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PLANID 160C - REGULERINGSENDRING MUSDALSÆTER HYTTEGREND 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 160c  
Arkivsaksnr.: 17/1179     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/18 Planutvalget 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 10.1.2018 
Reguleringsbestemmelser, datert 22.1.2018 
Planbeskrivelse, datert 22.1.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Merknader fra varsling av planoppstart 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsendringen for Musdalsæter hyttegrend, med plankart datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.1.2018, ut på offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Musdalsæter hyttegrend 
 
Beliggenhet: Musdalsæter ligger på Tretten i Øyer kommune, nær kommunegrensa mot 
Gausdal. Reguleringsplanen for Musdalsæter hyttegrend ble vedtatt av Øyer kommunestyre 
i 2007. Planen ble utvidet i 2012, og det er vedtatt noen mindre endringer i 2013 og 2017. 
 
Hensikten med planforslaget er todelt: 
1. Økning av tillatt inngjerdet areal på hver hyttetomt fra 300 m2 til 400 m2, i tillegg til mer 

detaljerte bestemmelser om gjerdeutforming.  
 
Gjeldende bestemmelse: 
«Etter søknad kan inntil 300 m2 av tunet gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. 
Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som inngjerdet areal. 
Gjerdet kan ha en maks. høyde på 1,2 m og skal være av type skigard. Eier har ansvar for 
at bygninger og gjerde er sikret, slik at beitedyr ikke går seg fast eller blir innestengt.» 

 
Forslag på ny bestemmelse:  
«Etter søknad kan inntil 400 m2 av tunet gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. 
Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som inngjerdet area l. 
Gjerdet kan ha høyde min. 1 meter, maks. 1,2 m eter og skal være av type skigard eller 
liggende bord/rundstokk. Største lysåpning (høyde) mellom bakken og første bord, eller 
mellom to bord, skal være 15 cm. Gjerdet skal holdes ubehandlet eller males i jordfarger. 
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Eier har ansvar for at bygninger og gjerde er sikret, slik at beitedyr ikke går seg fast eller 
blir innestengt.» 
 

2. Endret plassering av hyttetomter lengst øst i planområdet, dette medfører flytting av 
regulert skiløype trasé utenom tomteområdet. Kommunen har konkludert med at 
endringsforslaget ikke kan behandles på delegert myndighet jf. plan – og bygningsloven 
§ 12 - 14, men må gjennom ordinær prosess med offentlig ettersyn før vedtak. Dette 
fordi flyttingen av tomtene vurderes som en større forskyvning da de legges over 
regulert skiløype og det må reguleres ny adkomst. 
 

                  
           Utsnitt av gjeldende reguleringsplan                    Forslag til ny tomteplassering og 
skiløype 
 
 
De to endringene foreslås nå samlet og behandles samtidig av Øyer kommune. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 er oppstart av planarbeidet annonsert i GD og 
varslet med brev til berørte grunneiere, overordnet myndighet. Endringen av 
gjerdebestemmelsen ble varslet 20. oktober, mens endringen ang. forskyvning av 
hyttetomter og skiløype ble varslet 28. november 2017. Det kom inn merknader fra 6 ulike 
instanser. Under følger er kort resyme av merknadene med rådmannens kommentarer. 
 
Fylkesmannen i Oppland (FMOP), 22.11.2017 og 5.1.2018 
Det vises til Fylkesmannens generelle forventninger til kommunal arealplanlegging. Det må 
legges særlig vekt på å sikre ferdsel og friluftsliv gjennom og i området, både utøvd av 
hytteeierne og evt. andre med friluftsinteresser i området. Det bør derfor vurdere s å 
beholde gjeldende gjerdebestemmelse i deler av planområdet. Samme vurdering bør også 
gjøres i forbindelse med beitereksler slik at disse ikke blir avstengt.  

 
 Rådmannens kommentar: Ferdsel og friluftsliv berøres i svært liten grad. 
Regulanten er godt kjent i området, og har ikke ansett økning av inngjerdet areal 
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som noe hinder for friluftsliv eller beite. Rådmannen støtter denne vurderingen og 
ønsker lik praksis i hele planområdet.  Omlagt løypetrasé vurderes som like god som 
gjeldende.  

 
Oppland fylkeskommune, 15.11.2017 og 15.12.2017 
OFK har ikke merknader til forslag til endring a v gjerdebestemmelsene.  
Når det gjelder flytting av tomtene påpeker OFK at endringene er ikke store, men gir totalt 
sett noen uheldige virkninger for planen, bl.a. mer vegareal enn opprinnelig løsning, og den 
interne grønnstrukturen deles opp. Det foreslås å redusere vegbredden fra 8 til 6 eller helst 
5 meter dersom ikke annet tilsier at det er nødvendig med 8 m. OFK kan ikke se at ny 
løypetrasé er tegnet inn i plankartskisse. Det er viktig at denne legges godt i terrenget. Om 
nødvendig bør søndre grense ved K7 justeres for å få god kurvatur.  
 

