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MINDRE ENDRING HØGHAUGEN ØVRE 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201203a  
Arkivsaksnr.: 16/379     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Plankart 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser 
Vedlegg 3: Planbeskrivelse 
Vedlegg 4: ROS-analyse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
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 5.6.2017 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
Planforslaget er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Odd Bræin. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, vest for hytteområdet Stulen Søndre 
og øst for Hundersetervegen. Næringsarealet vil får adkomst fra Hundersetervegen via 
Rundmyrvegen.  
 
Planens formål 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere et areal på ca. 1 daa til næringsformål ved 
innkjøringen til hytteområdet for Høghaugen øvre. Arealet benyttes i dag til lagring av ulike 
typer brøyteutstyr, utstyr for å preparere skiløyper, varmebu etc. Forslaget til endring vil 
også innebære og tillate bygging i form av garasje for lagring av utstyr innendørs, varmebu, 
og bygning hvor det kan tillates mindre forretningsvirksomhet med salg. På dette arealet er 
det i dag en skogshytte. 
 
Gjeldende planer 
Til høyre vises utsnitt av gjeldende reguleringsplan for 
Høghaugen Øvre. 
  
Den gjeldende reguleringsplanen regulerer i alt 51 
tomter til fritidsbebyggelse, der 5 av disse tomtene er 
reguelrt til tunbebyggelse. Tunbebyggelsen skal 



  Sak 53/17 

 

 Side 4 av 35   

 

tilrettelegge for bebyggelse i tun form med flere antall enheter som er nærmere definert i 
reguleringsbestemmelsene til planen.  
For mer informasjon om denne planen vises det til planbeskrivelsen for reguleringsplanen 
for Høghaugen Øvre. 
 
Planprosess 
Oppstartsmøte ble holdt 12.2.2016. Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til 
berørte parter og annonsering i GD 2.03.2016 og gjort tilgjengelig på Planråd sine 
hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 1.04.2016.  Det kom inn 4 merknader på varsel 
om oppstart. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen under Planprosess og medvirkning med 
forslagsstillers kommentarer.  
 
 
Planforslaget  
Omreguleringen omfatter kun å regulere inn en tomt på 1 daa næringsareal ved 
innkjøringen til det nye hyttefeltet: 

 
Utsnitt av plankartet som viser foreslått arealbruk og utforming av plan. ← Nord  
 
På byggeområdet for næringsbebyggelse tillates det etablert ulike typer næringsvirksomhet, 
i form av skiløypemaskiner, brøyteutstyr, varmebu, mv. Det tillates også å etablere 
forretningsvirksomhet til butikkformål for salg av tjenester og varer.  
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I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til at byggesøknad for ny bebyggelse skal følges 
av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og eventuell eksisterende 
bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og nabobebyggelse. Byggesøknad 
skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, 
skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer). 
 
Risiko og sårbarhet (oppsummering av ROS-analyse) 
Endringen som presenteres er svært liten i planfaglig utstrekning, og det legges til grunn at 
det ikke vil følge negative virkninger for miljø og samfunn som følge av endringsforslaget. 
Endringen vil imidlertid kunne gi positive virkninger for miljø, da eksempelvis brøyteutstyr 
og annet utstyr som skal brukes i området kan lagres lokalt og dermed begrense 
transportbehovet.  
Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse  
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 01.06.2017 som eget 
vedlegg til planen. Under følger en kort oppsummering av vurderingen og konklusjonen i 
analysen som bygger på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og 
konsekvens av hendelse (se ROS-analysen for utdypende forklaring).  
Ut ifra sjekklisten som viser i alt 54 uønskede hendelser er det konkludert med at det er 
ingen hendelser som krever tiltak som følge av reguleringsendringen. 
 
Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn: Forslaget til endring av reguleringsplanen vil 
ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn jfr. Forskrift om 
konsekvensvurderinger. Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne 
konsekvensutredninger for planen.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 
sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av 
planendringen eller tiltak som er hjemlet i den.  
Planen vil medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og hensyn. 
Hensynene bak planen er som 
beskrevet som de ”miljømessige og 
samfunnsmessige virkninger” viser 
positive konsekvenser for miljø og 
samfunn. 
 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av endring av 
reguleringsformål kan ikke denne tas 
som mindre endring av 
reguleringsplan. Det har kommet 4 
innspill til planendringen ved varsel om 
oppstart av planarbeidet. Det er ikke 
kommet innspill til planendringen som 
går mot denne endringen, - se 
planbeskrivelse s. 6 under «Planprosess 
og medvirkning». 
 

Høghaugen øvre 

Omregulert areal 
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Arealet er eksponert mot Hundersetervegen med en frisiktsone og en stripe av 
friluftsområde på ca 5 m. Mot nord ligger også adkomstveg til fritidsbebyggelsen. Dette blir 
et synlig eksponert punkt som bør skjermes både mot Hundersetervegen og adkomstveg til 
hyttene. Vi mener derfor det er riktig å stille krav til bruk av arealet og skjerming i form av at 
eksisterende vegetasjon, i den grad den finnes, eller etableres avskjerming med vegetasjon 
ut mot vegene.  
 
Planendringen er for øvrig utfyllende dokumentert og rådmannen har ingen andre 
merknader eller motforestillinger til denne endringen i plankart og bestemmelser. 
Rådmannen ber om innarbeiding av forhold til skjerming med vegetasjon mot 
Hundersetervegen og adkomstveg før saken sluttbehandles.  
 
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 5.6.2017 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET 
SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: PLAN 201406  
Arkivsaksnr.: 14/1068     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 11.8.17. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Første gangs behandling av saken (PU -65/16 ) 
2. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008 
3. Vedtatt reguleringsplanen for Sæterberget, vedtatt 27.8.15 i sak 65/15 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 

Sæterberget, datert 6.12.2016. 

Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Sæterberget. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. Utbyggingsavtalene skal sikre 
gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for 
gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, 
fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene.  
 
Det er gjort en endring i denne avtaleteksten sammenlignet med andre utbyggingsavtaler 
som allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det er tatt bort 
prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå 
foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for 
gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring 
av vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
 
Videre er det satt differensierte satser for fritidstomter og leiligheter. I tidligere avtaler er 
det brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. I denne reguleringsplanen er det åpnet for to 
boenheter pr fritidstomt. Vi mener da det er riktig å heve satsen til kr 30 000,- for disse 
tomtene, uavhengig av om kjøper velger å benytte seg av muligheten til å bygge to enheter. 
Kr 30 000,- er i tråd med retningsgivende sats for fritidshytter m/ en enhet i tabell 2.2 i 
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Utbyggingsprogram - kommunedelplan Øyer sør. Det er ingen retningsgivende sats for 
fritidshytter med to enheter. 
 

