
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  30.11.2021 
Tid:  10:00 - 12:00 
Sted:  Epost 
Under ledelse av:  utvalgsleder Ole Kristian Klåpbakken  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
*Planutvalgsmedlem Dypdal har kommunisert til politisk sekretær at hun hadde sendt svart/ 
sendt inn sin stemme på e-post.  Dette svaret /e-posten er ikke mottatt innen fristen. 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  6 

 
Til stede fra administrasjonen:  

• Enhetsleder for landbrukskontoret Marie Skavnes og enhetsleder teknisk Torbjørn 
Furuhaugen 

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Kun 1 sak til behandling   
Godkjenning av protokoll:  
 



  

 
Møtet: Etter avtale med utvalgsleder ble det bestemt at behandling av sak 77/21 foretas skriftlig.  
22.11. ble det sendt ut epost til utvalgsmedlemmer med bakgrunn for skriftlig behandling og 
informasjon om framgangsmåten for behandling.  
 
E-post med sakspapirer som vedlegg ble sendt planutvalget kl. 11.38 den 23.11. 2021.  
Fram til behandling 30.11. kl. 10 hadde det ikke kommet andre  forslag til vedtak fra 
planutvalgsmedlemmer.  
 
 

30.11. ble det sendt ut ep-post til planutvalget med kommunedirektørens forslag til vedtak.  
Planutvalget ble bedt om å gi tilbakemelding / avgi stemme inne kl. 12 samme dag, ved å skrive 
sin stemme: for/mot forsalg til vedtak i e-posten, og ved « svar til alle»- funksjonen.  
 
Planutvalgsleder kunne kl. 12: 15 slå fats at 6 av 7 medlemmer hadde svart, og gitt sin stemme.  
 
 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 77/21   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2021-

2022 NYE SYNNFJELLØYPENE 
  
 



  

 
 
 
PL-77/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 21/2626 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2021-2022 NYE 
SYNNFJELLØYPENE 

 
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 «Nye Synnfjelløypene», ved Jan Arild Bratlien, tillatelse til bruk av løypemaskin, 
snøskuter og ATV for preparering og merking av omsøkte skiløyper.  
 
Tillatelsen har følgende vilkår:  

- Tillatelsen etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag gjelder på samme vilkår som gitt av Langsua Nasjonalparkstyre.  

- Tillatelsen gjelder for sesongen 2021-2022 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Denne tillatelse skal medbringes om fremvises ved eventuell kontroll.  
- All motorferdsel i utmark skal foregå skånsomt, det skal alltid tas hensyn til natur og 

naturmiljø og motorferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt 
nødvendig.  

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får «Nye Synnfjelløypene», ved Jan Arild Bratlien, tillatelse til bruk av løypemaskin, 
snøskuter og ATV for preparering og merking av omsøkte skiløyper.  
 
Tillatelsen har følgende vilkår:  

- Tillatelsen etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag gjelder på samme vilkår som gitt av Langsua Nasjonalparkstyre.  

- Tillatelsen gjelder for sesongen 2021-2022 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Denne tillatelse skal medbringes om fremvises ved eventuell kontroll.  
- All motorferdsel i utmark skal foregå skånsomt, det skal alltid tas hensyn til natur og 

naturmiljø og motorferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt 
nødvendig.  



  

 
 
 
 
 


