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Sammendrag: 
I forbindelse med renovering av hytte ved Ner-Åstvatnet fikk Inger og Severin Reichmuth i 
2018 tillatelse til bruk av helikopter og ATV for transport av byggematerialer og utstyr fra 
parkering ved Ner-Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Fra parkeringa og bort til hytta 
er det ca 1200 meter. Det gjenstår div arbeider innvendig i hytta og det er behov for å 
transportere div materialer, kjøkkeninnredning og møbler bort til hytta. Søker ønsker å kjøre 
traktorvegen bort til brua over Neråst-åa og bære derfra, event bruke ATV hvis det er gode 
forhold. Under forutsetning om at det blir tatt hensyn til vær og føreforhold, samt at 
motorferdselen begrenses til et minimum, så mener rådmannen at den omsøkte transporten 
kan gjennomføres uten vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, jf 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Inger og Severin Reichmith får 
tillatelse til transport av div materialer, kjøkkeninnredning og møbler fra parkering ved Ner-
Åstvatnet og inn til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138.  Det forutsettes at transporten fra brua 
over Neråst-åa og bort til hytta foretas med ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer som 
f.eks jernhest / kombitrack.  
 
Saksutredning: 
Inger og Severin Reichmuth fikk i 2018 tillatelse til bruk av helikopter for transport av 
byggematerialer fra parkering ved Ner-Åstvatnet til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 155/1/138. Det ble 
videre gitt tillatelse til bruk av ATV med henger, evnet andre lette beltegående kjøretøyer for 
transport av utstyr og mindre mengder materiell bort til hytta. 
 
Det gjenstår div arbeider innvendig i hytta og det er behov for å transportere div materialer, 
kjøkkeninnredning og møbler bort til hytta. Søker ønsker å kjøre traktorvegen bort til brua 
over Neråst-åa og bære derfra, event bruke ATV hvis det er gode forhold.  
Tiltaket – renovering av hytta er omsøkt og godkjent iht Pbl § 20-2, sak DS-PU 891/15.  
Hytta ligger øst for Ner-Åstvatnet, langs stien til Øver-Åstvatnet. Avstanden fra parkering er 
ca 1200 meter. Fra parkeringa og inn til brua over Neråst-åa er det et kjørespor som i det 
vesentlige går på fastmark. Innenfor brua og bort til hytta er det myr og delvis bløtt. Det er 
ikke søkt om et bestemt antall turer da dette er vanskelig å anslå ettersom det ikke er helt 
klart hvordan transporten blir. 
 



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. Bruk av helikopter 
reguleres etter lov om motorferdsel § 6. 
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. 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse: Det er et kjørespor inn til brua over 
Neråst-åa. På innsiden av brua (mellom brua og hytta) er det myr og det bør ikke kjøres med 
tunge lass, i alle fall ikke når det er bløtt. Fjelloppsynet /daglig leder har tillit til at søker 
bruker sunn fornuft og vurderer forholdene. Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med 
fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om delegering grunneiers tillatelse. 
 
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. 
Søker har transportert inn det meste av materialer til renovering av hytta med helikopter. 
Dette er en meget skånsom måte å få fraktet inn materiell og utstyr på. Det ble i 2018 også 
gitt tillatelse til bruk av ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer for transport av div 
materiell og utstyr. Fra parkeringa ved Ner-Åstvatnet og bort til brua er det et kjørespor hvor 
det er kurant å få fraktet materiell og utstyr, og her kan det benyttes traktor. På andre siden 
av Neråståa er det myr og delvis bløtt så her må det benyttes lette kjøretøyer, ATV eller andre 
lette beltegående kjøretøyer som f.eks jernhest / kombitrack. Det er viktig at man tar hensyn 
til vær og føreforhold.  
Under forutsetning om at det blir tatt hensyn til vær og føreforhold, samt at motorferdselen 
begrenses til et minimum, så mener rådmannen at den omsøkte transporten kan gjennomføres 
uten vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, jf naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Det er ikke søkt om et bestemt antall turer. Rådmannen ser at dette kan være vanskelig å 
anslå, da det ikke er bestemt hvordan transporten vil løses. Som et alternativ til dette mener 
rådmannen at det kan føres logg over motorferdselen og at dette rapporteres til Øyer 
kommune etter endt sesong. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Inger og Severin Reichmith tillatelse til transport av av div materialer, 
kjøkkeninnreding og møbler fra parkering ved Ner-Åstvatnet og inn til hytte, Gnr/Bnr/Fnr 
155/1/138.  Det forutsettes at transporten fra brua over Neråst-åa og bort til hytta foretas 
med ATV eller andre lette beltegående kjøretøyer som f.eks jernhest / kombitrack.  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 



- Tillatelsen gjelder i perioden juni tom august 2019. Det skal tas hensyn til vær og 
føreforhold. 
- Transporten skal begrenses til et minimum. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det føres logg over motorferdselen og dette rapporteres til Øyer kommune etter endt 
sesong. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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