Forslag om å inngå utbyggingsavtale ble behandlet i planutvalget 6.12.2016 i sak 65/16. 

Siden avtalen, som omhandler at utbygger bekoster tiltak utenfor planområdet som er 

nødvendig for utbyggingen, bygger på kompetansen i plan- og bygningsloven § 17-4 ble 

forslaget til avtale lagt ut til offentlig ettersyn. 

Høringspapirene for utbyggingsavtalene ble sendt ut 19.1.2017 og samtidig annonsert i 

Lillehammer Byavis. Det ble satt frist for å komme med uttalelse til avtaleforslagene innen 

19.2.2017.  

Det kom ikke inn merknader til utbyggingsavtalen som var lagt ut til offentlig ettersyn.  

 
Vurdering: 
Utbygger av tomtene der det tillates to boenheter pr tomt er informert og innforstått med 

endringen i avtalen som medfører økt sats for slike tomter, 30 000 kr pr. tomt der det er 

anledning til å føre opp to boenheter.  

Det er ikke kommet inn merknader på endringen som fristiller kommunens mulighet til å 

bidra med en forholdsmessig andel inn i tiltakene avtalen omhandler.  

Utbyggingsavtalen er ellers lik de øvrige avtalene som er inngått i kommunene. 

På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forsalg til 
utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for Sæterberget frem for 
sluttbehandling i kommunestyret, slik den har ligget ute til offentlig ettersyn. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 

for Sæterberget, datert 11.8.17. 

 

 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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KLAGE PÅ AVSLAG OM ETABLERING AV NY ADKOMST TIL FRITIDSBOLIG PÅ BLÅSENBORG 
VED DJUPEN - GNR. 155 BNR. 1 FNR. 19 
 
 

Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: BYGG 155/001/019  
Arkivsaksnr.: 10/1392     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Klage på avslag om imøtekommelse av dispensasjon i Planutvalgets sak 56/15, den 
10.11.2015 i brev av 14.11.2015 fra advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law på vegne av 
Trine-Lise og Ole Håkon Stai 

 PU-sak 56/15 Gnr 155, Bnr 1. Fnr 19 Tilbygg fritidsbolig + ny atkomst 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-  Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Ole Håkon Stai fikk i 2010 tillatelse til å gjennomføre ulike byggetiltak på sin fritidsbolig på 
gbnr 155/1/19. I forbindelse med byggevirksomheten fikk han dispensasjon for inn og 
utfrakt av materialer og utstyr. Som en konsekvens av dette ble det dannet et traktorfar om 
lag 150 m langt. Det ble søkt om dispensasjon for å oppgradere dette til atkomstvei for bil 
fram til fritidsboligen. Ved behandling av søknaden den 10.11.2015 i PU-sak 56/15, ble det 
gitt avslag. Vedtaket ble påklaget av advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law på vegne av 
Trine-Lise og Ole Håkon Stai i brev av 10.11.2015. Rådmannen har gjennomgått 
klagegrunnlaget men kan ikke se at det er framført noe nytt i saken, som tilsier endring av 
vedtaket og foreslår derfor at dette opprettholdes. 
 
Saksbakgrunn: 
Ole Håkon Stai søkte om tillatelse til tiltak i 2010 for å gjennomføre ulike byggetiltak på sin  
fritidsbolig Blåsenborg ved Djupen i periode fram til 2012. Det ble også samtidig søkt om 
etablering av ny atkomstvei til fritidsboligen. Denne ble ikke realitetsbehandlet da slik 
etablering av atkomstvei ville kreve egen forutgående dispensasjonsbehandling. 
 
I forbindelse med byggearbeidene ble det søkt om inn- og utfrakt av byggematerialer og 
byggavfall med traktor etter motorferdselloven. Etter ferdigstilling av tiltaket var det 
etablert et markert kjørespor på om lag 150 m fram til fritidsboligen. Det ble i etterkant av 
byggeperioden søkt om dispensasjon etter pbl for varig etablering av dette som fast 
innkjøringsvei. Søknaden ble begrunnet med behov for mer skjermet parkering og foreldre 
med bruksrett til fritidsboligen. Disse hadde i følge søker ikke lenger like lett for å ta seg 
fram til denne til fots.  
 
Bl.a med bakgrunn i at kjøretraseen alt var etablert langt på vei, fremmet rådmannen 
følgende forslag til vedtak;  
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1. Med bakgrunn i at det alt er etablert et kjørefar langs omsøkt veistrekning som en 
følge av tidligere gitte dispensasjoner etter motorferdselloven og kjøring av materialer 
og byggavfall i forbindelse med byggevirksomhet, vurderes det framfor å kreve 
tilbakeføring som mer hensiktsmessig å gi dispensasjon for en meget enkel form for 
videre opparbeiding av kjøretraseen med hjemmel i pbl § 19.2. Dette vil hindre en 
framtidig ukontrollert innkjøring og bruk av en delvis ferdig kjøretrase som kan 
medføre ytterligere sår og skader på terrenget. Fordelene ved å gi dispensasjon vil med 
dette være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 
2. Som vilkår for imøtekommelse etter pbl 19-2 tillates det ved opparbeidingen kun 

fjerning av enkeltsteiner som umuliggjør kjøring og oppfylling av grus i gropene etter 
disse eller i andre ujevnheter som hindrer kjøring. Det tillates ingen grøfting eller 
generell heving av veibanen, slik at veibanen ikke lenger følger plant i terrenget. I det 
myrlendte området kan myrjord fjernes og erstattes med grov pukk for å etablere 
bærelag og for å muliggjøre gjennomstrømning av vann og enkel oppgrusing kan 
tillates her. Det kan ikke stikkes ut noen ny trase som medfører endring av den 
etablerte kjøretrase og kjøretraseen må være åpen for alle slik Statskog stiller krav om. 
Før opparbeiding finner sted må det søkes om tillatelse etter pbl § 20-1 pkt L der 
vilkårene gitt i dispensasjonen innarbeides i vedtaket. Den endelige opparbeidingen gis 
ikke godkjenning, før det er gjennomført befaring og kommunen har gitt sitt samtykke 
til at arbeidene er i samsvar med dispensasjonen og byggetillatelsen.  