 Rådmannens kommentar: Totalt blir det noe mer veiareal, men regulert vei kortes 
ned mot nord og man unngår samtidig vendehammer på fylling ut mot øst. Total blir 
det ca. 55 meter lengre vei, mens utbyggingsområdene blir mindre. Ny løypetrasé er 
lagt i en stigning og kurvatur som er normal ellers i planområdet. Kommunen ønsker 
at gjeldende veibredde beholdes, både med hensyn til framkommelighet og 
sikkerhet. Veibredder på henholdsvis 10 og 8 meter inkluderer grøfteareal.  

 
Statens vegvesen (SV), 12.12.2017  
SV har ingen merknader til endringen ut fra deres ansvarsområder.  

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering. 
 
NVE, 19.12.2017  
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer er å ta tilstrekkelig 
hensyn til flom - og skredfare i arealplanleggingen. Det vises til pbl. og TEK 17 kap. 7 som 
setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 
2/2011 beskriver hvordan hensyn kan tas. Det vises til vedlagt sjekkliste som anbefales 
benyttet aktivt sammen med ROS - analysen. NVE skal ha planen på høring dersom 
planarbeidet berører tema i sjekklista. Manglende uttalelse fra NVE betyr ikke at NVEs 
ansvarsforhold er sjekket ut, og fratar ikke tiltakshaver ansvaret for sikker utbygging jf. pbl. § 
29 - 5 og TEK 17, eller kommunens ansvar for at dette er ivaretatt.  

 Rådmannens kommentar: Endringen berører ikke vassdrag eller område utsatt for 
skredfare eller annen naturfare.  
 

Forsvarsbygg, 4.12.2018  
Forsvarsbygg kan ikke se at endringen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomhet eller arealbruksinteresser, og har ingen merknader.  

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering.  
 

Lillehammer Region Brannvesen, 30.11.2017  
Minner om behov for adkomst i henhold til Pbl. §27 - 4 og brannvesenets veileder 
Tilrettelegging for slokke - og innsatsmanskaper. Minner om behov for slokkevann i henhold 
til Tek.10 § 11 - 17 og vannforsyning til brannslokking i henhold til gjeldende regelverk i Pbl. 
§27 - 1. Det bes om at det monteres hydranter på strategiske steder i hyttefeltet.  
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 Rådmannens kommentar: Det opparbeides og brøytes veier med god standard og 
framkommelighet etter hvert som området bygges ut. Brannhydranter er bestemt i 
gjeldende reguleringsbestemmelser. 

 
Vurdering: 
Gjerdebestemmelsen 
Forslaget om økning av inngjerdet areal fra 300 m2 til 400 m2 på hver tomt vurderes å gi 
ubetydelig konsekvens for beiting i området. Tilsvarende grense for inngjerding er det 
samme som for reguleringsplanen for Nordre Vesleseter, vedtatt 2013, men kommunen 
ønsker ikke å utvide inngjerding utover dette.  De øvrige presiseringene av 
gjerdebestemmelsen anser kommunen som gode, blant annet at det åpnes opp for mindre 
dominerende gjerder ved at det tillates gjerder med liggende bord.  
 
Flytting av tomter og skiløypa 
Bakgrunnen for endringen er beregnet grense for selvfall på avløpsledning på alle tomtene. 
Rådmannen mener slike forhold burde vært avdekket i forbindelse med utarbeidelse av 
planen, men ser ingen forhold som tilsier at endringen ikke kan gjennomføres.  Areal til 
byggeområde utvides ikke, men 4 tomter som justeres/flyttes. Friområdet i trekant mellom 
tomt K1 og K3 blir ca. 223 m2 mindre. Til gjengjeld blir Veg 3 kortere slik at det blir mer 
friareal på nedsiden av vegen. Rådmannen er av den oppfatning av at endringen ikke vil gi 
hindringer for ferdsel i friluftsområdene som ligger i tilknytning til tomtene. Ny løypetrasé er 
lagt i en stigning og kurvatur som er normal ellers i planområdet.  
 
Rådmannen forslår å legge planen ut på høring slik den foreligger fra forslagsstiller. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsendringen for Musdalsæter hyttegrend, med plankart datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.1.2018, ut på offentlig ettersyn. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER I SØRLIA HYTTEGREND 
GBNR 9/19/8 - TILBYGG - SØRLIA 12 A 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 009/019/008  
Arkivsaksnr.: 18/51     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/18 Planutvalget 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad, datert 2.1.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på vilkår. 
 
Saksutredning: 
5.1.2018 mottok Øyer kommune søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for et påbygg 
i Sørlia 12 A. 
 
Eier ønsker å bygge et tilbygg på hytta. Tilbygget skal romme to soverom, totalt 18,9 m2.  
 
Vurdering:  
I § 19-1 søknad om dispensasjon - fremgår at begrunnet søknad må foreligge. Videre skal 
naboer varsles og regionale – og statlige myndigheter høres dersom det berører deres 
saksområde direkte. 
 
Det er ikke foretatt høring til regionale og statlige myndigheter, da deres ansvarsområde 
ikke ansees som berørt. Ingen naboer har avgitt negativ nabomerknad til søknaden. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre må det etter en 
samlet vurdering fremgå at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved å nekte. 
 
