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MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 22.08.2017 Tid: 13:00 - 16:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Arne Skogli  
Nestleder John Berge  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Arnfinn Gillebo  
 
 
Merknader:  
 
Leder for sektor Plan og utvikling Annikken Reitan Borgestrand møtte og førte protokollen. 
Landbruksrådgiver Sigbjørn Strand og arealplanlegger Bente Moringen møtte også. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen. 
 
Sak 53/17: Nytt plankart med korrekt SOSI-kode (arealformål) for arealet ble delt ut i møtet. 
 
 
Orienteringer: 
Kl 13.00 – 14.00 Sentralområde Mosetertoppen v/Stein Plukkerud, Odd Stensrud og Tor 
Christensen 
Kl 15.00 – 16.00 Evaluering av ny administrativ organisering v/evalueringsgruppa leder 
kontroll og styring Eli Eriksrud, leder for sektor Kultur og fritid Frode Fossbakken og 
tillitsvalgt Gro H. Kristensen. 
 
 
Arne Skogli 
Leder 
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53/17   
MINDRE ENDRING HØGHAUGEN ØVRE  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
endring av detaljreguleringsplanforslaget for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.05.2017 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Behandling: 
Nytt plankart datert 11.08.2017 med korrekt SOSI-kode (arealformål) for arealet ble delt ut i 
møtet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
endring av detaljreguleringsplanforslaget for «Høghaugen øvre», datert 11.08.2017  og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.05.2017 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
54/17   
PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET  SLUTTBEHANDLING 
UTBYGGINGSAVTALE 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 

for Sæterberget, datert 11.8.17. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 

for Sæterberget, datert 11.8.17. 
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55/17   
KLAGE PÅ AVSLAG OM ETABLERING AV NY ADKOMST TIL FRITIDSBOLIG PÅ BLÅSENBORG 
VED DJUPEN – GNR  155 BNR 1 FNR  19   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Planutvalget viser til vedtak i PU-sak 56/15 og klage på vedtaket i brev av 14.11.2015 
fra advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law på vegne av Trine-Lise og Ole Håkon 
Stai. Planutvalget kan ikke se at det er framført noe nytt i saken som tilsier endring 
av vedtaket. 

 
2. Vedtaket i PU-sak 56/15 blir med dette å opprettholde og saken oversendes 

Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Planutvalget viser til vedtak i PU-sak 56/15 og klage på vedtaket i brev av 14.11.2015 
fra advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law på vegne av Trine-Lise og Ole Håkon 
Stai. Planutvalget kan ikke se at det er framført noe nytt i saken som tilsier endring 
av vedtaket. 

 
2. Vedtaket i PU-sak 56/15 blir med dette å opprettholde og saken oversendes 

Fylkesmannen i Oppland til endelig avgjørelse. 
 
 
56/17   
DISPENSASJON FOR FRADELING AV ENKELTTOMT INNEN REGULERINGSPLAN - HAUGAN - 
GBNR 172/2  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon til fradeling, vil være klart større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i pbl § 19-2, kan det derfor gis dispensasjon til fradeling av et areal 
beregnet til 1678 m2 fra gbnr 170/2, for etablering av en selvstendig fritidstomt innen 
utbyggingsområdet område BF2 i reguleringsplanen for Haugan med plan id 163. 

3. Fradelingen og framtidig utbygging forutsetter at det tas særskilt hensyn til både 
eksisterende bekkedrag og beregnet flomdrag ovenfor og gjennom fradelingsområdet 
og sikring må gjennomføres i nødvendig grad. Grunneier, veiutbygger og utbygger av 
tomteområdet har et særlig ansvar for å påse og gjennomføre dette. 

4. Utbyggingen på fradelingsområdet må skje i samsvar med reguleringsbestemmelsene i 
pkt 2.3.2. Atkomst skal etableres fra nybygget vei inn i Hauganområdet vestafor og 
ovenfor fradelingsområdet. 
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5. Gjennomføringen av fradelingene finner sted administrativt i egne saker. Det 
forutsettes at omsøkte fradelinger gjennomføres innen 3 år, dersom den gitte tillatelsen 
ikke skal bortfalle. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon til fradeling, vil være klart større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i pbl § 19-2, kan det derfor gis dispensasjon til fradeling av et areal 
beregnet til 1678 m2 fra gbnr 170/2, for etablering av en selvstendig fritidstomt innen 
utbyggingsområdet område BF2 i reguleringsplanen for Haugan med plan id 163. 

3. Fradelingen og framtidig utbygging forutsetter at det tas særskilt hensyn til både 
eksisterende bekkedrag og beregnet flomdrag ovenfor og gjennom fradelingsområdet 
og sikring må gjennomføres i nødvendig grad. Grunneier, veiutbygger og utbygger av 
tomteområdet har et særlig ansvar for å påse og gjennomføre dette. 

4. Utbyggingen på fradelingsområdet må skje i samsvar med reguleringsbestemmelsene i 
pkt 2.3.2. Atkomst skal etableres fra nybygget vei inn i Hauganområdet vestafor og 
ovenfor fradelingsområdet. 

5. Gjennomføringen av fradelingene finner sted administrativt i egne saker. Det 
forutsettes at omsøkte fradelinger gjennomføres innen 3 år, dersom den gitte tillatelsen 
ikke skal bortfalle. 