 
Endelig vedtak ble som følgende:  
 

1. Det bør ikke gis dispensasjon, da dette vil skape presedens samt et brudd med Øyer 
kommunes tradisjon om en restriktiv holdning til inngrep i våre indre fjellområder.  Det 
skal heller ikke være slik at tillatelse til å frakte materialer skal føre til vegrett.  

 
2. Planutvalget ber rådmannen om å sørge for at utbygger besørger snarest mulig 

istandsetting og revegetering.  
 
Etter å ha bedt om utsatt klagefrist innkom det klage på avslaget om imøtekommelse av 
dispensasjon i brev av 14.11.2015 fra advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law, på vegne av 
Trine-Lise og Ole Håkon Stai. Klagen vurderes med dette å være innkommet rettidig. 
 
Klagen er oppsummert bygget opp rundt fire forhold; 
 
1. Hensynet til tilgjengelighet for eier/brukere av fritidsboligen 

Det vises her til kravet om tilgjengelighet gitt i pbl §3.1, § 12.7 og § 27-4. Det vises også 
til pbl § 19.2 3. ledd. Klager har også vist til formålsbestemmelsene i pbl § 1.1 og forbud 
mot diskriminering. 

 
2. Likebehandlingsprinsippet 

Det vises til at klagers fritidseiendom er den eneste av i alt 8 nærliggende 
fritidseiendommer i området som ikke har vei helt fram. Det vises også til at det blir 
markedsført med vei helt fram i hytteområdene ved Hafjell, Vålsjøen og Svarthaugen. 
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3. Henvisning til avgitte vurderingene fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, Øyer 
Fjellstyre, Statskog og rådmannen 
Det vises til at ingen av høringsinstansenes eller rådmannen gikk imot at det skulle gis 
dispensasjon. Planutvalget bør derfor begrunne sitt vedtak med tungtveiende og gode 
grunner. Begrunnelsen synes i hovedsak å være knyttet til presedens Slik foreligger alt i 
betydelig grad i kommunen i forhold til veiadkomst til fritidsboliger. Det vises også til at 
e-post av 21.10.2015 fra Øyer Fjellstyre ikke var vedlagt saken og at rådmannen kun har 
vist til at denne e-posten ikke har noe å tilføye saken. Dette vedlegget forklarer 
imidlertid synspunktene som var grunnlag for tillatelsen fra Statskog om å få anlegg vei. 
Klagerne stiller seg undrene til om alle sakspapirer var framlagt korrekt og oppfattet av 
representantene i Planutvalget. 

 
4. Forvaltningsloven grunnprinsipper i forhold til saksbehandling og offentlig 

saksbehandling 
Offentlig saksbehandling skal være forsvarlig med tanke på rettsikkerhet, grundighet og 
upartiskhet, herunder utøvelse av et forsvarlig skjønn. Det kan i denne saken se ut som 
om en vurdering av et bredt sett av momenter bør kunne føre til et annet resultat. 

 
Vurdering: 
Det har av ulike årsaker tatt svært lang tid å gjennomføre behandlingen av både den 
opprinnelige søknaden og den påfølgende klagesaken. Dette er uheldig og rådmannen 
beklager dette uansett årsak, på det sterkeste.  
 
I forhold til de enkelte klagepunktene anføres det følgende.  
 
Pkt 1. Hensynet til tilgjengelighet for eier/brukere av fritidsboligen 
Pbl § 3.1 viser til oppgaver og hensyn som skal tas ved planlegging etter loven. Pbl 12.7 viser 
til ulike bestemmelser som kan legges inn i en reguleringsplan. Pbl 27.4 viser til at 
opprettelse av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygg ikke kan skje før atkomst er 
sikret. De nevnte paragrafene er dels beskrivende og dels veiledende og forhold til 
utarbeiding av og oppgaver tilknyttet kommunal planlegging. De inngår ikke i hva som skal 
underlegges en søknad om dispensasjon i et LNF område i kommuneplanens arealdel. Pbl § 
19.2 tredje ledd knytter seg til vurderinger som skal vektlegges i en dispensasjon. I denne 
saken foreligger det ikke noen dispensasjon. Krav om sikring av atkomst, knytter seg ikke til 
eksisterende fritidsboliger i veiløse områder. 
 
Formålet med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, er i henhold til § 1.1 å fremme 
likestilling uavhengig av funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne er forbudt. Med henvisning til at det finnes et betydelig antall fritidsboliger i 
de indre fjellområdene i Øyer og i andre tilsvarende steder i landet, kan rådmannen 
vanskelig se at Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven hjemler rett til bygging av veier inn 
til disse, når man har gangbesvær, dårlig helse eller pga høy alder. En henvisning til helse og 
alder, er heller ikke noe avgjørende begrunnelse som tilsier imøtekommelse av en søknad 
om dispensasjon etter Pbl. 
 
 



  Sak 55/17 

 

 Side 12 av 35   

 

 
Konklusjon. 
Lovbestemmelsene det vises til er dels av generell karakter og dels uten relevans for 
søknaden om dispensasjon og eventuell imøtekommelse eller avslag på søknaden. 

 
Pkt 2. Likebehandlingsprinsippet 
Henvisningen til Hafjell, Vålsjøen og Svarthaugen som eksempel på at klager må få vei helt 
fram til sin fritidsbolig blir feil. Alle fritidsboliger og veiframføringer her er forhåndsgodkjent 
gjennom egne planer og planvedtak, der grunnlaget for så vel tomter, fritidsboliger og veier 
har vært igjennom egne godkjenningsprosesser før utbyggingen kunne starte. Fritidsboliger 
og veier innen Svarthaugen ble etablert gjennom egen disposisjonsplan etter pbl fra 1965 og 
den vesentligste delen av utbyggingen fant sted på 1970 tallet. Det er ellers ikke nødvendig 
å gå lenger enn til Ner-Åstvatnet ca 2 km unna for å finne en rekke veiløse hytter.  
 

Konklusjon 
Klagers fritidsbolig ligger ikke innenfor et reguleringsplanområde eller en 
dipsposisjonsplanområde, der både hyttebygging og veiframføringer er godkjent i 
egne planprosesser og etter egne vedtak i kommunestyret. Klager gis ingen rett til 
veiframføring ved å vise til at fritidsboliger i regulerte områder har vei fram til døra. 

