnr 101/1 Holmen. Vilkår for 

fradelingen er at tomtene legges fra østre eiendomsgrense, med inntil 1 daa pr tomt. 

 Omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 

 
 

23/17   
GBNR 37/1-15 - FRADELING AV TUNET PÅ GARDEN, OMDISPONERING TIL BOLIG, 
FRADELING AV SÆTER- OMDISP  - VEDUM NORDISTUEN (EKRE)   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Etter plan- og bygningsloven: 

1) Samlet vurderes det fra planutvalgets side å være en overvekt av forhold som tilsier at 

søknaden kan imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for eksisterende 

aktive bruk, 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.  

Planutvalget imøtekommer søknaden, med hjemmel i plan – og bygningsloven § 19-2. 

 

2) Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling fra gårdsbruket Vedem 

Nordistuen etter pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,8 daa fra 

gbnr. 37/1 med påstående bygninger. På samme grunnlag godkjennes fradeling av en 

fritidseiendom med et areal på inntil 1,1 daa på setra med gbnr. 37/1 med påstående 

bygning.  

 

3) Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til henholdsvis boligformål og 

fritidsformål. Arealformål for øvrig forblir LNF. 

 

4) De nye eiendommene kan bebygges i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplanens arealdel for bolig og fritidsbebyggelse. 

 

5) Med hjemmel i pbl. § 19-2 settes det følgende vilkår for fradelingen: 

a) Bruksrett til privat vei, Vedumsveien, må sikres fra offentlig vei fv. 361 Midtbygdsvegen 

for den nye eiendommen ved tinglysing. Jfr. pbl. § 27-4. Samt at etablering av ny 

eiendom ikke vil være til hinder for øvrig landbruksmessig adkomst. 

b) Bruksrett til privat setervei må sikres ved tinglysing, jfr. pbl. §27-4.   

Etter jordloven: 

 

6) Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av inntil 1,1 daa fulldyrka 

mark på eiendommen gnr/bnr 37/1. Dette fordeles med inntil 0,8 daa ved gardstunet og 

inntil 0,3 daa ved seterbebyggelsen, slik det fremkommer på kartutsnitt, ved at det ligger 

innenfor det som tillates fradelt. 

7) Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av gardstun med inntil 4,8 daa og 

setertun med inntil 1,1 daa, slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 

8) Det er en forutsetning for fradeling at resterende areal legges til en nærliggende 

landbrukseiendom i drift.  

 

9)  I følge søknad ønsker søker videreføring av saken i jordskifteretten. Jordskiftesak må 

rekvireres innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Dersom saken skal behandles 

videre av kommunen, må oppmålingsforretning rekvireres i Øyer kommune. 

 
Behandling: 
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Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Ta ut punkt 4 i rådmannens forslag til vedtak». Forslaget ble trukket. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Etter plan- og bygningsloven: 

1) Samlet vurderes det fra planutvalgets side å være en overvekt av forhold som tilsier at 

søknaden kan imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for eksisterende 

aktive bruk, 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.  

Planutvalget imøtekommer søknaden, med hjemmel i plan – og bygningsloven § 19-2. 

 

2) Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling fra gårdsbruket Vedem 

Nordistuen etter pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,8 daa fra 

gbnr. 37/1 med påstående bygninger. På samme grunnlag godkjennes fradeling av en 

fritidseiendom med et areal på inntil 1,1 daa på setra med gbnr. 37/1 med påstående 

bygning.  

 

3) Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til henholdsvis boligformål og 

fritidsformål. Arealformål for øvrig forblir LNF. 

 

4) De nye eiendommene kan bebygges i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplanens arealdel for bolig og fritidsbebyggelse. 

 

5) Med hjemmel i pbl. § 19-2 settes det følgende vilkår for fradelingen: 

a) Bruksrett til privat vei, Vedumsveien, må sikres fra offentlig vei fv. 361 Midtbygdsvegen 

for den nye eiendommen ved tinglysing. Jfr. pbl. § 27-4. Samt at etablering av ny 

eiendom ikke vil være til hinder for øvrig landbruksmessig adkomst. 

b) Bruksrett til privat setervei må sikres ved tinglysing, jfr. pbl. §27-4.   