Reguleringsplan for Sørlia hyttegrend åpner for en kontrollert utvidelse av hyttene:  
«All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med 
ovennevnte utbyggingsplan datert 12.06.2009 og i samsvar med alternative eksempler 
på tilbygg datert januar 2010. 
Alle tilbygg skal ha kledning og taktekking som harmonerer med hovedbygningen. 
Utvendig skal det benyttes mørke jordfarger. Bygninger innen samme tun skal males i 
samme farge.».  
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Utbyggingsplanen legger føringer for fremtidige utvidelser i de ulike tun. Denne planen 
åpner for utvidelse for omsøkte hytte med omkring 20 m2, men da fordelt på stue og bod på 
to sider av hytta, se plantegning under. 
 
 
 

 
 
 
Hopland søker dispensasjon fra utvidelsesplanen da han har behov for to ekstra soverom. 
Utbyggingsplanen åpner for at han totalt kan øke hyttas BRA med 20,7 m2, fordelt på to like 
store tilbygg på to sider av hytta. Hopland ønsker ikke utnytte muligheten for å bygge på på 
to sider, men samle hele utbyggingsarealet på en side. Han oppgir i søknaden at han har 
forståelse for at dette vil hindre videre utbyggelse av hytten i fremtiden, da han nå ønsker å 
bruke opp hele utbyggingspotensialet på en og samme side. 
 
I oversiktskartet viser utbyggingsplanen at omsøkte hytte (rød selvtegnet ring) kan utvides i 
to retninger, vest og sør. Hopland ønsker å bygge ut kun mot vest. 
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Med hensyn på beliggenhet, så kan det virke som en god løsning at utvidelse kun 
gjennomføres mot vest. Det vil gjøre at tunet hytta hører til (tun 12) ikke vil påvirkes av 
utvidelsen. Videre vil hytta sør for omsøkte hytte ikke påvirkes nevneverdig. I dag er det kun 
trær som skjerming mot vegen på arealet som ønskes nedbygd, se skråbilde under. 
 

 
Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon kan gis underforutsetning av at det ikke 
tillates ytterligere utvidelse av hytta sett i forhold til gjeldende reguleringsplan.  
Rådmannen mener etter en samlet vurdering at fordelene ved å innvilge dispensasjon er 
klart større enn ulempene ved å nekte dersom det gis tillatelse på vilkår. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik 
at konkret søknad mottatt 5.1.2018 (arkivsak 18751-1), om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/8, kan 
aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i 
pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi 
dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON REGULERINGPSLAN E6 TINGBERG TRETTEN 
GBNR 34/45  - KONTOR, CARPORT M.M - KONGSVEGEN 284 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 034/045  
Arkivsaksnr.: 18/15     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/18 Planutvalget 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon fra byggegrense, 2.1.2018 
Nabovarsel fra Statens vegvesen, 5.12.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon på vilkår. 
 
Saksutredning: 
Gudbrandsdal Energi Produksjon AS (GE) ønsker å oppgradere anlegget sitt i Kongsvegen på 
Tingberg. Det planlegges å etableres kantine og møterom. Videre skal det skriftes vindu i 
kontorbygget, bygges carport, nytt lagerbygg samt vaskeplate for bil. Eksisterende garasje 
ønskes ombygd. 
 
Hele eiendommen ligger innenfor byggegrense til E6 i reguleringsplan for E6 Tingberg – 
Tretten. Det må derfor søkes dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om 
byggegrense. 
 
Cowi AS fremfører at tiltakene ligger godt tilbaketrukket fra E6 sammenlignet med 
eksisterende bebyggelse på tomten, og anses ikke til sikthinder verken for E6 eller ramper. 
Videre fremgår det at de nye byggene er enkle og lett kan rives dersom en utvidelse av E6 vil 
medføre at det er nødvendig. 
 
Tiltaket er nabovarslet. Statens vegvesen har uttalt seg. Øvrige naboer har ikke sendt 
merknad til tiltakene. 
 
Vurdering: 
I § 19-1 Søknad om dispensasjon fremgår at begrunnet søknad må foreligge. Videre skal 
naboer varsles og regionale – og statlige myndigheter høres dersom det berører deres 
saksområde direkte.  
 
Ingen naboer har gitt merknad til nabovarselet. Statens vegvesen har gitt merknad og ber 
om at det blir satt vilkår for dispensasjonen. Øvrige regionale – og statlige myndigheter er 
ikke vurdert hørt i denne konkrete saken, da området er regulert og disse har vært 
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medvirkende i reguleringsprosessen. Regionale og statlige myndigheter skal kun høres hvis 
deres fagområde direkte blir berørt. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre må det etter en 
samlet vurdering fremgå at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved å nekte. 
 
Det meste av eiendommen til GE ligger innenfor byggegrensen til E6 forbi. For å kunne 
tillate tiltak på eiendommen må det søkes om dispensasjon. 
 
Statens vegvesen har i brev 5.12.17 redegjort for sitt syn: «Ut fra en vurdering av forholdene 
på stedet, vil vi ikke motsette oss godkjenning av de aktuelle tiltakene. De vil ikke medføre at 
hensikten med byggegrenser faller bort. Vi ber om at en eventuell tillatelse gis på følgende 
vilkår: 

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

 Den som har fått dispensasjon, kan ikke på et senere tidspunkt fremme 
erstatningskrav mot Statens vegvesen for påregnelige skader og ulemper som er 
påført bygningene på grunn av beliggenheten i forhold til vegen.» 

