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SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL I UTMARK – BRUK AV 

SNØSKUTER TIL HYTTA LANGS IMSDALSVEGEN  

 

 

Vedlegg:   

 

- Kopi av søknad fra Kristin Huset til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 26. januar 2018 

 

 

Saksframlegg: 

 

Kristin Huset, Koppang, søker om tillatelse til inntil 5 turer med snøskuter vinteren 2018, for 

ettersyn og bruk av hytta langs Imsdalsvegen, Ringebu kommune. Søker opplyser at 

Imsdalsvegen ikke brøytes, og transport til hytta er nødvendig på grunn av sviktende helse.  

 

Saksbehandler ved landbrukskontoret har målt omsøkt kjøretrase fra Friisvegen til hytta, 

Imsdalsvegen 201, til 2 km, ved hjelp av Kommunekart.no. 

 

Saksbehandler var i telefonsamtale med søker før skriftlig søknad ble tilsendt kommunen.  

Saksbehandler orienterte om kommunens ordning med mulighet for leiekjøring fra 

Storfjellseter v/Thore Lie. Kristin Huset ønsket bruk av egen snøskuter til persontransport inn 

til hytta for å måke snø av hyttetak, samt annet ettersyn med hytta på vinterstid. 

 

Fjellstyret fikk saken til uttale fra landbrukskontoret 5. februar 2018. I påvente av 

fjellstyremøte ble det gitt en foreløpig administrativ uttale per e-post 23. februar 2018:  

 

Fjellstyrene har i § 12, 3. ledd i fjellova fått kompetanse til å regulere el forby motorisert 

ferdsel på statsallmenning. En generell betraktning i slike dispensasjonssaker er 

presedensvirkning og tilgang på leiekjøringsordning. Fjellstyret vil imidlertid behandle saken 

i ordinært styremøte 21. mars. 

 

Saken ble behandlet av Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu 7. mars, med følgende 

vedtak:   

 

1. Ringebu kommune avslår søknad fra Kristin Huset om kjøring med snøskuter til egen hytte,  

Imsdalsvegen 201, og henviser til leiekjøringsordning. 

2. Vedtaket har hjemmel i nasjonal forskrift til motorferdselloven § 5 b, c og § 6. 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  21.3.2018 

Arkiv nr.: 343.20 

Sak nr.: 12/18 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Saksbehandlers merknader: 

 

Som nevnt i foreløpig uttale har fjellstyret etter fjellovens § 12 grunneiermyndighet til å 

avgjøre søknader om motorferdsel i statsallmenning. Fjellstyret har avslått lignende saker 

vedrørende persontransport til fritidseiendommer i statsallmenningene. I dette tilfellet er det 

tilgjengelig leiekjøringsordning med base på Storfjellsetra.   

 

 

 

Vedtak: 

 

Med bakgrunn i status som fritidseiendom og etablert leiekjøringsordning i området, avslår 

fjellstyret med hjemmel i fjelloven § 12 søknad om bruk av snøskuter fra Storfjellseter til 

hytte nr 201 langs Imsdalsvegen.   

 

Enstemmig vedtatt som foreslått 

 

Jf. fjelloven § 10 kan ikke vedtak etter § 12 påklages til departementet. 

 

Kopi:  
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

Kristin Huset 

Statskog SF 


