
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  07.05.2021 
Tid:  09:00 - 00:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Ole Kristian Klåpbakken 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Ole Kristian Klåpbakken   
Nestleder Eystein Fære Forseth   
Medlem Lene Rønningen Kjernli FO  
Medlem Marie Louise Lörken   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Varamedlem Karsten Vedel Johansen  Lene Rønningen Kjernli 

 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Torbjørn Furuhaugen, Rigmor Myhre, Lars Kristian Hatterud, Rannveig Mogren, Marie Skavnes. 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 * 

Orienteringer:  
 Miljødirektoratet orienterte om foreslått utvidelse av Espedalen landskapsvernområde. 

 

Godkjenning av protokoll:  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 18/21   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021  
Sak 19/21   
 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021  
Sak 20/21   
 KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN 

BOLIGOMRÅDE  
Sak 21/21   
 REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN 

PLANID:202003 - SLUTTBEHANDLING  
Sak 22/21   
 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 

201/46 OG 201/47 - VEDTAK  
Sak 23/21   
 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 217/45 OG 

64  
Sak 24/21   
 HØRINGSINNSPILL FRA GAUSDAL KOMMUNE PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR 

FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET:  
Sak 25/21   
 MOTORFERDSEL I UTMARK PÅ BARMARK- DISPENSASJON FOR KOMMUNALT 

SKADEFELLINGSLAG UNDER PÅGÅENDE FELLINGSFORSØK, GAUSDAL  
Sak 26/21 Unntatt offentlighet, offl §13 Ofl §13 
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER - 

SKEIOMRÅDET  
Sak 27/21 Unntatt offentlighet, offl §13 Ofl §13 
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER I FÅBERG 

VESTFJELL  
  
 



  

 
 
PL-18/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1453 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
I tillegg til de sakene som stod på lista ble følgende saker referert: 
4 Brev fra Gausdal kommune til hytteeiere på Nersetra: Ingen endring av 

reguleringsbestemmelsene for inngjerding i reguleringsplan for Nersetra, Svarttjernlia 
Nord og Svartbekken. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
PL-19/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1452 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



  

 
Vedtak: 
 
 Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
PL-20/21 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/999 
 
KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Jfr. saksutredningen tas foreliggende klage datert 04.10.2020 fra Arne og Jon Sivert 

Engeland ikke til følge. 
2. Planutvalget opprettholder vedtak av Reguleringsplan for Fjerdumskogen 

boligområde, planID 201901, vedtatt 27.08.2020. 
3. Klagen sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 

 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 78/20 den 27.11.2020.  
 
Behandling:  
Einar Einstad (Sp) fremmet følgende endrings-forslag:  
«Saken utsettes for befaring.»  
 
Votering:  
Einstad forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Saken utsettes for befaring. 
 
Behandling: 
 
Planutvalget var på befaring  
Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 

1. Klagen tas til følge. 
2. Veistubben til Granbakken tas ut av planen. Endre form på tomter BF 7-4, 7-3, 7-2 og 

7-1 for å frigi plass til å trekke veien noe tilbake fra klagers grunn. 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 



  

 
Vedtak: 

1. Klagen tas til følge. 
2. Veistubben til Granbakken tas ut av planen. Endre form på tomter BF 7-4, 7-3, 7-2 og 

7-1 for å frigi plass til å trekke veien noe tilbake fra klagers grunn. 
 
 
 
 
PL-21/21 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 20/1160 
 
REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN 
PLANID:202003 - SLUTTBEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skeislia 

Familietun, forutsatt at følgende punkter innarbeides: 
2. Plankart endres jf. manuskart side 20. 
3. Endringer i bestemmelsene for å fange opp endringene som foreslås i planmaterialet: 

a. 1.03: Ny bestemmelse: «Fellesgjerde og brannhydrant skal være etablert før 
brukstillatelse til første ferdigstilt enhet kan gis.» 

b. 2.06: Ny bestemmelse: «Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at 
bebyggelsen får god terrengtilpasning og plasseres lavt i terrenget.» 

c. 2.15: Ny bestemmelse: «Grøft mot myr avsluttes tidlig nok slik at myra kan 
fungere for fordrøyning og til infiltrasjon av overflatevann.» 