 
Rådmannen mener etter en samlet vurdering at fordelene ved å innvilge dispensasjon er 
klart større enn ulempene ved å nekte dersom det gis tillatelse på vilkår. 
Som det fremgår av brevet fra Statens vegvesen vil ikke tiltakene medføre at hensikten med 
byggegrense falle bort. Rådmannen støtter denne vurderingen. Videre vil ikke en 
dispensasjon sette lovens formålsbestemmelse til side.  
 
Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon på vilkår. 
  
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 19-2 innvilges dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene (pkt 1.3) i 
reguleringsplan for E6 Tingberg – Tretten. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad, 
mottatt 2.1.2018 (arkivsak 18/18-2), om tiltak på gnr/bnr 34/45, kan aksepteres behandlet 
selv om omsøkte tiltak er innenfor byggegrensene til veg. 
 
Dispensasjon innvilges med følgende vilkår: 
• Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 5.12.2020, bortfaller tillatelsen. 
• Den som har fått dispensasjon, kan ikke på et senere tidspunkt fremme 
 erstatningskrav mot Statens vegvesen for påregnelige skader og ulemper som er 
 påført bygningene på grunn av beliggenheten i forhold til vegen. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi 
dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL 
EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 144/020  
Arkivsaksnr.: 15/2268     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/18 Planutvalget 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev der saken sammenfattes av 8.11.17 
Høringsuttalelser fra OFK, 1.12.17 og 2.1.18 
Høringsuttalelse fra fylkesmannen, 21.12.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tillatelse til fradeling, PU-sak 42/16, 16.8.16 
Øvrige saksdokumenter på saken 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at det fravikes vilkår om sammenføyning og at det på vilkår tillates at 
tilleggsarealet endres til selvstendig fritidstomt. 
 
Saksutredning: 
Det har fra gnr. 144 bnr. 1 vært søkt om fradeling av tomt til eksisterende hytte, og høring 
av regionale myndigheter ble gjort i brev, 15/2268-6, der kommunens anbefaling var å 
tillate omsøkte fradeling dersom arealet ble sammenføyd med naboeiendommen. Både 
Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune var positive til dispensasjonssøknaden. 
 
Følgende vedtak ble fattet i planutvalget:   

Møte i Planutvalget den 16.8.2016 - Sak: 42/16 
 
Enstemmig som rådmannens forslag. 
 
Vedtak i Planutvalget: 
Vedtak: 

1. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at 
dispensasjonsbegrunnelsen er noe svak i forhold til kravet om at fordelene ved å gi 
dispensasjon skal være klart større enn ulempene, men den økte bruken har likevel 
positive ringvirkninger og eventuelle ulemper er svært små eller ikke eksisterende.  

2. Med hjemmel i pbl § 19-2 tilrås det derfor at det gis dispensasjon til fradeling etter 
pbl § 20-1 pkt m, for et areal på omlag 1200 m2 på gbnr 144/1, samt omdisponering 
til fritidsformål av arealet og påstående bygg. Gjennomføringen av fradelingene og 
bruksendringer av bygninger finner sted administrativt i egne saker. Det forutsettes 
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sammenføyning av dette arealet med gbnr 144/17, slik at det ikke oppstår noen ny 
selvstendig fritidseiendom.  

3. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling 
av hytte som omsøkt med et areal inntil 1.200 m2 fra landbrukseiendommen g/bnr 
144/1. Den omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
 
I etterkant har tomten blitt fradelt som omsøkt og overskjøtet til Trond Musdalslien.  
 
I vedtaket ble det stilt krav om sammenføyning med gnr. 144 bnr. 17, slik at det ikke oppsto 
en ny selvstendig fritidseiendom. 
 
Kommuneplanens bestemmelser for fritidsbebyggelse under 800 moh i LNF-2 tillater 
fritidsbebyggelse inntil 120 m2 BRA. Bebyggelsen på gnr. 144 bnr. 17 er i overkant av dette, 
så tomten må sees som fullt utbygd. 
 
I brev av 29.1.2016 begrunnes dispensasjonssøknaden: «Den omsøkte tomta er tiltenkt 
søkers bror Trond Musdalslien og hans familie, som eier ei hytte på det tilstøtende arealet 
(gnr. 144 bnr. 17). De har blitt en stor familie og har behov for mer plass. Det er derfor 
ønskelig at ei hytte som står på det omsøkte arealet kan overtas av Trond og at eiendommen 
blir en selvstendig fritidseiendom. Hytta ble oppført på 1940-tallet av Kjells og Tronds far, 
forut for at han overtok landbrukseiendommen. Hytta har enkel standard og består av to 
oppholdsrom.» 
 