 
Pkt 3. Henvisning til avgitte vurderingene fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, Øyer 

Fjellstyre, Statskog og rådmannen 
 
Med bakgrunn i at eksisterende kjøretrase delvis var en konsekvens av at kommunen ikke 
stilte andre og strengere vilkår når dispensasjon etter motorferdselloven for inn- og 
utkjøring av materialer ble gitt, vurderte rådmannen det ved forutgående saksbehandling 
som hensiktsmessig å tillate en meget enkel for opparbeiding av kjøretraseen. Formålet var 
å hindre en framtidig ukontrollert kjøring og bruk av en delvis ferdig kjøretrase, som kunne 
medføre ytterligere sår og skader på terrenget. Rådmannen mener fortsatt at dette er den 
mest hensiktsmessige tilnærmingsformen, ut fra det som faktisk har skjedd. Det foreligger 
imidlertid ingen plikt til å imøtekomme søknaden om etablering av vei med bakgrunn i at 
det ble etablert et i utgangspunktet uønsket kjørefar til klagers fritidsbolig i forbindelse et 
byggetiltak. Det er heller ikke behov for å påvise tungtveiende grunner for ikke å 
imøtekomme søknaden. Søker har en fritidsbolig innen LNF-område 2, som i utgangspunktet 
er et forbudsområde i forhold til nyetableringer og med en streng holdning til 
arealdisponeringer. 

 
Konklusjon 
I denne sammenhengen blir det uvesentlig om Fylkesmannen, Fylkeskommunen, 
Øyer Fjellstyre og Statskog ikke har innvendinger mot etableringen av en atkomstvei 
slik rådmannen forslo i PU-sak 56/15. Det er søker selv som må legge fram 
begrunnelsen for at dispensasjon skal kunne gis og gi denne tilstrekkelig «tyngde», 
men planutvalget behøver ikke å imøtekomme en slik søknad.  
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Pkt 4. Forvaltningsloven grunnprinsipper i forhold til saksbehandling og offentlig 

saksbehandling 
 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen brudd på noen grunnprinsipper innen 
forvaltningsretten med tanke på saksbehandlingen, rettssikkerhet, grundighet, upartiskhet 
og anvendelse av skjønn. Saksbehandlingen har tatt lang tid men dette beror dels i behov 
for å vurdere veisøknaden i forbindelse med pågående arbeide med revideringen av 
arealplanen og dels i utilstrekkelig saksbehandlingskapasitet i forhold til saksmengde. 
Sistnevnte er nå under klar bedring etter flere nytilsettinger av saksbehandlere. 
 
Klager viser ellers til at en forvaltningsrettslig vurdering av et bredt sett av momenter burde 
kunne ført til et annet resultat. For rådmannen er det uklart hva det det siktes til her, da 
saksbehandlingen er gjennomført etter vanlig prosedyre og innhenting av vanlig informasjon 
og etter vanlig vurdering av ulike forhold. All innhentet og relevant informasjon  er også 
gjennomgått og benyttet som grunnlag i saksbehandlingen. 
 
Konklusjon 
Det foreligger ikke noe brudd på grunnprinsippene om forsvarlig saksbehandling.  
 
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. 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann Seniorrådgiver 
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DISPENSASJON FOR FRADELING AV ENKELTTOMT INNEN REGULERINGSPLAN - HAUGAN - 
GBNR 172/2 - 
 
 

Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: GBNR 170/002  
Arkivsaksnr.: 15/1370     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
 
Saksdokumenter: 

 v1) Søknad om dispensasjon, av 08.09.2015 

 v2) Situasjonskart/ortofoto over fradelingsareal M=1:500 

 v3) Situasjonskart i M=1:5000 

 v4) Utsnitt av reguleringsplan for Haugan i Øyer kommune, Pi 163, med utdrag av 
bestemmelsene. 

 v5) Situasjonskart med avmerking flomsikringssone og haukugleobservasjoner 

 v6) Billeddokumentasjon fra befaring den 16.06.2017. B1, B2, B3, B4 
 

Saksdokumenter ikke vedlagt her 

 1) Nabovarsler til søknad om dispensasjon, i brev av 20.08.15 
Vedlegg til søknad om dispensasjon 

 Vedlegg X01 Situasjonskart over gbnr 170/2 

 Vedlegg X02 Situasjonskart med delingsområdet innsirklet i M=1:2000 

 Vedlegg X03 Utdrag fra reguleringsbestemmelsene – 2 sider 

 Vedlegg 4 – Tomteriss over omsøkt område 
 

 2) ROS analyse av 08.06.11 for Haugan 

 3) Særutskrift i K-sak 137/11 av 15.12.2011 – Reguleringsplan 163 - Haugan 

 4) Reguleringsplankart for Haugan (Pi-163) i Øyer kommune, av 03.29.2012 

 5) Reguleringsbestemmelser for Haugan (Pi-i163) i Øyer kommune, av 29.03.2012 

 6) Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan for Haugan (Pi-201506) av 
12.04.2016 

 7) Analyserapport utvalgte tema samfunnssikkerhet, landbruk, miljø, kultur  

 7) Plan- og bygningsloven 

 8) Matrikkelloven 
 

 
OPPSUMERING 
Liesmorka Utmarkslag SA eier et område på 1678 m2 på sydsiden av Hornsjøvegen og i 
vestkant av den nye veien Jutulstadlykkja inn til Hauganområdet. Det aktuelle området er en 
del av område BF2 på 13,5 da i reguleringsplanen for Haugan og er godkjent som 
utbyggingsområde for fritidsboliger. Rådmannen finner ingen forhold som tilsier at det ikke 
kan fradeles en enkel tomt i BF2 området, uten at det utarbeides en egen detaljplan i 
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forkant av dette. Det må likevel tas særskilte hensyn til bekkedrag og flomdrag gjennom 
tomteområdet, før utbyggingen kan skje. 
 
SAKSBAKGRUNN 
Ørjan Hallonen i Rambøll Lillehammer søker på vegne av Liesmorka Utmarkslag om å få 
fradele et areal fra gbnr 170/2 til fritidstomt, beregnet til å være 1678 m2 stort. Området 
BF2 som fradelingsområdet ligger i, er i reguleringsplanen regulert til fritidsformål, men det 
er stilt krav om utarbeidelse av detaljplan i forbindelse med utbygging. Dispensasjonen 
omhandler derfor fritak for utarbeiding av slik plan. Ottar Moe er kontaktperson for 
utmarkslaget i forhold til søknaden.  
I henhold til matrikkelinformasjonen er gbnr 170/2 på til sammen 12,8 da fordelt på 22 
sameiedeler og ytterligere flere deleiere i sameiet. Vedtak om å søke om fradeling er 
årsmøtebehandlet og vedtatt enstemmig. 
 