d. 3.01: Nye bestemmelser: «BYA = 25 % Gesimshøyde: 3,0 m  Mønehøyde: 5,0 
m» og « «H2-12 inntil 8 boenheter» 

e. 3.01.2: Ny bestemmelse: «I H2-12. H2-13 og H2-14 skal tillatt bruksareal (BRA) 
pr. boenhet ikke overstige 110 m2. Underetasje er ikke tillatt.» 

f. I 3.01.2 andre avsnitt: Ny bestemmelse: «Boden skal ikke overstige 6 m2 
bruksareal (BRA). Boder kan ha pulttak» 

g. 3.02: Setning en og tre slettes. Ny bestemmelse: «Utegulv skal ikke ligge 
høyere enn 0,5 meter over planert terreng. Rekkverk og levegg skal ha samme 
matte farge som fasaden. 

h. 3.04: Ny bestemmelse: «Høyde på grunnmur skal være så lav som mulig og 
ikke overstige 50 cm over ferdig planert terreng.» 

i. 3.05: slettes. 
j. 6.02: Ny bestemmelse: «Det skal ikke hugges trær eller gjøres terrengarbeid i 

området med mindre det er helt nødvendig for å føre fram ledninger o.l.» 
4. Planbeskrivelsen oppdateres ut fra vedtakspunkt 2 og 3 for samsvar mellom 

dokumentene. 



  

5. Illustrasjonsplanen forkastes. Plassering av bygg og adkomst/parkering for hver enhet 
avklares i situasjonsplanen ved søknad om tiltak, fortrinnsvis i rammesøknad pr. felt. 

 
Behandling: 
Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Pkt 3 d 3.01: Nye bestemmelser: BYA = 25%. I H2.12 og H2.14: Gesimshøyde 3m 

Mønehøyde 5m. I H.13: Gesimshøyde 3,5m. Mønehøyde 5,5m. 
Pkt 3e 3.01.2: Endring i bestemmelse: «I H2-13 skal tillatt bruksareal (BRA) pr. boenhet 

ikke overstige 132 m2.» 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
 
Vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skeislia 
Familietun, forutsatt at følgende punkter innarbeides: 

2. Plankart endres jf. manuskart side 20. 
3. Endringer i bestemmelsene for å fange opp endringene som foreslås i planmaterialet: 

a. 1.03: Ny bestemmelse: «Fellesgjerde og brannhydrant skal være etablert før 
brukstillatelse til første ferdigstilt enhet kan gis.» 

b. 2.06: Ny bestemmelse: «Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at 
bebyggelsen får god terrengtilpasning og plasseres lavt i terrenget.» 

c. 2.15: Ny bestemmelse: «Grøft mot myr avsluttes tidlig nok slik at myra kan 
fungere for fordrøyning og til infiltrasjon av overflatevann.» 

d. 3.01: Nye bestemmelser: BYA = 25%. I H2.12 og H2.14: Gesimshøyde 3m 
Mønehøyde 5m. I H.13: Gesimshøyde 3,5m. Mønehøyde 5,5m. 

e. 3.01.2: Ny bestemmelse: «I H2-12 og H2-14 skal tillatt bruksareal (BRA) pr. 
boenhet ikke overstige 110 m2. I H2-13 skal tillatt bruksareal (BRA) pr. 
boenhet ikke overstige 132 m2. Underetasje er ikke tillatt.»  

f. I 3.01.2 andre avsnitt: Ny bestemmelse: «Boden skal ikke overstige 6 m2 
bruksareal (BRA). Boder kan ha pulttak» 

g. 3.02: Setning en og tre slettes. Ny bestemmelse: «Utegulv skal ikke ligge 
høyere enn 0,5 meter over planert terreng. Rekkverk og levegg skal ha samme 
matte farge som fasaden. 

h. 3.04: Ny bestemmelse: «Høyde på grunnmur skal være så lav som mulig og 
ikke overstige 50 cm over ferdig planert terreng.» 

i. 3.05: slettes. 
j. 6.02: Ny bestemmelse: «Det skal ikke hugges trær eller gjøres terrengarbeid i 

området med mindre det er helt nødvendig for å føre fram ledninger o.l.» 
4. Planbeskrivelsen oppdateres ut fra vedtakspunkt 2 og 3 for samsvar mellom 

dokumentene. 



