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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 18.01.2022 - Sak: 2/22 
 
Møtet ble heva for gruppemøte. Etter gruppemøtet ble det fremsatt omforent forslag. 
 
Omforent forslag til vedtak: 

1) Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 gis Henning Urdahl ved firmaet AvaSafe tillatelse til bruk av 
løypemaskin til preparering av treningsfelt for søk og redning i snøskred ved 
Pellestova i Øyer kommune. 

2) Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder ut vintersesongen 21/22. 
- Tillatelsen gjelder for inntil 6 prepareringer. 
- Tillatelsen gjelder bare i området vist til i søknaden. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det skal føres kjørebok, og denne sammen med en rapport for sesongen 

fremlegges for PMU innen 1. juni 2022. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 

1) Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 gis Henning Urdahl ved firmaet AvaSafe tillatelse til bruk av 
løypemaskin til preparering av treningsfelt for søk og redning i snøskred ved 
Pellestova i Øyer kommune. 

2) Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder ut vintersesongen 21/22. 
- Tillatelsen gjelder for inntil 6 prepareringer. 
- Tillatelsen gjelder bare i området vist til i søknaden. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det skal føres kjørebok, og denne sammen med en rapport for sesongen 

fremlegges for PMU innen 1. juni 2022. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 