Det har tatt lang tid fra søknadstidspunkt til oppstart av behandlingen. Dette skyldes dels 
begrenset saksbehandlingskapasitet i perioden og dels feil journalføring i annen sak, som var 
lagt på vent i ubestemt tid. Dette beklages. 
 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser, fastsatt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Selve 
fradelingen og etableringen av nye eiendommer, gjennomføres i samsvar med delingsloven. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, 
skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8.  
 
PLAN- OG BYGGFAGLIG BAKGRUNN OG VURDERING 
 
Planbakgrunn 
Det omsøkte området er en del av reguleringsplanen for Haugan og ligger i område BF2, 
som er på til sammen 13,5 da. Arealutnyttelse, antall bygninger, bygningshøyder, takformer 
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etc, samt adkomstveger, skiveger og framføring av øvrig infrastruktur, skal iht planen 
fastlegges gjennom detaljreguleringsplan. Detaljregulering skal baseres på pkt. 2.3 i 
planbestemmelsene. 
 
Pkt 2.3 er delt inn i to alternativer. Pkt 2.3.1 utbygging i tuntomter, der samlet utnytting kan 
være opp til BYA 350 m2, eller som enkelttomter iht til pkt 2.3.2, der BYA ikke skal overskride 
15 % av tomtens areal, eller samlet 200 m2. Det omsøkte området kan ikke sammenliknes 
med tuntomter og i forhold til en enkelt utbygging, vil derfor pkt 2.3.2 i planen være den 
mest anvendbare i en byggesak. 
 
Bygningsmessige forhold og atkomst  
Det aktuelle området er ubebygd men det står 3 strømførende stolper i tomteområdet som 
antagelig må omlokaliseres. Drøyt halvparten av tomten er preget av jord med høyt 
fuktighetsinnhold. Årsaken til dette er dels bekkedraget som deler tomteområdet i to og 
dels avrenning fra grøfting (flomdrag/flomvei) langs den nærliggende Hornsjøvegen. Denne 
delen av tomteområdet vurderes som mindre egnet til utbygging, uten at det gjennomføres 
en relativt stor grad av drenering, utskifting av masser og annen opparbeiding og sikring. Slik 
opparbeiding vurderes ikke som spesielt krevende teknisk, men kostnadssiden kan bli 
relativt betydelig. Det er også mulig at plasseringen av bekkeløpet og flomdraget må endres, 
uten at det tas nærmere standpunkt til det her. 
 
Tomteområdet syd for bekkeløpet består av en liten morenehaug. Det antas at det er god 
byggegrunn her og at etter en del terrengtilpasning, vurderes det til å være fult ut mulig å 
plassere en fritidsbolig her, uten at dette vil medføre store kostnader. 
 
Atkomst må etableres fra nybygget vei (Jutulstadlykkja) inn til Hauganområdet, på en slik 
måte at dette ikke medfører problemer for nærliggende bekkeløp og flomdraget.  
 
Vann og vassdrag 
Bekkedraget som går igjennom tomteområdet, har tilsig fra store myrområder ovenfor. I et 
normalår antas det derfor at bekkeløpet har et jevnt tilsig av vann uten store flomtopper. 
Bygging av ny vei i overkant av tomteområdet, kan imidlertid medføre utilsiktede problemer 
i forhold til etablering av ny kulvert. Dersom standard sikkerhetsavstand på 20 m fra et 
vassdrag/bekk skulle legges til grunn, ville det ikke være tilbake noe bebyggbar grunn. De 
topografiske forholdene tilsier imidlertid, at det meste av den sørlige og vestlige delen av 
tomten, kan bebygges uten særskilte forebyggende tiltak. 
 
På kartet for samfunnssikkerhet er det også tegnet inn et flomdrag. Disse følger gjerne 
grøftedrag langs veier og naturlige forsenkninger i terrenget. Det er nå et brudd i dette 
draget pga av nybygget vei og vannet vil da enten flyte over den nybygde veien, eller ledes 
til over til nyanlagt kulvert. Det er ikke gjort noen nærmere vurderinger av disse forholdene 
og det vil derfor påhvile en tomteutbygger, veiutbygger og grunneier for øvrig ovenfor, et 
særlig ansvar å avklare dette. Fra kommunens side, vil det være en klar fordel å få disse 
forholdene avklart i forbindelse med fradeling og utbygging. 
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Natur og kulturgrunnlag 
Natur og kulturgrunnlaget er gjennomgått i planprosessen, uten at det har framkommet noe 
som tilsier at tomteområdet ikke kunne bygges ut. Det ligger en setereng på andre siden av 
Lisætervegen som vurderes som et viktig kulturlandskapselement, men dette blir ikke 
direkte berørt utover at det rent visuelt kommer et nytt hyttebygg i relativ nærhet til dette. 
Det er ikke observert noen arter av særlig stor forvaltningsinteresse i området, men over tid 
fra 2009 til 2016, er det gjort flere observasjoner av haukugle (Surnia ulula) på 
tomteområdet. Dette kan tyde på at den har vært en hekkeplass i nærområdet. I andre 
områder på Lisætra er det også gjort observasjoner av spurvehauk og Fjellvåk. 
 
Eksterne høringer 
Det skal ikke gis dispensasjon fra arealformål. Brukene av det aktuelle området medfører 
ingen negative konsekvenser for kulturminner, kulturlandskap eller artsmangfold. Bruken av 
tomteområdet innehar heller ingen negative samfunnsmessige problemer som må vurderes 
særskilt av offentlige eksterne høringsorganer. Utbyggingen og arealformålet er tidligere 
sendt på høring og godkjent av ulike eksterne myndighetsorganer. Det er derfor ikke 
nødvendig å sende søknaden på ekstern høring. I henhold til de interne rutinene er det for å 
lette det administrative arbeidet, heller ikke angitt som nødvendig å gjennomføre 
reguleringsendring, eller utsending til ekstern høring, når dispensasjon kun dreier seg om 
fradeling av en enkelt tomt 
 
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. 

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. 