  

5. Illustrasjonsplanen forkastes. Plassering av bygg og adkomst/parkering for hver enhet 
avklares i situasjonsplanen ved søknad om tiltak, fortrinnsvis i rammesøknad pr. felt. 

 
 
 
 
PL-22/21 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 21/51 
 
MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 201/46 OG 
201/47 - VEDTAK  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
detaljreguleringsplan områderegulering for Skei sør (H4) – Gnr/Bnr 201/46 og 201/47 jf. 
vedlagt plankart.  
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
detaljreguleringsplan områderegulering for Skei sør (H4) – Gnr/Bnr 201/46 og 201/47 jf. 
vedlagt plankart.  
 
 
 
 
 
PL-23/21 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 21/102 
 
MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 217/45 OG 64  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 



  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
detaljreguleringsplan områderegulering for Skei sør (H4) – Gnr/Bnr 217/45 og 217/64 jf. 
vedlagt plankart.  
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
detaljreguleringsplan områderegulering for Skei sør (H4) – Gnr/Bnr 217/45 og 217/64 jf. 
vedlagt plankart.  
 
 
 
 
 
PL-24/21 
Ark.: Q13 &13 Arkivsaksnr.: 21/985 
 
HØRINGSINNSPILL FRA GAUSDAL KOMMUNE PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 
2022-25/27 I INNLANDET:  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Som innspill til forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025(27) har Gausdal 
kommune merknader framlagt i vedlegget:  
«Høringsuttalelse fra Gausdal kommune på forslaget til handlingsprogram for fylkesveger 
2022-2025(27)» 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Vedtak: 
Som innspill til forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025(27) har Gausdal 
kommune merknader framlagt i vedlegget:  
«Høringsuttalelse fra Gausdal kommune på forslaget til handlingsprogram for fylkesveger 
2022-2025(27)» 
 



  

 
 
 
 
PL-25/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 21/1436 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK PÅ BARMARK- DISPENSASJON FOR KOMMUNALT 
SKADEFELLINGSLAG UNDER PÅGÅENDE FELLINGSFORSØK, GAUSDAL  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Gausdal kommune, v/ planutvalget, gir det kommunale skadefellingslaget i Gausdal 
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter, bil, ATV eller 
traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt for 
oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående 
skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for fellingsforsøket. 
 
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår: 
a) Tillatelsen gjelder for årene 2021 til 2024 
b) Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Gausdal kommune samt for 
medlemmer av fellingslag fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk i Gausdal 
kommune. 
c) All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker.  
d) Transporten skal følge eksisterende kjørespor/traktorveier i terrenget. 
e) Dispensasjonen skal medbringes ved all kjøring i tilfelle kontroll. 
g) Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Kjørebok med antall/type kjøretøy per 
dag skal rapporteres til Gausdal kommune innen 1. september årlig. 
 
3. Kjøring i øvrige verneområder i kommunen krever spesiell tillatelse fra 
vernemyndighetene  
 
4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport i forbindelse med et skadefellings-
forsøk er å anse som dispensasjonsgrunn. Vedtaket vurderes til ikke å komme i strid med 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
5. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og 
bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende 
rettsregler. 
 
 



  

Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Gausdal kommune, v/ planutvalget, gir det kommunale skadefellingslaget i Gausdal 
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter, bil, ATV eller 
traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt for 
oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående 
skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for fellingsforsøket. 
 
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår: 
a) Tillatelsen gjelder for årene 2021 til 2024 
b) Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Gausdal kommune samt for 
medlemmer av fellingslag fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk i Gausdal  
kommune. 
c) All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker.  
d) Transporten skal følge eksisterende kjørespor/traktorveier i terrenget. 
e) Dispensasjonen skal medbringes ved all kjøring i tilfelle kontroll. 
g) Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Kjørebok med antall/type kjøretøy per 
dag skal rapporteres til Gausdal kommune innen 1. september årlig. 
 
