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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
HAFJELL-NYSÆTRA-PELLESTOVA: NYE LANGRENNSLØYPER  
SØKER: STRUCTOR LILLEHAMMER AS 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag datert 18.10.2019 
Kart 
Søknad om tiltak etter pbl datert 08.08.2019 
Tillatelse til tiltak datert 29.08.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Structor søker på vegne av Øyer Turskiløyper SA om tillatelse til motorferdsel i utmark for 
gjennomføring av tiltak, godkjent Øyer kommune 29.08.2019, sak 19/1454. 
 
Øyer Turskiløyper SA fikk den 29.08.2019 tillatelse til etablering og tilrettelegging av 
skiløyper i området Hafjell – Nysetra – Pellestova. Det ble fattet følgende vedtak sak. nr. DS-
PU 519/19: Det gis tillatelse til anleggelse av skiløype på bakgrunn av søknad mottatt 
09.08.2019, jf plan og bygningsloven § 20-1 og delegeringsreglement av 26.03.2015. 
 
Tiltaket omfatter tilrettelegging, herunder planering av både nye og eksisterende løyper. 
Formålet med tiltaket er å legge til rette for etablering av «tidligløyper og sentløyper» som 
krever lite snø, samt å redusere faren for ulykker ved kollisjon mellom langrennsløpere og 
alpinister/skiheis. Det legges opp til en planert løypebredde på 6 – 8 meter, samt ei løype 
med løypebredde på 10 – 15 meter, denne markert rødt på vedlagte kart. Det er oppgitt i 
søknaden til Øyer kommune at det legges opp til planerte arealer med kvalitet som 
eksisterende løyper og nedfarter som er bygd i Hafjell Alpinsenter i de senere år. 
 
Ved en inkurie er ikke denne saken behandlet etter motorferdselloven, noe den burde ha 
vært.  
 
Ettersom tiltaket er godkjent etter plan og bygningsloven (Pbl) og tiltaket er igangsatt, 
ønsker rådmannen at saken behandles som en hastesak og saken legges frem for 
behandling i planutvalget 22.10.2019.  
 
Lovgrunnlaget motorferdselloven 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er motorferdsel i utmark ikke tillatt 
med mindre annet følger av denne lov eller i vedtak med hjemmel i loven.  



På barmark kan motorkjøretøyer utenfor veg nyttes til nødvendig transport i forbindelse 
med anlegg og drift av veger og større anlegg, jf § 2 bokstav e) i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Tilrettelegging og planering av skiløyper 
kommer ikke innunder denne unntaksbestemmelsen, og må behandles som 
dispensasjonssak etter § 6 i forskrift for buk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. 
 
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.  
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse den 18.10.2019.  
Edgar Enge, daglig leder i Øyer fjellstyre har i mail av 21.10.2019 meldt tilbake at Øyer 
fjellstyre ikke er klare til å gi noen uttalelse i saken og bedt om at mailen refereres i sin 
helhet i saken: «Vi er ikke klare for å gi noen uttalelse til denne saken.  Vi gjør oppmerksom 
på at grunneiers tillatelse til selve tiltaket ikke foreligger, og at fjellstyret skal ha søknader 
om grunndisponering i statsallmenninga til uttalelse før Statskog kan gi slik tillatelse.  Vi 
stiller også spørsmål ved hvordan forholdet til ev. kulturminner i traséene er tenkt avklart.  
Det burde også vært en oversikt over erosjonsfaren ved tiltaket, og hvordan løypene skal 
stenges for motorferdsel etter ferdigstillelse.  Etter vårt syn burde denne saken vært 
behandlet som en dispensasjonssak fra kommuneplanen».  

Vurdering: 
Ettersom det er gitt tillatelse til dette tiltaket etter pbl – sak. DS-PU 519/19, omfatter 
vurderingen etter motorferdselloven kun motorferdselen knyttet til gjennomføring av 
tiltaket og ikke en vurdering av selve tiltaket. 
 
Etter rådmannens vurdering følger det av ovenfor nevnte vedtak at det må benyttes 
motorkjøretøyer  -  gravemaskin, dumper og traktor for gjennomføring av tiltaket. Traseene 
tiltaket omfatter skal planeres og motorferdselen vil ikke medføre terrengskade eller slitasje 
utover selve tiltaket. Bruk av motorkjøretøyer i utmark vil måtte forårsake noe støy. I 
området er det ikke registrert sårbare viltlokaliteter som vil bli negativt påvirket av 
motorferdselen. Området er ellers preget av stor grad av tilrettelegging og området er mye 
brukt til ferdsel og friluftsliv. Rådmannen kan derfor ikke se at selve motorferdselen for 
gjennomføring av tiltaket vil ha negative konsekvenser for vilt, natur og naturmiljø. Jf 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
I forhold fremtidig behandling av slike saker – etablering og tilrettelegging av nye skiløyper, 
herunder bakkeplanering så er det etter rådmannens vurdering viktig med en samordnet 
behandling etter både Pbl og motorferdselloven og at dette legges frem for behandling i 
planutvalget.  
 
Det følger av mail fra Øyer fjellstyre at de ikke har uttalt seg til Statskog vedr 
grunndisponeringstiltaket og at det ikke foreligger samtykke fra grunneier for 
gjennomføring av tiltaket. 



 
 
 
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 for gjennomføring av 
tiltak godkjent i sak DS-PU 519/19. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i perioden frem til 01.12.2019, samt nødvendige ferdigstillelsesarbeider 
når snøen går til vår/sommer 20120. 
- Tillatelsen til motorferdsel i utmark gjelder innenfor godkjente traseer og 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


