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SAMMENDRAG: 
I denne saken skal det tas stilling til om Værskei hytteforening skal få tillatelse til motorferdsel i 
forbindelse med planeringsarbeid ved oppsetting av gapahuk. Kommunedirektøren tilrår at det gis 
tillatelse med gitte vilkår. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Værskei Hytteeierforening har søkt kommunen og fått tillatelse til å sette opp gapahuk på Værskei. 
Gapahuken skal stå innenfor reguleringsplan området for Værskei Sør. Søknad om oppsetning ble 
sendt kommunen første gang 07.01.21 med saksnr 21/41-1. Søknaden ble godkjent med gitte vilkår. 
Den 23.03.22 mottok kommunen ny søknad med saksnummer 22/613-1 om endring av plassering av 
gapahuken. Det ble gitt tillatelse til ny plassering med gitte vilkår. 
 
Værskei Hytteeierforening søker nå om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med 
planeringsarbeidet for oppsetting av gapahuk. Gapahuken skal plasseres ved utsikten innerst i 
handicapstien på Værskei. Det er behov for å kjøre inn med maskin og planeringsarbeidet skal 
gjennomføres av Byggmester Bjørnar Kronberget AS. Det er ikke oppgitt når tiltaket skal 



  
 
 

 

 
gjennomføres, men det søkes om en rask saksbehandling så det antas at man vil gjennomføre tiltaket 
høst 2022. 
 
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 evt. 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.  
 
Oppsetting av gapahuk langs handikapstien som kan nyttes av allmennheten er etter 
kommunedirektørens vurdering et nyttig formål. Tiltaket er også omsøkt og godkjent av 
byggesak i kommunen.  
 
Kommunedirektøren anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt gjennom tidligere 
saksbehandling i kommunen angående selv tiltaket jf. nml §§ 8 og 9.  
Transporten skal foregå på opparbeidet sti. Kommunedirektørens vurdering er at dette er i tråd 
med §§ 10-12 i naturmangfoldsloven. Det tillegges vekt at byggesak har gitt tillatelse til tiltaket. 
 
 
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 
Værskei Hytteeierforening tillatelse til å bruke motoriserte kjøretøy i forbindelse med 
planeringsarbeid for godkjent gapahuk innenfor reguleringsområdet på Værskei Sør. Tillatelsen 
gjelder i perioden 10.08.2022 – 31.10.2022.  
 
Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:  
 

• Ferdselen 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. 
• Kommunens vilkår for gjennomføring av tiltaket fattet i tidligere vedtak må følges. 

 
 
 
 
Planutvalgsleder behandlet saken ved delegert myndighet i epost datert 17. august 2022.  
 
Med hjemmel i kommunelovens § 5-7, ga planutvalget lederen myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tidsrommet fra 
10.06.2022 og fram til første møte etter ferien, 16.09.2022. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Værskei Hytteeierforening tillatelse til å bruke motoriserte kjøretøy i forbindelse med 
planeringsarbeid for godkjent gapahuk innenfor reguleringsområdet på Værskei Sør. Tillatelsen 
gjelder i perioden 10.08.2022 – 31.10.2022.  
 
Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:  
 

• Ferdselen 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. 
• Kommunens vilkår for gjennomføring av tiltaket fattet i tidligere vedtak må følges. 

 
 
 