3. Kjøring i øvrige verneområder i kommunen krever spesiell tillatelse fra 
vernemyndighetene  
 
4. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag § 6 og begrunnes med at transport i forbindelse med et skadefellings-
forsøk er å anse som dispensasjonsgrunn. Vedtaket vurderes til ikke å komme i strid med 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
5. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og 
bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende 
rettsregler. 
 
 
 
 
PL-26/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 21/1427 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER - SKEIOMRÅDET  

 



  

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 b) 
gis Otto Christian Bøhme tillatelse til bruk av snøscooter.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
1. Tillatelsen er personlig og gjelder bruk av snøscooter for Otto Christian Bøhme.  
2. Tillatelsen gjelder kjøring i eksisterende trasèer. 
3. Tillatelsen gjelder for inntil 4 turer pr år fra 2021 til og med 2023.  
4. Tillatelsen gjelder kun geografisk innenfor Nordfjellet, Gausdal kommune.  
5. Dokumentasjon vedr funksjonshemming skal medbringes, samt dette vedtaket.  
6. Kjørebok skal føres og leveres kommunen årlig innen 1. mai.  
7. All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.  
8. Søkeren er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse etter motorferdsellova § 10. 
 
 
Behandling: 
Ihht. kommuneloven § 11-5, skal et folkevalgt organ vedta å lukke et møte når det foreligger 
lovbestemt taushetsplikt. Med bakgrunn i at saken omhandler taushetsbelagte forhold, bad 
leder om at møtet lukkes under behandlingen av saken i henhold til kommuneloven § 11-5, 
2. ledd, jfr. forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 13. 

Utvalget voterte over lukking av møtet: 

Enstemmig vedtatt. 

Møtet ble lukket. 

Votering i saken: 
Alfred Magnar Johansen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 b) 
gis Otto Christian Bøhme tillatelse til bruk av snøscooter.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
1. Det skal benyttes innehaver av løyve, som gjennom vedtaket får tillatelse til kjøring for 
nytteformålet rekreasjon. 
2. Tillatelsen gjelder kjøring i eksisterende trasèer. 
3. Tillatelsen gjelder for inntil 4 turer pr år fra 2021 til og med 2023.  
4. Tillatelsen gjelder kun geografisk innenfor Nordfjellet, Gausdal kommune.  
5. Dokumentasjon vedr funksjonshemming skal medbringes, samt dette vedtaket.  
 
 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-utvalgmedlem-alfred-magnar-johansen.181554.362u839od0e6f2.eum.html


  

Forslaget fra representanten Johansen vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 b) gis Otto 
Christian Bøhme tillatelse til bruk av snøscooter.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  
1. Det skal benyttes innehaver av løyve, som gjennom vedtaket får tillatelse til kjøring for 
nytteformålet rekreasjon. 
2. Tillatelsen gjelder kjøring i eksisterende trasèer. 
3. Tillatelsen gjelder for inntil 4 turer pr år fra 2021 til og med 2023.  
4. Tillatelsen gjelder kun geografisk innenfor Nordfjellet, Gausdal kommune.  
5. Dokumentasjon vedr funksjonshemming skal medbringes, samt dette vedtaket.  
 
 
 
 
 
PL-27/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 21/409 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER I FÅBERG VESTFJELL  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Thorleiv Rossow avslag på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport inn til 
hytte. Dette ut fra et mål om å ikke øke belastningen på natur og naturmiljø, og i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum. Ved benyttelse av leiekjører 
minnes det om at søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 
 
Behandling: 
Ihht. kommuneloven § 11-5, skal et folkevalgt organ vedta å lukke et møte når det foreligger 
lovbestemt taushetsplikt. Med bakgrunn i at saken omhandler taushetsbelagte forhold, bad 
leder om at møtet lukkes under behandlingen av saken i henhold til kommuneloven § 11-5, 
2. ledd, jfr. forvaltningsloven § 13 og offentleglova § 13. 

Utvalget voterte over lukking av møtet: 



  

Enstemmig vedtatt. 

Møtet ble lukket. 

 
Votering i saken: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Thorleiv Rossow avslag på søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport inn til 
hytte. Dette ut fra et mål om å ikke øke belastningen på natur og naturmiljø, og i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum. Ved benyttelse av leiekjører 
minnes det om at søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 
 
 