Etter jordloven: 

 

6) Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av inntil 1,1 daa fulldyrka 

mark på eiendommen gnr/bnr 37/1. Dette fordeles med inntil 0,8 daa ved gardstunet og 

inntil 0,3 daa ved seterbebyggelsen, slik det fremkommer på kartutsnitt, ved at det ligger 

innenfor det som tillates fradelt. 

7) Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av gardstun med inntil 4,8 daa og 

setertun med inntil 1,1 daa, slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 

8) Det er en forutsetning for fradeling at resterende areal legges til en nærliggende 

landbrukseiendom i drift.  

 



 

  

 Side 10 av 15 

9)  I følge søknad ønsker søker videreføring av saken i jordskifteretten. Jordskiftesak må 

rekvireres innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Dersom saken skal behandles 

videre av kommunen, må oppmålingsforretning rekvireres i Øyer kommune. 

  
 
24/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER OG 
BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA   
SØKER: KJERSTI AAS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for 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 gjelder1 tur (t/r) påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

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

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- 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 for 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 gjelder1 tur (t/r) påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

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

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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25/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV OVN, VED OG 
MATERIELL FOR Å HEVE TAKET PÅ HYTTA VED ØVRE ÅSTA 
SØKER: MARI BOTTERUD 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Mari Botterud tillatelse til å benytte leiekjører for transport av ovn, ved 
og materialer fra Holmsetra til hytte ved Øvre Åstavatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder bruk av 2 stk snøscootere - 1 tur (t/r) i mars-april. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  

- 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. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Mari Botterud tillatelse til å benytte leiekjører for transport av ovn, ved 
og materialer fra Holmsetra til hytte ved Øvre Åstavatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder bruk av 2 stk snøscootere - 1 tur (t/r) i mars-april. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  

- 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. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 

26/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV MATERIELL OG 
BRENSEL   
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av brensel 
og materiell for vedlikehold til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur (t/r) i uke 14 eller 15.  

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

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan leiekjører Amrud benyttes.  

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

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- 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 § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av brensel 
og materiell for vedlikehold til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur (t/r) i uke 14 eller 15.  

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

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan leiekjører Amrud benyttes.  

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

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 

27/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER FRA ØVRE 
ÅSTBRU TIL HYNNA SETER   
SØKER: RUNE EVENSEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Rune Evensen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna. 
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 3 turer – uke 11, 12 og påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

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

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- 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 for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Rune Evensen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 3 turer – uke 11, 12 og påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

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

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 

29/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER FRA 
GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA 
SØKER: BENT ARE WOLLAN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer 
fra Gammelskolla til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur (t/r) påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 
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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. 

- Fjelloppsynet i Øyer statsallmenning 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 for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer 
fra Gammelskolla til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur (t/r) påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

- 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. 

- Fjelloppsynet i Øyer statsallmenning skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 

30/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VED 
TILJAKTHYTTE VED ELDÅTJØRNA   
SØKER: SIGURD SØRENSEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Sigurd Sørensen, under forutsetning om at transporten blir samordnet 
og avtalt med fjelloppsynet i Øyer statsallmenning, tillatelse til å benytte leiekjører for 
transport av ved fra Gåla seter til jakthytte ved Eldåtjørna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder en (1) tur (t/r). 

- Tidspunkt og valg av trase for transporten avtales med fjelloppsynet i Øyer 

statsallmenning. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum skal leiekjører fra Stor-Elvdal benyttes.  

- 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. 
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- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Sigurd Sørensen, under forutsetning om at transporten blir samordnet 
og avtalt med fjelloppsynet i Øyer statsallmenning, tillatelse til å benytte leiekjører for 
transport av ved fra Gåla seter til jakthytte ved Eldåtjørna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder en (1) tur (t/r). 

- Tidspunkt og valg av trase for transporten avtales med fjelloppsynet i Øyer 

statsallmenning. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum skal leiekjører fra Stor-Elvdal benyttes.  

- 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 tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 

28/17   
REFERATER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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