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Brev av 06.08.2019 fra Gausdal Fjellstyre. Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med 
bygging av nytt uthus på Kittilbu 
 
SAMMENDRAG: 
Gausdal fjellstyre skal sette opp nytt uthus ved hytte ved Kittilbu. Uthuset skal ha 
avløpsanlegg for gråvann. Gausdal Fjellstyre søker i den forbindelse om tillatelse til bruk 
av gravemaskin for graving av tre prøvehull for å se om grunnforholdene er 
tilfredsstillende for et infiltrasjonsanlegg.  Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket 
representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø, med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen 
foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag at Gausdal Fjellstyre får tillatelse til bruk av gravemaskin for 
graving av tre prøvehull for å se om grunnforholdene er tilfredsstillende for et 
infiltrasjonsanlegg for nytt uthus ved hytte ved Kittilbu. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal fjellstyre har planer om å bygge nytt uthus ved hytta ved Kittilbu. Uthuset skal ha 
avløpsanlegg for gråvann. I den forbindelse må det graves noen prøvehull for å se om 
grunnforholdene er tilfredsstillende for et infiltreringsanlegg. Det søkes om tillatelse til å 
benytte gravemaskin for å utføre denne jobben. Det skal graves to til tre hull i en strekning på 
ca. 150 meter i sørøstlig retning, mot fylkesveg 204. 
 
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 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. 
Rådmannen mener at bruk av gravemaskin for graving av tre prøvehull for å se om 
grunnforholdene er tilfredsstillende for et infiltrasjonsanlegg har et anerkjent nytteformål. 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe på 
natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr. Naturmangfoldloven 
§§ 8 – 12. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Gausdal Fjellstyre tillatelse til bruk av gravemaskin for graving av tre prøvehull 
for å se om grunnforholdene er tilfredsstillende for et infiltrasjonsanlegg for nytt uthus ved 
hytte ved Kittilbu. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

 

 