I møter avholdt i etterkant av vedtaket har Trond Musdalslien forklart hva som var formålet 
med å tilegne seg hytta som sto på brorens landbrukseiendom og hvorfor det var viktig at 
denne skulle fradeles som egen selvstendig tomt. Formålet med å tilegne seg tomt med 
påstående hytte var å kunne rive hytta med enkel standard og på nytt bebygge tomten med 
en hytte innenfor de bestemmelser kommuneplanens arealdel tillater i LNFR-områder. Det 
var tenkt å grensejustere tomtene slik at to selvstendige fritidsboliger kan sammenbygges, 
men innenfor hver sin tomt. På den måten kunne Musdalslien bebygge sin nye tomt som et 
tilbygg til sin eksisterende hytte, slik at det ble større plass.  
 
Under saksbehandlingen av delingssøknaden ble det tolket dit hen at den enkle hytten ville 
være tilstrekkelig for Musdalsliens behov for mere plass. På sin egen tomt hadde han 
allerede bygget ut det kommuneplanens bestemmelser åpner for. Siden det ble fremført i 
dispensasasjonssøknaden at tomten skulle tilegnes for å gi mer plass, ble det satt krav til 
sammenføyning. Dersom vilkåret om sammenføyning blir stående, kan ikke tomten 
bebygges ytterligere. Kommunen kan tillate at hytta med enkel standard opprustes til 
dagens standard, men det tillates ikke ytterligere økning av BRA. 
 
Rådmannen mener at saken kan løses ved å endre vilkår for vedtak, slik at kravet til 
sammenføyning faller bort. Det må tilføres et nytt vilkår om at sammenbyggingen av de to 
fritidsboligene gjøres, slik at de begge fremstår som separate enheter og oppfyller alle krav 
mht. brannsikkerhet i forbindelse med sammenbygde enheter. Det må også kreves at den 
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nye enheten skal ha innhold som en fullverdig fritidsbolig. Enhetene skal kunne selges hver 
for seg i fremtiden.  
 
Rådmannen ser faren for presedens i saken, men mener at saken er såpass spesiell ved at 
det allerede sto en hytte på arealet som han søkte fradelt landbrukseiendommen til broren 
sin. Det bør ikke medføre at en stor bebygd tomt i LNFR-områder kan deles og tilpasses på 
samme måte.  
 
Istedenfor å gjennomføre ny dispensasjonsbehandling har rådmannen tilskrevet regionale 
myndigheter og bedt om deres syn i saken. 
 
Oppland fylkeskommune har gitt to uttalelser, hvorav den første var noe uklar i 
formuleringene, så det er blitt bedt om at det klargjøres deres holdning.  
 
Både fylkesmannen og fylkeskommunen kan akseptere at vilkår om fradeling endres slik at 
det ikke settes krav om sammenføyning. Videre advarer begge instanser om faren for 
presedens dersom man tillater det som intensjonen til tomteeier er; å grensejustere 
eiendommene og bygge på eksisterende nabohytte slik at bebyggelsen på tomtene fremstår 
som en hytte på om lag 240 m2. Dette er en omgåelse av regelverket og ikke intensjonen i 
bestemmelsene for LNF 2 i kommuneplanen. Landskapsbildet på Musdalssetra vil også bli 
vesentlig endret. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har sett på hyttetomter i LNF2 områdene på Musdalssetra. En grov telling (se 
de blå ringene) viser at det ligger minst 16 hyttetomter som har samme 
«sammenslåingspotensial». Det betyr at det er potensial for at minst 8 eiendommer kan 
innrette seg slik som intensjonen til Trond Musdalslien er med sine tomter. Det skal selvsagt 
noe til for at det blir slik, men potensialet er til stede. Dette viser at faren for presedens er 
større enn hva rådmannen først antok. Om det tillates sammenbygging over to tomter nå, 
er det vanskelig å se for seg argumenter for å nekte fremtidige saker av lik karakter. Dette 
gjelder både på Musdalssetra og andre områder i fjellet.  
 



  Sak 14/18 

 

 Side 15 av 24   

 

 
 
Trond Musdalslien og sendt inn byggetegninger, slik at det er mulig å vurdere tiltakets 
omfang/ tilpasning til øvrige hytter. Utvendig vil hytta fremstå som en stor hytte, selv om 
Musdalslien fremfører at han vil bygge den brannteknisk som to separate enheter. Dette vil 
da kunne gjennomføres med en branndør som skiller enhetene innvendig. 
 

 

 
 
 
Slik som hytta er tegnet er det ikke mulig for utenforstående å se at dette er «to hytter». 
Det vil da være vanskelig å avslå kommende byggesaker i LNFR-områder, der det søkes om å 
få bygge dobbel størrelse på en tomt som er stor nok til å romme en hytte av slikt format. 
 