 
 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann  Seniorrådgiver 
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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK SOMMER / HØST 2017 
 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1234     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
57/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer Turskiløyper søkte før ferien om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
tiltak langs skiløyper der det var ønskelig å ta vekk stubber og stein. I samme søknad var det 
også søkt om tillatelse til bruk av motorkjøretøy for tiltak langs sti – (sykkelveg/tidligløype 
ski)  mellom Steinsetra og Augsetervegen. Dette tiltaket vil ikke bli lagt frem for behandling i 
Planutvalget før saken er behandlet som grunndisponeringssak i Fjellstyret og hos Statskog, 
samt vurdert/behandlet  etter Plan og bygningsloven (pbl). 
Et godt utbygd løypenett med både stier og skiløyper er viktig mht fysisk aktivitet, trening, 
naturopplevelser og rekreasjon. I et folkehelseperspektiv har dette etter rådmannens 
vurdering stor betydning. Det er i dag behov for traseer som ikke krever så mye snø, slik at 
man har et skitilbud tidlig i sesongen. Nye og moderne preppemaskiner krever også bredere 
og bedre planerte traseer.   
Tiltakene som skal gjennomføres ligger langs eksisterende skiløyper og vil etter rådmannens 
vurdering ikke representere noen vesentlig ulempe for natur eller naturmiljø. Rådmannen 
foreslår med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag at Øyer Turskiløyper får 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 

Saksutredning: 
Øyer Turskiløyper søkte før ferien om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
tiltak langs skiløyper der det var ønskelig å ta vekk stubber og stein. Se oversikt nedenfor. 
Tiltaket pkt 6 ble behandlet i planutvalget 6. juni.  
Mindre tiltak langs skiløypene der vi ønsker å ta vekk stubber og stein: 
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1. Strekningen mellom Pellestova og Buåsen 

2. Strekningen 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 

6. Etterarbeid / pussing mellom P-plass Hundersetra og Pellestova, samkjøring med 

andre som driver med grøftearbeid på samme strekket (bredbånd etc). 

Der det er bløtt vil det ikke bli gjennomført tiltak før det har blitt frost.  
 
I samme søknad var det også søkt om tillatelse til bruk av motorkjøretøy for tiltak langs sti – 
(sykkelveg/tidligløype ski)  mellom Steinsetra og Augsetervegen. Dette tiltaket vil ikke bli 
lagt frem for behandling i Planutvalget, etter Lov om motorferdsel i utmark / Nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, før saken er behandlet 
som grunndisponeringssak i Fjellstyret og hos Statskog, samt vurdert/behandlet  etter Plan 
og bygningsloven (pbl). 
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 evt 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. 
 
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. 
Et godt utbygd løypenett med både stier og skiløyper er viktig mht fysisk aktivitet, trening, 
naturopplevelser og rekreasjon. I et folkehelseperspektiv har dette etter rådmannens 
vurdering stor betydning. I Øyer er det et godt tilbud med mange skiløyper og Øyer 
turskiløyper arbeider aktivt med å opprettholde og utvikle dette tilbudet. Dette er etter 
rådmannens vurdering viktig for både bygdas befolkning og for tilreisende. Det er i dag viktig 
med traseer som ikke krever så mye snø, slik at man har et skitilbud tidlig i sesongen. Nye og 
moderne preppemaskiner krever også bredere og bedre planerte traseer.   
Tiltakene som skal gjennomføres ligger langs eksisterende skiløyper og vil etter rådmannens 
vurdering ikke representere noen vesentlig ulempe for natur eller naturmiljø med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
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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. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: EILIV KUMMEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1487     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å kjøre inn vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel 
til Jogrimen. Transporten vil foregå med ATV med henger fra Oksbåsen langs traktorveien til 
Jogrimen. Kummen har søkt om tillatelse til å kjøre inntil 4 turer. Søker har opplyst at det på 
Jogrimen er en stor bygningsmasse og dette krever en god del vedlikehold. I tillegg er det 
behov for restaurering av sørveggen på hovedhuset. Søker opplyser videre at det ikke vil bli 
kjørt flere turer enn det som er absolutt nødvendig. Etter rådmannens vurdering vil ikke 
transport med ATV med henger, langs en etablert traktorveg, når man tar hensyn til vær- og 
føreforhold, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. 
Rådmannen foreslår 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 i Øyer kommune – Oppland at Eiliv Kummen får tillatelse til å kjøre inntil 4 turer 
inn til Jogrimen med ATV med henger for transport av vedlikeholdsmateriell, ved og annen 
brensel. 
 
Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å kjøre inn vedlikeholdsmateriell, ved og annen brensel 
til Jogrimen. Transporten vil foregå med ATV med henger fra Oksbåsen langs traktorveien til 
Jogrimen. Kummen har søkt om tillatelse til å kjøre inntil 4 turer i løpet av perioden juli - 
september.  Søker har opplyst at det på Jogrimen er en stor bygningsmasse. Det er ett 
hovedhus, to mindre hytter, badstue og uthus, og dette krever en god del vedlikehold. I 
tillegg er det behov for restaurering av sørveggen på hovedhuset. 
 
Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV må behandles 
etter denne forskriften.  
 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
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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 evt 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. 
 
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 at man tar vare på hytter og husvære i fjellet og 
holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å få fraktet inn både 
materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte som 
mulig. 
 
Fra Oksbåsen og innover til Tautern, Jogrimen og videre innover til Skjelbua er det etablert 
et kjørespor, en traktorveg som i lang tid har vært benyttet for transport av materiell og 
utsyr til hyttene og setrene som ligger langs denne traktorvegen. Saksbehandler har vært i 
kontakt med søker og diskutert behovet for transport, herunder behov for antall turer. 
Søker opplyser at antall turer kunne begrenses hvis man f.eks benyttet traktor med henger 
for transport, men at dette  ville medføre mye større slitasje på vegen. Etter søkers 
vurdering er det mere skånsomt å transportere inn materialer o.l.  med ATV med henger, 
selv om det fører til noen flere turer. Dette er saksbehandler enig i. Søker opplyser videre at 
det ikke vil bli kjørt flere turer enn det som er absolutt nødvendig.  
Etter rådmannens vurdering vil ikke transport med ATV med henger, langs en etablert 
traktorveg, når man tar hensyn til vær- og føreforhold, representere noen vesentlig skade 
eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.   
 
 
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. 
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- 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. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: JØRGEN HOLMGREN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1488     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Jaktlaget til Jørgen Holmgren har fått tillatelse til å sette opp 3 jakttårn i området Rauberget 
i Øyer Statsalmenning og søker om tillatelse til å benytte ATV med henger for å transportere 
materialer til disse jakttårnene. ATV med henger har lavt marktrykk og er skånsomt mht  
skade og slitasje på terreng og vegetasjon. ATV med henger blir mye brukt ved bl.a 
uttransport av felt elg under elgjakta. Rådmannen mener derfor at dette er en kurant sak. 
Rådmannen foreslår med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag at jaktlaget til Jørgen Holmgren får tillatelse til å benytte ATV 
med henger for transport av materialer for oppsetting av 3 jakttårn. 
 
