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Remi Rundsveen Eriksen

Fra: Marie Skavnes
Sendt: lørdag 2. juli 2022 10:57
Til: Remi Rundsveen Eriksen
Emne: Fwd: Søknad tillatelse motorferdsel:  
Vedlegg: Søknad motorferdsel 2022.pdf

 

Fra: stein@mosetertoppen.no <stein@mosetertoppen.no> 

Sendt: lørdag, juli 2, 2022 10:25 am 

Til: Marie Skavnes 

Kopi: Stig Plukkerud; post; janerik 

Emne: SV: Søknad tillatelse motorferdsel:  

  

Hei igjen 

  

Kan du videresende denne også ?  

  

Vi søker også om tillatelse til motorferdsel for å ferdigstille løyper mellom Mosetertoppen og Pellestova iht. vedlegg. 

Her er det tidligere utført arbeider i samsvar med gitt byggetillatelse hvor det er behov å pusse over og få tilsådd 

områdene. 

  

For at dette skal bli tilfredsstillende trenger vi tillatelse til motorferdsel i to perioder, først sensommer/høst 22 og 

deretter vår/tidlig sommer 23. 

  

Planen er da å kjøre gjennom med gravemaskin, nok med en tur/retur for å pusse opp setninger som har kommet 

etter at arbeidene ble utført, deretter tilsås/ettersås alle arealer, her trenger vi tillatelse til nødvendig kjøring med 

traktor (der det er hensiktsmessig) og beltevogn (der det er hensiktsmessig), vanskelig å si helt eksakt antall turer 

men det vil i sum være begrenset til noen svært få dager fordelt over periodene. 

  

Siden de aktuelle løypene er ett samarbeidsprosjekt mellom Øyer Tretten Idrettsforening (fester grunnen av 

Statsskog), Øyer turskiløyper (prepper løypene om vinteren) og Mosetertoppen Hafjell AS (finansierer tiltaket) 

kopierer jeg for ordens skyld inn Jo Stenersen og Jan Erik Fossheim. 
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Vennlig hilsen / Best regards 

Daglig leder 

Stein Plukkerud 
 

Mosetertoppen Hafjell AS 

---------------------------------- 

Ph: (+47) 90 29 03 03 

stein@hafjell.no 
  
 

 

mosetertoppen.no 
hafjellskimarathon.no 
  
  

  

  

  

  

  

Fra: Marie Skavnes <marie.skavnes@gausdal.kommune.no>  

Sendt: mandag 13. juni 2022 07:39 

Til: Stein <stein@mosetertoppen.no> 

Emne: SV: Søknad tillatelse motorferdsel:  

  

Hei, Linda sluttet hos oss til jul og Remi Rundsveen Eriksen har tatt over motorferdselsoppgavene. 

  

Jeg videresender til han, så svarer han deg. 

  

  

Med ønske om en fin dag! 

  

Med vennlig hilsen 
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Marie Skavnes 

Enhetsleder 

Tlf: 91158452 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 

 
https://www.facebook.com/landbruklillehammerregionen/ 

http://www.gausdal.kommune.no/landbruk 

  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten. 

  

E-posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. Dersom e-posten er 

sendt feil, bes du informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e-posten og eventuelle vedlegg, uten å ta 

kopier eller videresende e-posten. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom på at besvarelser 

ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner. 

  

  

  

  

Fra: Stein <stein@mosetertoppen.no>  

Sendt: søndag 12. juni 2022 21:38 

Til: Marie Skavnes <marie.skavnes@gausdal.kommune.no> 

Emne: Fwd: Søknad tillatelse motorferdsel:  

  

Får bare denne i retur, sender den til deg jeg da Marie.  

  

Søker på nytt om motorferdseltilatelse til vedlikehold av stien fra Mosetertoppen til Nedre Moksjøen ref epost 

under.  

  

Mosetertoppen Hafjell AS 

Stein Plukkerud 

  

  

 

Videresendt melding: 
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Fra: Stein <stein@mosetertoppen.no> 

Dato: 12. juni 2022 kl. 21:24:36 CEST 

Til: Linda Hovde Nordås <linda.hovde.nordas@gausdal.kommune.no> 

Emne: Vs: Søknad tillatelse motorferdsel: 

 

Forsøker igjen. 