Innenfor planområdet til Musdalseter hyttegrend er utnyttelsesgrad pr tomt 180 m2. 
Hytteplanen som Trond Musdalslien nå ønsker å realisere vil da være betydelig større enn 
hva som tillates innenfor regulert område. Dette er også uheldig. Under behandling av 
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innspill til kommuneplanen ble et utbyggingsområde som ligger inntil seterområdet anbefalt 
tatt ut av planen. Deler av begrunnelsen var å ikke tilrettelegge for store hytter inntil 
seterområdet. Det er selvsagt noe annet med et større felt som ønskes regulert, men ved å 
tillate dette som omsøkes, vil det legge til rette for at flere innenfor LNF 2 området vil kunne 
søke om tilsvarende størrelser. Dette er ikke ønskelig utvikling innenfor uregulert områder. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at presedensfaren er så overhengene at saken best løses 
ved at vilkår om sammenslåing fravikes, men at det ikke aksepteres at tomtene 
grensejusteres slik som ønsket. Videre tillates det ikke at hytte på gnr 144 bnr 20 bygges 
nærmere enn 8 meter fra allerede eksisterende hytte på gnr 144 bnr 17. Det kan aksepteres 
at det bygges en veranda eller liknende som kan knytte byggene sammen, men det skal helt 
klart fremstå som at byggene er separate. Ved å fjerne elementet som knytter byggene 
sammen skal de fremstå som selvstendige enheter som kan selges hver for seg. 
 
Rådmannen foreslår at man med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd, bokstav a 
omgjøres vedtak fattet i Planutvalget den 16.08.2016 - Sak: 42/16. Siste setning i pkt. 2 
strykes: 
«(…)Det forutsettes sammenføyning av dette arealet med gbnr 144/17, slik at det ikke 
oppstår noen ny selvstendig fritidseiendom. » 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd, bokstav a omgjøres vedtak fattet 

i Planutvalget den 16.08.2016 - Sak: 42/16. Formålet med omgjøringen er å fravike 

vilkåret om sammenføyning av eiendommer som er på samme eierhånd. 

2. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at allerede fradelt 

areal gnr. 144 bnr.20 kan endres til selvstendig fritidstomt istedenfor å 

sammenføyes med gnr. 114 bnr. 17 som dens tilleggsareal. Begrunnelse for dette er 

at det allerede sto en hytte på arealet.  

3. Følgende vilkår settes for fritidstomt 144/20: 

a. Opprinnelig fradelt areal 144/20 skifter bruksnavn til selvstendig enhet, og 
krav om sammenføyning opphører.  

b. Det tillates ikke at tomtene 144/17 og 144/20 grensejusteres slik at det 
tilrettelegges for sammenbygging av tomtenes utbyggingspotensial til en 
enhet. 

c. Det tillates ikke at fritidsboligene på tomtene plasseres nærmere hverandre 
enn 8 m. 

d. Det tillates at det bygges en veranda eller liknende som gjør at hyttene er 
knyttet sammen, men det skal helt klart fremstå som to selvstendige 
enheter. 

 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER TIL HYNNA 
SØKER: RUNE EVENSEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/26     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/18 Planutvalget 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
 
 
Sammendrag: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna vinteren 2018. Søknaden gjelder primært vinterferie og påske og det 
søkes om inntil 4 turer. 
Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles som en 
dispensasjonsak etter § 5. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for 
transport av varer til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller 
naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune at Rune Evensen får tillatelse til å benytte leiekjører for transport 
av varer og utstyr til Hynna.  
 
 
Saksutredning: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna vinteren 2018. Søknaden gjelder primært vinterferie og påske og det 
søkes om inntil 4 turer. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg. Fra Øvre Åstbru til Hynna 
er det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. Søker har opplyst at de 
tidligere har benyttet seg av Norsk Folkehjelp for transport av varer og at de ønsker å 
benytte seg av dem i år også. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn ble i sak 82/17 tildelt løyve 
for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer for perioden 2017/18 – 2020/21. Norsk 
Folkehjelp Moelv og Omegn er stasjonert på Øvre Åstbru. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne 
forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med 
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vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og 
transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og 
utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som 
dispensasjonssak etter § 5.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Etter rådmannens vurdering er det behov for å få transportert inn varer, utstyr og bagasje 
når man skal benytte hytter og setrer som ikke ligger til brøytet veg vinterstid 
 
Det er ikke registrert truede eller sårbare arter langs omsøkt trase. Utover vinteren kan det 
oppholde seg villrein i de indre områdene av Øyerfjellet, men dette er lite sannsynlig i 
området Hynna.     
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer til Hynna 
representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven. 
 
Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn har løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
Øyer.  
 
Daglig leder/fjelloppsyn hos Øyer fjellstyre har ingen merknader til saken og mener dette er 
en kurant sak.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om 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 inntil 4 turer vinteren 2018. 



  Sak 15/18 

 

 Side 19 av 24   

 

- 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. 

 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPKJØRING AV HUNDELØYPE 
SØKER: SJUSJØEN HUSKY TOURS 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/359     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/18 Planutvalget 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Mail av 8.august 2017 fra Ida Nilseng  – Ønske om å tilby hundekjøring på Hafjelltoppen 
Turkjøring med Hundespann – Utskrift av møtebok fra Øyer fjellstyre, sak 6/18 
 
