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MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV VED TIL HYTTE I ØYER KOMMUNE
_
Saksopplysninger
Arne sletten søker om dispensasjon for bruk av traktor for å frakte ved til hytta fra et hogstfelt.
Den gjeldende hytteeiendommen er 155/1/60 i Øyer kommune, med beliggenhet ved
nordenden av Reinsvatnet. Det er et kjørespor på ca. 1,5 km fra Døblervegen som er traseen
det søkes om. Familien har hatt hytta siden 1960 og har gjennom alle år brukt kjøresporet ved
hogst og Sletten hadde således ikke kjennskap til at dette ikke var i henhold til regelverket.
Det var fjelloppsynet som informerte Sletten om regelbruddet på stedet, den 24.07.2019.
Arne Sletten henvendte seg til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen samme dag og
fortalte at han ville søkt dispensasjon på forhånd dersom han hadde hatt kjennskap til
lovverket for motorferdsel i utmark. Det ville gi store utfordringer for Sletten å ikke kunne
bruke traktor for vedfrakt til hytta og frembrakte derfor ønske om å få behandlet en
dispensasjonssøknad.
Vurdering
Lovgrunnlaget:
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 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.
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens
§§ 8-12.
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. 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.
Det har i lignende saker blitt fattet dispensasjonsvedtak, men da gjennom søknad i god tid før
gjennomføring av tiltaket.
Saksbehandling
I Øyer kommune er det planutvalget som behandler saker om motorferdsel i utmark. Det er
ikke delegert myndighet til planutvalgsleder eller administrasjon for å fatte enkeltvedtak i
sommerferien. Etter konferering med planutvalgsleder og rådmann i Øyer kommune per
telefon den 24.07.2019 var det enighet om at administrasjonen kunne fatte dispensasjonsvedtak i saken. Det ble understreket at dette var et unntakstilfelle og at søker måtte gis beskjed
om å søke i god tid før sommeren neste år. Det vil være viktig at det ikke blir kjørt med for
tunge lass at vær og føreforhold blir hensyntatt for å unngå for bløtt underlag ved kjøring.
Vedtak
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til å transportere ved fra Døblervegen til hytte – g/b/fnr
155/1/60.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder sommer /høst 2019.
- Det er viktig at det ikke kjøres for tunge lass og at det blir tatt hensyn til vær og føreforhold
slik at underlaget ikke blir ødelagt.
-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
Dette brevet sendes Øyer kommune for å legges som referatsak ved planutvalgets første møte
etter ferien, 20.08.2019.

Vedtaket ble gitt per telefon til Arne Sletten den 24.07.2019, samt gitt orientering om utfallet
til fjelloppsynet.
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