  

Stein Plukkerud 

 

Videresendt melding: 

Fra: Stein <stein@mosetertoppen.no> 

Dato: 12. juni 2022 kl. 21:08:23 CEST 

Til: Linda Hovde Nordås <linda.hovde.nordas@gausdal.kommune.no> 

Kopi: Stig Plukkerud <stig@norgesski.no> 

Emne: Søknad tillatelse motorferdsel: 

På grunn av de spesielle forhold forrige høst ble arbeidene utsatt, når de nå skulle 

utføres ser jeg at motorferdseltilatelsen gikk ut 31.12.2021.  

  

Vi må derfor søke på nytt om motorferdseltillatelse til å utføre de aktuelle 

arbeidene kfr sak 92/2021 i Plan og Miljøutvalget.  

  

Mosetertoppen Hafjell AS 

Stein Plukkerud 

  

  

  

2. aug. 2021 kl. 13:06 skrev Linda Hovde Nordås 

<linda.hovde.nordas@gausdal.kommune.no>: 

  

Dere følger lysløypen (sti sommerstid) i starten der, korrekt?  

  

Hvis ja så er det tilstrekkelig, hvis ikke trenger jeg en forklaring på 

hva det følger.  
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Med ønske om en fin dag! 

  

Med vennlig hilsen 

  

Linda Hovde Nordås 

Jordbruksrådgiver 

Tlf: 61104041 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 

 
http://www.gausdal.kommune.no/landbruk 

  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten. 

  

E-posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den 

er sendt til eller ment sendt til. Dersom e-posten er sendt feil, bes du 

informere Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette e-

posten og eventuelle vedlegg, uten å ta kopier eller videresende e-posten. 

Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom 

på at besvarelser ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i 

tråd med kommunens rutiner. 

  

  

  

Fra: Stein <stein@mosetertoppen.no>  

Sendt: mandag 2. august 2021 13:01 

Til: Linda Hovde Nordås 

<linda.hovde.nordas@gausdal.kommune.no> 

Emne: Re: Søknad tillatelse motorferdsel:  

  

Er bare på mobil om dagen. 

Er vedlagte tilstrekkelig ? 
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Stein Plukkerud 
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2. aug. 2021 kl. 12:38 skrev Linda Hovde Nordås 

<linda.hovde.nordas@gausdal.kommune.no>: 

  

Hei,  

  

Kan du sende over et kart hvor stien som skal 

utbedres er avmerket?  

  

  

Med ønske om en fin dag! 

  

Med vennlig hilsen 

  

Linda Hovde Nordås 

Jordbruksrådgiver 

Tlf: 61104041 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 

 
http://www.gausdal.kommune.no/landbruk 

  

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten. 

  

E-posten er utelukkende beregnet for den institusjonen 

eller personen den er sendt til eller ment sendt til. 

Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere 

Landbrukskontoret pr post eller telefon, dessuten slette 

e-posten og eventuelle vedlegg, uten å ta kopier eller 

videresende e-posten. Enhver bruk av informasjonen er i 

tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom på at besvarelser 

ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i 

tråd med kommunens rutiner. 
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Fra: Stein <stein@mosetertoppen.no>  

Sendt: 8. juli 2021 19:25 

Til: Marie Skavnes 

<marie.skavnes@gausdal.kommune.no> 

Kopi: post@oyerturskiloyper.no; Stig Plukkerud 

<stig@norgesski.no> 

Emne: Søknad tillatelse motorferdsel:  

  

  

På vegne av Mosetertoppen Hafjell AS søkes om 

tillatelse til motorferdsel i utmark fra 

Mosetertoppen og inn til demningen på nedre 

Moksjøen.  

  

Årsaken til søknaden er behov for 

vedlikeholdsarbeider på turstien inn dit.  

Arbeidene består i å kjøre på igjen litt grus i enkelte 

partier, dvs. ikke søknadspliktige arbeider etter plan 

og bygningsloven. 

  

Vi håper på snarlig behandling av søknaden slik at 

arbeidene kan utføres så raskt som mulig.  

  

Det søkes om nødvendig antall turer med traktor og 

en tur/retur med liten gravemaskin.  

  

Mosetertoppen Hafjell AS.  

Stein Plukkerud 

  

Vedlegg bilde som viser eksempel på strekning som 

trenger vedlikehold: 
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