Sammendrag: 
Sjusjøen Husky Tours v/Ida Nilseng og Leif Tore Lie har de siste årene mottatt flere ønsker 
fra Hafjellområdet om å tilby hundekjøring for gjester og grupper ved  Pellestova, Ilsetra og 
Hafjell Event. Dette er et svært populært tilbud, men for å unngå hundekjøring i skiløypene 
er det ønskelig med et eget spor for hundekjøring.  Til dette er det behov for 
grunnpreparering av trase med snøscooter, dette for å få et fast underlag . Sjusjøen Husky 
Tours har base på Kroksjøen ved Sjusjøen og de ønsker å benytte egen  snøscooter for 
oppkjøring av trase, dette via  adkomsttrase fra Kroksjøen til Øyer. Med bakgrunn i 
henvendelse fra Sjusjøen Husky Tours ble det avhold et felles møte mellom Sjusjøen Husky 
Tours, Øyer kommune, Lillehammer kommune, Øyer fjellstyre og Fåberg fjellstyre. På møtet 
kom man frem til en mulig trase for hundekjøring i Øyer, samt en adkomsttrase fra 
Kroksjøen til Øyer.  Endelig forslag til trase ble utarbeidet i samråd med Øyer turskiløyper. 
Etter rådmannens vurdering er det positivt hvis man greier å etablere et tilbud om 
hundekjøring i Øyer. I området rundt Hafjell er det stor aktivitet og det er mange som 
bruker dette området vinterstid. Rådmannen mener derfor at det er fornuftig at det gis en 
midlertidig tillatelse for denne sesongen, og at man ut fra disse erfaringene, får ta stilling til 
om dette er noe man ønsker videreført for senere år.   
Etter rådmannens vurdering vil ikke grunnpreparering – oppkjøring av trase for 
hundekjøring med snøscooter, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser,  jfr Naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag at Sjusjøen Husky Tours v/ Ida Nilseng og Leif Tore Lie får 
tillatelse til bruk av egen snøscooter for grunnpreparering av  løype for hundekjøring for 
vinteren 2018, samt tillatelse til å kjøre adkomsttraseen fra Lillehammers grense til 
Kriksvika. 
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Saksutredning: 
Sjusjøen Husky Tours v/Ida Nilseng og Leif Tore Lie har de siste årene mottatt flere ønsker 
om å tilby hundekjøring for gjester og grupper ved  Pellestova, Ilsetra og Hafjell Event. De 
har vært i Hafjell/Øyer  og kjørt hundespann  ved noen anledninger, to events ved 
Pellestova og et arrangement for påskegjester ved Ilsetra sist påske. Dette er et svært 
populært tilbud, men for å unngå hundekjøring i skiløypene er det ønskelig med et eget spor 
for hundekjøring. Til dette er det behov for grunnpreparering av trase med snøscooter, 
dette for å få et fast underlag . 
Høsten 2017 tok derfor Sjusjøen Husky Tours kontakt med Øyer kommune, med en 
forespørsel om et møte, for å se på muligheten for å etablere en hundekjøringsløype i Øyer, 
samt en adkomsttrase fra Kroksjøen. Ettersom en slik adkomsttrase også berører 
Lillehammer kommune ble det avholdt et felles møte der også Øyer fjellstyre og Fåberg 
fjellstyre var med.  På møtet som ble avholdt 19.oktober stilte Sigbjørn Strand fra Øyer 
kommune, Edgar Enge fra Øyer fjellstyre, Marte Sofie Søreide fra Lillehammer kommune og 
Gunnar Nyhus fra Fåberg Fjellstyre. 
På møtet orienterte Sjusjøen Husky Tours om sin virksomhet og om at det var ytret et sterk 
ønske fra aktørene ved Ilstra og Pellestova om et tilbud om hundekjøring i området Hafjell,  
og at de hadde mange gjester fra Hafjellområdet ved Kroksjøen  
Sjusjøen Husky Tours hadde opprinnelig sett-/tenkt på en trase sør for Reinsvatnet, men 
denne ville komme rett inn i «kjærnen»  i løypenettet  i Lillehammer, så dette var Fåberg 
Fjellstyre kritiske til. Øyer kommune og Øyer fjellstyret mente at det var lite realistisk å 
anlegge løype for hundekjøring nordover og innover  Øyerfjellet og at dette ville medføre 
for store konflikter, men at det kunne være mulig å anlegge en trase på nordsiden av 
Reinsvatnet mot Kriksvika. Fåberg fjellstyre foreslo da at man kunne anlegge løypa fra 
Kroksjøen nordover, og på nordsida av Mellsjøen og videre langs myrdraget mellom 
Kruggrud og Reina, til den møter løypa fra Øyer. Man var enige om at dette kunne være en 
fornuftig trase. Øyer kommune skulle ta med seg dette innspillet og diskutere det /  finne en 
fornuftig trase sammen med Øyer turskiløyper. Man ble videre enige om at når forslag til 
trase forelå skulle dette oversendes fjellstyret til beh. Det ble videre opplyst om at bruk av 
snøscooter for oppkjøring av hundeløype måtte beh. etter lov om motorferdsel i utmark. 
 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 
Fjellstyret i Øyer behandlet saken 31.01.2018 og det ble fattet følgende vedtak: 
Som en prøveordning for ett år slutter fjellstyret seg til forslaget til trase for 
hundespannkjøring. Fjellstyret gir grunneiers tillatelse til nødvendig grunnpreparering med 
snøscooter. Det er en forutsetning at motorferdselen begrenses til det som er absolutt 
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nødvendig. For seinere år ber en om at det vurderes å benytte godkjent leiekjører til 
opplegget. 
I saksutredningen tar saksbehandler til fjellstyret opp spørsmålet om det kan oppstå konflikt 
med løse hunder som ferdes i skiløypene i området, ettersom foreslått trase ligger i et 
område hvor det ikke er båndtvang. 
I sak 17/15 har Fåberg Fjellstyre godkjent foreslått trase for Lillehammer som en 
prøvesesong. 
 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
Etter rådmannens vurdering er det positivt hvis man greier å etablere et tilbud om 
hundekjøring i Øyer og at dette ikke kommer i konflikt med andre brukergrupper i området.  
Det å kjøre hundespann er en flott naturopplevelse hvor man kommer tett på både naturen 
og hundene.  Hundekjøring har blitt veldig populært og Sjusjøen Husky Tours har mange 
gjester fra Hafjellområdet. Etter rådmannens vurdering er man helt avhengig av å ha egne 
traseer for hundekjøring og at disse legges utenfor skiløypene. Foreslått trase er utarbeidet i 
samråd med Øyer turskiløyper og de mener at det ikke er noe problem at en trase for 
hundekjøring krysser skiløypene. Dette så lenge man ikke kjører langs skiløypen, da dette vil 
ødelegge skisporene. Saksbehandler hos fjellstyret  stiller spørsmål om løse hunder som 
ferdes i skiløypen vil utgjøre noe problem for hundespannene. Etter rådmannens vurdering 
vil ikke løse hunder utgjøre noe problem mht hundekjøring. Det er relativt stor avstand 
mellom trase for hundekjøring og skiløypen, dette bortsett fra der hundeløypa vil krysse 
skiløypene. I Gausdal kommune har man et omfattende løypenett for hundekjøring, hvor 
skiløypene og hundekjøringsløypene ligger parallelt, helt inntil hverandre, med avstand på 
5- 10 m, og man er ikke kjent med at dette byr på problemer mht løse hunder. Det er også 
viktig å understreke at det er et vilkår for å la en hund løpe løs at hundeieren har kontroll på 
hunden.  
 
