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ARKEN – SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK, BYGGESØKNAD  

 

 

Vedlegg:   

- Ny behandling av søknad om motorferdsel til Bendikshøgda - melding om vedtak 

- Kopi av e-post fra Fylkesmannen Innlandet til Ringebu kommune 14. august 2019. 

Byggesøknad. 

 

 

Saksframlegg: 

 

Det vises til initiativ fra Åge Stenumgård og Erik S. Winther for å få gjenoppført ei lembrakke 

i Bendikshøgda, Ringebu østfjell statsallmenning.  

 

Den opprinnelige bua ble satt opp av private på 1930-tallet. Den var på ca 2,5 x2,5 meter, 

bestående av trelemmer med tynne bord. På 70-tallet var bua forfallen og fjellstyret fikk gjort 

tiltak slik at den kunne brukes. Den lå slik til mot Eldådalen at den ble svært populær når 

reinsjakta startet opp igjen i 1976. Den ble mye brukt av jegere i årene som kom. Etter hvert 

ble bua så forfallen at fjellstyret fikk tatt den ned og ryddet opp på plassen for 5-6 år siden. 

Etter initiativ fra privatpersoner, har fjellstyret sagt seg villig til å stå som tiltakshaver for å få 

satt opp igjen tilsvarende bu på samme sted. Bua skulle i tilfelle bli fjellstyret sin eiendom og 

stå oppe for allmenn bruk.  

    

Erik S. Winther søkte på vegne av Åge Stenumgård i vinter om bruk av traktor og tilhenger 

for innkjøring av materiell og nødvendig utstyr på sommeren. Søknaden ble ikke innvilget i 

MUL. Det ble søkt på nytt og det ble gitt tillatelse til inntil 3 turer med traktor og tilhenger for 

å frakte inn elementer og nødvendig utstyr i juli-august. Fjellstyret behandler grunneiers 

tillatelse til motorferdsel. 

 

Administrasjonen undersøkte med kommunen vedr. byggesøknad og det ble i utgangspunktet 

gitt tilbakemelding på at dette ikke var en dispensasjonssak, og at en enkel byggesøknad var 

tilstrekkelig. Kommunen har imidlertid i e-post fra Fylkesmannen Innlandet 14. august 2019 

fått tilbakemelding på at de anser tiltaket for ikke å være i tråd med LNFR-formålet, og legger 

til grunn at det er nødvendig med dispensasjon. Fylkesmannen har bedt kommunen sørge for 

behandling av saken om gjenoppbygging som ordinær dispensasjonssak etter pbl, § 19-2, og 

vektlegge bl.a. føringer i regional plan for Rondane-Sølenkletten. Fylkesmannen forutsetter at 

byggesaken og motorferdsel i tilknytning til denne stilles i bero inntil dispensasjonssaken er 

avklart. 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  29.8.2019 

Arkiv nr.: 343.20 

Sak nr.: 29/19 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Saksbehandlers merknader: 

 

Saksbehandler har vært i kontakt med Stenumgård som ser at det blir for travelt å få til dette i 

høst. Når nå fylkesmannen er av den oppfatning at byggesøknaden må behandles som en 

dispensasjonssøknad må fjellstyret som tiltakshaver vurdere om det skal gjøres. Ordinær 

dispensasjonssøknad innebærer politisk behandling av UPT med ekstern høring (jf. 

kommunale satser kr 22 840). I praksis vil det vel også måtte søkes på nytt vedr. transport.   

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak: 

 

Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra Fylkesmannen vil fjellstyret vurdere videre håndtering 

av saken. Saken utsettes. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Kopi:  
 