Saksutredning: 
Jaktlaget til Jørgen Holmgren har fått tillatelse til å sette opp 3 jakttårn i området Rauberget 
i Øyer Statsalmenning. På vegne av jaktlaget søker Jørgen Holmgren om tillatelse til å 
benytte ATV med henger for å transportere materialer til disse jakttårnene.  
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. 
 
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 
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nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
Det har tidligere blitt gitt dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark for transport av 
materialer til oppsetting av jakttårn. Det er planlagt å benytte ATV med henger for transport 
av materialene til jakttårene.  ATV med henger har lavt marktrykk og er skånsomt mht  
skade og slitasje på terreng og vegetasjon. ATV med henger blir mye brukt ved bl.a 
uttransport av felt elg under elgjakta. Rådmannen mener derfor at dette er en kurrant sak. 
Jaktlaget har fått tillatelse til å  sette opp 3 jakttårn av Øyer fjellstyre, jf vedlagte kart. 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke bruk av ATV med henger for transport av materialer til 
jakttårn  representerer noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø - med 
dens biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
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. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: EIRIK MESSELT 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1492     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad med kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Eirik Messelt har ei hytte på nordsida av Lyngen og søker om tillatelse til bruk av traktor og 
ATV for transport av materialer for vedlikehold, samt tillatelse til transport av ved. Det søkes 
om tillatelse til å kjøre 2 turer, 1 tur med traktor med henger og 1 tur med ATV med henger. 
Transporten vil foregå fra Stor-Elvdal. Fra grensa til Øyer og frem til hytta er det ca 400 m. 
Transporten vil foregå langs etablert kjørespor. I de indre fjellområdene bør det være en 
streng praksis når det gjelder dispensasjoner for barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør 
så langt det lar seg gjøre transporteres inn på vinterføre. Det kan likevel aksepteres et 
mindre antall turer i forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider, når dette 
kanaliseres til etablerte kjørespor.  
Etter rådmannens vurdering vil ikke en begrenset bruk av traktor og ATV med henger, for 
transport av materialer og ved, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø, når dette blir kanalisert til etablerte kjørespor. Rådmannen foreslår med 
hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at 
Eirik Messelt får tillatelse til å benytte traktor og ATV med henger for transport av 
materialer og ved til hytta ved lyngen. 
 
Saksutredning: 
Eirik Messelt har ei hytte på nordsida av Lyngen. De skal utføre vedlikeholdsarbeider på 
hytta i 2017 og søker om tillatelse til bruk av traktor og ATV for transport av materialer, 
samt om tillatelse til transport av ved. Det søkes om tillatelse til å kjøre 2 turer, 1 tur med 
traktor med henger og 1 tur med ATV med henger. Transporten vil foregå fra Stor-Elvdal. 
Fra grensa til Øyer og frem til hytta er det ca 400 m. Transporten vil foregå langs etablert 
kjørespor.  
Hytta til Eirik Messelt og kjøresporet som kommer fra Stor-Elvdal ligger innenfor det som er 
definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune.  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 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.  
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Før evt 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. 
 
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 at man tar vare på hytter, uthus og husvære i 
fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å få fraktet 
inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte 
som mulig.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige 
vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor.  Fra grensa til Øyer og 
frem til hytta er det et etablert kjørespor. Dette går på fastmark og det er ca 400 m fra 
grensa til Øyer og inn til hytta.  
Etter rådmannens vurdering vil ikke en begrenset bruk av traktor og ATV med henger, for 
transport av materialer og ved, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, når dette blir kanalisert til 
etablerte kjørespor, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
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. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: ASGEIR MYHREN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1637     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Asgeir Myhren søker om tillatelse til transport av ny robåt, samt materialer for reparasjon av 
båthus ved Øver-Åstvatnet. Transporten vil foregå med ATV med henger langs traktorvegen 
fra Oksbåsen til Øver-Åstvatnet. Det søkes om 1 tur. Etter rådmannens vurdering vil ikke 
transport med ATV med henger, langs en etablert traktorveg, når man tar hensyn til vær- og 
føreforhold, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. 
Rådmannen foreslår med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune at Asgeir Myhren får tillatelse til å benytte ATV med henger for 
transport av robåt og materialer for reparering av båthus. 
 
Saksutredning: 
Asgeir Myhren søker om tillatelse til transport av ny robåt, samt materialer for reparasjon av 
båthus ved Øver-Åstvatnet. Transporten vil foregå med ATV med henger fra Oksbåsen langs 
traktorvegen til Øver-Åstvatnet. Det søkes om 1 tur. Øver-Åstvatnet ligger innenfor det som 
er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder 
i Øyer kommune, og bruk av ATV må behandles etter denne forskriften. 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 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. 
 
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 
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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. 
Når det gjelder barmarkskjøring er det et mål at slike transporter i størst mulig grad blir 
kanalisert til etablerte kjørespor. Dette er spesielt viktig i de indre områdene i Øyerfjellet.  
Fra Oksbåsen og innover til Tautern, Jogrimen og videre innover til Skjelbua og Øver-
Åstvatnet er det etablert et kjørespor, en traktorveg som i lang tid har vært benyttet for 
transport av materiell og utsyr til hyttene og setrene som ligger langs denne traktorvegen.  
Bruk av ATV med henger er etter rådmannens vurdering veldig skånsomt mht terrengslitasje 
og kjøreskader.  
Etter rådmannens vurdering vil ikke transport med ATV med henger, langs en etablert 
traktorveg, når man tar hensyn til vær- og føreforhold, representere noen vesentlig skade 
eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.   
 
 
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. 
 
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 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1638     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I sak 49/17 fikk Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til å kjøre 5 turer til hytta ved Hornsjøen. 
Det ble videre gitt tillatelse til å kjøre hjulgående gravemaskin frem til hytta for graving av 
brønnhull. Reidun Synnøve Brustuen søker nå om tillatelse til å kjøre 3 turer høsten 2017. 
Søker har satt opp en detaljert oversikt over kjøring sommeren 2017, samt behov for 
transport høsten 2017. Når transporten foregår langs etablert traktorveg, vil en begrenset 
bruk av motorkjøretøyer for transport, etter rådmannens vurdering ikke representere noen 
vesentlig skade eller ulempe for natur eller naturmiljø. Rådemannen foreslår med hjemmel i  
§ 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Reidun 
Synnøve Brustuen får tillatelse til å kjøre 3 turer til hytta for transport av masser for legging 
av torvtak, samt for transport av utstyr, verktøy mm. 
 