 
 
57/17   
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK SOMMER / HØST 2017   
 
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 bruk av motorkjøretøyer i utmark for 
gjennomføring av mindre tiltak langs skiløypene på strekningene: 

1. Mellom Pellestova og Buåsen 

2. Fra Hornsjøvegen og opp til Lienden. 

3. Pølkrysset til Kloppmyra 

4. Pellestova og ned mot Malmtjern (langs ny avlastningsløype). 

5. Buåsen og ned mot Blekkmyra 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder høsten 2017. Der det er bløtt skal det ikke gjennomføres tiltak før det 
har blitt frost. 
-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. 
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- 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 Øyer Turskiløyper tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark for 
gjennomføring av mindre tiltak langs skiløypene på strekningene: 

1. Mellom Pellestova og Buåsen 

2. Fra Hornsjøvegen og opp til Lienden. 

3. Pølkrysset til Kloppmyra 

4. Pellestova og ned mot Malmtjern (langs ny avlastningsløype). 

5. Buåsen og ned mot Blekkmyra 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder høsten 2017. Der det er bløtt skal det ikke gjennomføres tiltak før det 
har blitt frost. 
-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. 
 
 
58/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, samt § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder – Øyer 
kommune – Oppland, får Eiliv Kummen tillatelse til å kjøre inntil 4 turer inn 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 2017. 
- 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 arbeid/kjøring sammen med 
grunneiers samtykke/tillatelse til kjøringen. 
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse til kjøringen, jf § 10 i 
motorferdselloven. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, samt § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder – Øyer 
kommune – Oppland, får Eiliv Kummen tillatelse til å kjøre inntil 4 turer inn 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 2017. 
- 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 arbeid/kjøring sammen med 
grunneiers samtykke/tillatelse til kjøringen. 
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse til kjøringen, jf § 10 i 
motorferdselloven. 
 
 
59/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: JØRGEN HOLMGREN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Jaktlaget til Jørgen Holmgren tillatelse til å benytte ATV med henger for 
transport av materialer for oppsetting av 3 jakttårn. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder fom 22. august tom 24. september 2017. 
-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: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Jaktlaget til Jørgen Holmgren tillatelse til å benytte ATV med henger for 
transport av materialer for oppsetting av 3 jakttårn. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder fom 22. august tom 24. september 2017. 
-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. 
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- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
60/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: EIRIK MESSELT 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eirik Messelt tillatelse til å benytte traktor og ATV med henger for transport av 
materialer og ved til hytta ved lyngen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer, 1 tur med traktor med henger og 1 tur med ATV med henger. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor. 
- 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 Eirik Messelt tillatelse til å benytte traktor og ATV med henger for transport av 
materialer og ved til hytta ved lyngen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer, 1 tur med traktor med henger og 1 tur med ATV med henger. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor. 
- 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. 
 
 
61/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: ASGEIR MYHREN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Asgeir Myhren tillatelse til å benytte ATV med henger, for transport av robåt 
og materialer for reparering av båthus. 
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur i perioden f.o.m. 22. august og ut. september. 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen til Øver-Åstvatnet 
- 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: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Det stilles som vilkår at den gamle båten fraktes ned på returen». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Jon Halvor Midtmagelis tilleggs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Asgeir Myhren tillatelse til å benytte ATV med henger, for transport av robåt 
og materialer for reparering av båthus. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur i perioden f.o.m. 22. august og ut. september. 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen til Øver-Åstvatnet 
- 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 stilles som vilkår at den gamle båten fraktes ned på returen. 
 
 
62/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
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 å kjøre 3 turer til hytta for transport av 
masser for legging av torvtak, samt for transport av utstyr, verktøy mm. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder ut sesongen 2017 
-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: 
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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 Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til å kjøre 3 turer til hytta for transport av 
masser for legging av torvtak, samt for transport av utstyr, verktøy mm. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder ut sesongen 2017 
-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. 
 
 
63/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL V/STEIN PLUKKERUD 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Mosetertoppen AS tillatelse til bruk av traktor med henger for utbedring av 
turveg ved Nedre Moksjøen og  tillatelse til bruk av beltevogn for transport av materialer til 
skibru ved Rautjønnbekken. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2017 
- Transport av masser og materialer skal foregå langs eksisterende trase, hhv turveg fra 
Mosetertoppen til Nedre Moskjøen og langs skiløype fra Mosetertoppen til Rautjønnbekken. 
- 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: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Mosetertoppen AS tillatelse til bruk av traktor med henger for utbedring av 
turveg ved Nedre Moksjøen og  tillatelse til bruk av beltevogn for transport av materialer til 
skibru ved Rautjønnbekken. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
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- Tillatelsen gjelder 2017 
- Transport av masser og materialer skal foregå langs eksisterende trase, hhv turveg fra 
Mosetertoppen til Nedre Moskjøen og langs skiløype fra Mosetertoppen til Rautjønnbekken. 
- 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. 
 
 
64/17   
REFERATER - PU 22.08.17   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
65/17   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL HYTTE VED ØVER-
ÅSTVATNET   
SØKER: MONICA OG GAUTE SZACINSKI 
 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Monica og Gaute Szacinski tillatelse til bruk av traktor for transport av 
materialer, utstyr og verktøy langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til hytta ved Øver-
Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i tidsrommet fra 23.august til 31.oktober 2017. 
- Tillatelsen gjelder transport med traktor langs traktorvegen fra Oksbåsen til hytta ved 
Øver-Åstvatnet.  
- Det gis tillatelse til å kjøre 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. 
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Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Monica og Gaute Szacinski tillatelse til bruk av traktor for transport av 
materialer, utstyr og verktøy langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til hytta ved Øver-
Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i tidsrommet fra 23.august til 31.oktober 2017. 
- Tillatelsen gjelder transport med traktor langs traktorvegen fra Oksbåsen til hytta ved 
Øver-Åstvatnet.  
- Det gis tillatelse til å kjøre 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. 
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