Det er kjent at det kan være noe støy knyttet til hundekjøring. Dette i forbindelse med 
oppstilling av hundene. Det er foreslått 2 startplasser for hundekjøringsløypene. Den ene 
ved parkeringsplassen på Ilsetra og det andre på sletta innenfor Pellestova. Ettersom det er 
disse aktørene som har ytret ønske om et tilbud om hundekjøring så mener Rådmannen at 
man også er innforstått med den støy som vil være i forbindelse med oppstilling av 
hundene. Sjusjøen Husky Tour har ingen intensjoner om å flytte sin virksomhet fra 
Kroksjøen til Øyer. Det er snakk om noen dager i forbindelse med vinterferie og påske og 
event noen arrangementer utenom det. 
 
Når det gjelder bruk av egen snøscooter for grunnpreparering av hundeløypa så ble dette 
også diskutert på møtet 19. oktober. Sjusjøen Husky Tours disponerer egen snøscooter som 
de benytter for grunnpreparering av løypene ved Kroksjøen og Sjusjøen og det vil være 
praktisk å bruke den for grunnpreparering av hundekjøringsløypa også i Øyer – og da via 
adkomsttrase gjennom Lillehammer. Om dette er en løsning som man bør gå for på sikt eller 
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om dette kan ivaretas av de med tillatelse til leiekjøring i området, mener rådmannen må 
vurderes etter denne prøvesesongen. Dette er også noe rådmannen vil diskutere med de 
som har tillatelse til leiekjøring i søre delen av Øyerfjellet i dag.   
 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke grunnpreparering – oppkjøring av trase for 
hundekjøring med snøscooter representere noen vesentlig skade eller ulempe  på natur 
eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser,  jfr Naturmangfoldloven §§ 8 
– 12. 
I området rundt Hafjell er det stor aktivitet og det er mange som bruker dette området 
vinterstid. Rådmannen mener derfor at det er fornuftig at det gis en midlertidig tillatelse for 
denne sesongen og at man ut fra  disse erfaringene får ta stilling til om dette er noe man 
ønsker videreført for senere år.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sjusjøen Husky Tours v/ Ida Nilseng og Leif Tore Lie tillatelse til bruk av egen 
snøscooter for grunnpreparering av  løype for hundekjøring for vinteren 2018, samt 
tillatelse til å kjøre adkomsttraseen fra Lillehammers grense til Kriksvika. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder grunnpreparering av løype for hundekjøring iht vedlagte kart. 
-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. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATER - PLANUTVALGET 13.02.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/369     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/18 Planutvalget 13.02.2018 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Miljødirektoratet datert 17.01.2018: VURDERING AV MULIGE TILTAK FOR Å 
REDUSERE SPREDNING AV GUMMIGRANULATER FRA KUNSTGRESSBANER 
 
Brev til Oddvin Brekke datert 05.02.2018: OPPFØLGING I FORBINDLESE MED ULOVLIG BRUK 
AV FRIAREAL/FRISTRIPE PÅ GRANRUDMOEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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