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MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR MED ATV TIL HYTTE I 
NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN  
 
Vedlegg:  
Søknad motorferdsel i utmark gnr/bnr 107/13 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Bjørg Ø Simensen søker om forlenget tillatelse til bruk av ATV for transport av 
byggematerialer og utstyr ned til hytte gnr/bnr 107/13 ved Vassenden i Espedalen. Det ble 
gitt tillatelse for 2020 og 2021, men grunnet leveringsproblemer av materialer så gjenstår 
den ytterste delen av taket og innsetting av vinduer. Transporten vil foregå langs etablert sti. 
Etter kommunedirektørens vurdering har tiltaket et anerkjent nytteformål og transporten 
kan gjennomføres uten fare for skade og ulempe på natur og naturmiljø. 
Kommunedirektøren foreslår at søker får tillatelse til bruk av ATV for transport av 
byggematerialer og utstyr til hytte ved Espedalsvatnet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bjørg Ø Simensen søker om forlenget tillatelse til bruk av ATV for transport av 
byggematerialer og utstyr til hytte gnr/bnr 107/13 ved Vassenden i Espedalen for 2022. Det 
ble gitt tillatelse for 2020 – 2021. Hoveddelen av taket ble skiftet, men det ytterste tretaket 
kunne ikke skiftes grunnet leveringsproblemer fra leverandør. Dette og innsetting av vinduer 
gjenstår av arbeidet i 2022. Det er ikke opparbeidet bilveg til hytta og transporten vil foregå 
langs etablert sti ned til hytta. Denne går over eiendommene gnr/bnr 107/28 og 107/43. 
Begge grunneierne er forespurt og har gitt tillatelse til at det kjøres over eiendommene. Fra 
Norgardsetervegen og ned til hytta er det ca 250 meter. Arbeidet på hytta skal utføres av 3 
Bygg Gausdal AS.  
 
Lovgrunnlag  
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 eventuell 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: 
I Gausdal 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.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er transport av byggematerialer i forbindelse med 
restaurering og ombygging av hytte et anerkjent nytteformål. 
  
Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen. 
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
en anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 
(kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). Etter kommunedirektørens vurdering vil 
ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og 
økologiske prosesser, jf. nml § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 
(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i 
denne saken. Transporten vil foregå langs etablert råk og på fastmark. Det er snakk om kort 
transport. Bruk av ATV for transport av byggematerialer ned til hytta ved Espedalsvatnet 
vurderes som mest hensiktsmessig metode, jf. nml § 12 (miljøforsvarlig teknikker og 
driftsmetode). 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Bjørg Ø Simonsen tillatelse til å benytte ATV for transport av byggematerialer 
ned til hytte gnr/bnr 107/13 ved Espedalsvatnet.  
 
 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder sommeren 2022.  
-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.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 