Saksutredning: 
I sak 49/17 fikk Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til å kjøre 5 turer til hytta ved Hornsjøen. 
Dette gjaldt transport av div masser og div materiell og utstyr. Det ble videre gitt tillatelse til 
å kjøre hjulgående gravemaskin frem til hytta for graving av brønnhull. Det ble opprinnelig 
søkt om tillatelse til å kjøre 10 – 15 turer. Reidun Synnøve Brustuen søker nå om tillatelse til 
å kjøre 3 turer høsten 2017. Søker har satt opp en detaljert oversikt over kjøring sommeren 
2017, samt behov for transport høsten 2017: 
 
Sommer 2017 

1. tur – pukklass, med traktor 

2. tur – støpegrus, med traktor 

3. tur – div. materiell, verktøy og utstyr, med bil 

4. tur –  skap, kjøkkenbord og stoler mm til veslehytta, med bil 

5. tur – traktor med lasteapparat 

6. tur – hjulgående gravemaskin 
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Høsten 2017 
1. tur – jord evt. torv til veslehytta, med traktor. Det kommer til å bli behov for mere 

jord og evt. torv til taket på veslehytta enn det som kan hentes ved låven.  

2. tur – opprydding og henting av verktøy og utstyr, med bil 

3. tur - uforutsette behov. 

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. 
 
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. 
Denne saken ble behandlet i juni og rådmannen viser til vurdering i sak 49/17. I ettertid har 
Sigbjørn Strand ved Landbrukskontoret vært på befaring og sett på tiltakene som skal 
utføres. Dette dreier seg om støpning av gulv for uthus, graving av brønnhull og legging av 
jord og torv på taket på hytta. Ettersom søker fikk innvilget færre turer enn omsøkt, og for å 
holde seg innenfor gitte tillatelse, ønsket søker å benytte disponibel jordmasser etter 
utgraving av tomt for fjøset, som jord – masse  for legging av torvtak . Det viser seg at dette 
ikke er tilstrekkelig og at det er behov for å få tilkjørt mere jord evt torv for legging av taket. 
Under befaringen ble det videre snakk om praksis vedr motorferdsel i utmark. Fra 
Landbrukskontoret ble det understreket at traktorvegen/kjøresporet bort til hytta er 
definert som utmark og at kjøring til hytta må behandles etter Lov om motorferdsel i utmark 
/Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag. Det ble videre opplyst 
om at kjøring/transport til hytta måtte begrenses til et minimum og at søknader om slik 
tillatelse må være så reelle som mulig for å dekke behovet for transport. Rådmannen 
oppfatter at søker er bevist på dette og har satt opp en realistisk oversikt over behov for 
transport høsten 2017. Det vil likevel være slik at alt ikke kan planlegges i detalj og det kan 
oppstå uforutsette ting. Rådmannen foreslår derfor at Reidun Synnøve Brustuen får 
tillatelse til å kjøre 3 turer til hytta for transport av jord og evt. torv til legging av torvtak og 
for opprydding og uttransport av verktøy, utstyr mm. 
Fra parkeringsplassen på setervegen og frem til hytta er traktorvegen definert som utmark. 
Statskog har meldt at det ikke er aktuelt å oppgradere traktorvegen til bilveg.  Traktorvegen 
har god bæreevne. Traseen  følger en «tørrygg» og ved et noe bløtere parti, er veger 
forsterket med påkjørte steinmasser. 
Når transporten foregår langs etablert traktorveg, vil en begrenset bruk av motorkjøretøyer 
for transport, etter rådmannens vurdering ikke representere noen vesentlig skade eller 
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ulempe for natur eller naturmiljø med dens biologiske eller økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
 
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. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL V/STEIN PLUKKERUD 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1640     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
Vedlegg: 
Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark 
Kart 
Bilder over skade på turveg og skibru 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS v/Stein Plukkerud søker om tillatelse til nødvendig motorisert 
ferdsel i utmark for å kunne utbedre flomskader på turstien ved Nedre Moksjøen og skibru 
som krysser Rautjønnbekken. Etter rådmannens vurdering er det positivt at man ønsker å 
utbedre skadene som flommen i sommer har påført stien og at man ønsker å utbedre 
skibrua over Rautjønnbekken. Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representerer 
noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. Rådmannen foreslår med 
hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag at  Mosetertoppen AS får 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. 
   
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS v/Stein Plukkerud søker om tillatelse til nødvendig motorisert 
ferdsel i utmark for å kunne utbedre flomskader på turstien ved Nedre Moksjøen og skibru 
som krysser Rautjønnbekken. 
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. 
 
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 
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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. 
I forbindelse med flommen i sommer ble turstien/sykkelstien ved Nedre Moksjøen påført 
vesentlige skader. Dette ønsker Mosetertoppen AS  å utbedre. Det er videre ønskelig å 
utbedre skibrua som krysser Rautjønnbekken – Se vedlagte bilder.  
Et godt utbygd løypenett med både stier og skiløyper er etter rådmannens vurdering viktig 
for at folk skal kunne holde seg fysisk aktive og dette har stor betydning i et 
folkehelseperspektiv. Et godt løypetilbud er viktig for både bygdas befolkning og for 
tilreisende.   
Etter rådmannens vurdering er det positivt at man ønsker å utbedre skadene som flommen i 
sommer har påført stien og at man ønsker å utbedre skibrua over Rautjønnbekken.  Arbeid 
og transport av masser i forbindelse med utbedring at turstien foregår langs eksisterende 
trase.  
Tiltaket vil dermed ikke medføre slitasje eller skade på mark eller vegetasjon. 
Materialer til utbedring av skibrua vil bli fraktet med beltevogn langs eksisterende skiløype 
fra Mosetertoppen.  Store deler av denne traseen går på myr. I forhold til dette er det etter 
rådmannens vurdering positivt at man benyttet beltevogn. Kjøring med beltevogn er 
skånsomt mht  terreng- og kjøreskader. Det vil naturlig nok vises på vegetasjonen at det har 
blitt kjørt. Gras, mose og lyng vil bli nedtrykt, men for å vedlikeholde infrastruktur som broer 
mm langs løypenettet,  så mener rådmannen at dette må kunne aksepteres, og at dette ikke 
representerer noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø.  
Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representerer noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
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. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATER - PU 22.08.17 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1663     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Stor-Elvdal kommune datert 23.06.2017: Varsel om oppstart av arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel og høring forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017-2040 Stor-Elvdal kommune – 
høringsfrist 18.08.2017. 

 Brev fra Statens vegvesen datert 01.08.2017: E6 Vingrom – Ensby – Kommunedelplan 
til offentlig ettersyn. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 


