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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 14.09.2021 - Sak: 101/21 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, samt § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Innlandet, får følgende tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
perioden 2021/22 – 2024/25.  
 

Navn Område/rute Løyvenummer Registreringsnummer 
Jo Henning Amrud Goppollen – Jogrimen  1 ES 8283 
Arvid Melby Øyerfjellet – sør 2 HX 7643 
Norsk Folkehjelp 
Moelv og Omegn 

Øvre Åstbru – Hynna, Snultra 
og Nyskolla 

3 FB 5009 

Arnt Risberg Gålå seter – Eldåtjern 4 HE 9750 
Arild Botheim  Roåker 5 HX 7409 
Pellestova Hotell AS Øyerfjellet – sør 6 FB 2998 
Nermo AS/ Nermo 
Gård 

Øyerfjellet – sør 7 HX 9593 

Svingvold 
Hyttetjenester* 

Svingvoll – Musdalssætra  8 Må meldes inn til 
Gausdal kommune før 
løyvet tas i bruk.  

Øyer – Tretten RKH**  Øyerfjellet – nord 9 + 10 + 11 FB 2405                  
FB 4898 

FB 5883 
EW 5903 

  
*Løyvet frafaller hvis det ikke gis vedtak om løyve for Svingvold Hyttetjenester i Gausdal kommune.  
**Tre av fire snøscootere benyttes i det daglige, den fjerde benyttes som reserve.  
 
Løyvekjøring etter § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
Etter § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune skal det  
søkes om tillatelse for hvert enkelt tilfelle/oppdrag innen områder definert som sårbare iht.  
foran nevnte forskrift.   
 

1. Løyve gjelder perioden 2021/22 – 2024/25. 
2. Mindre endringer i områdeinndeling kan/må påregnes. 
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3. Klistermerke med gjeldende løyvenummer og periode skal påføres snøscooteren(e), 
dette vil sendes per post i løpet av høsten (kontakt Landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen om klistremerket ikke er fremkommet før transport foretas).  

4. Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
5. Det skal føres kjørebok for alle transportoppdrag. Kjørebok skal sendes Øyer 

kommune årlig etter hver vintersesong og senest innen 1. juni.  
 
Søknadene om tildeling av løyve til ervervsmessig kjøring med snøscooter fra  
Fred Erling More imøtekommes ikke. Dette begrunnes med 1) behovet for transport er ikke 
er større enn at det kan dekkes av de aktørene som står for leiekjøring i dag. 2) leiekjøringen 
skal gi en kontinuitet mht. til næringsgrunnlag, jf. Rundskriv T-1/96  
 


