
Planutvalgs behandling i møte 26.09.2019 sak 69/19: 
Knut Arne Vassdokken (AP)) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2 underpkt. 5: 
 
Det utredes bruk av digital kjørebok. 
 
Votering: 
Byplansjefens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Planutvalg 
V E D T A K: 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
5 a), tildeles følgende løyver for leiekjøring: 

 
Løyve nr. Innehaver av løyve Reg. nr. Område 
1 Bjørn Olav Lien 

 
KV 3397 
 

Vest for Lågen/Mjøsa - Fåberg 
Vestfjell 

2 Nordseter drift AS 
 

HX 5249 
 

Nordseter/Fåberg Østfjell 

3 Nordseter drift AS 
 

CB 4620 
 

Nordseter/Fåberg Østfjell 

4 Storåsen AS 
 

BY 6850 
 

Nordseter/Fåberg østfjell 

5 Storåsen AS 
 

FB 6814 
 

Nordseter/Fåberg østfjell 

6 Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps HX 4351 
 

Nordseter/Fåberg østfjell 

7 Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps HX 6364 
 

Nordseter/Fåberg østfjell 

8 Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps - 
gjelder kun for påskeuka 

HX 8652 
 

Nordseter/Fåberg østfjell 

9 Camp Lillehammer AS 
 

FB 6888 
 

Nordseter/Fåberg Østfjell 

10 Lillehammer Olympiapark 
 

HX 6738 
 

Birkebeineren skistadion - 
Mesnavassdraget 

 
2. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 

7 vedtas følgende vilkår for løyvene: 
1. Dispensasjonene gis for 4 sesonger, fra og med sesongen 2019/2020 til og med 

sesongen 2023/2024. 
2. Dispensasjonene gjelder for bestemte områder i Lillehammer kommune, jf. 

tabell. Dersom behovet tilsier annen avgrensning, kan kommunen senere, i 
samråd med de berørte parter avgrense området nærmere. 

3. Så sant forholdene tillater det, skal all kjøring foregå etter eksisterende 
vegtrasé eller tidligere oppkjørt scootertrasé. Kjøring som ødelegger 
preparerte skispor tillates ikke. 

4. Aktører i samme område pålegges å samarbeide om merking av scootertrasé. 
5. Det skal føres kjørebok for hvert enkelt kjøreoppdrag. Tilsvarende gjelder også 

kjøreoppdrag med direkte hjemmel i loven/forskriften, både egne og for andre. 
Kjørebok skal uoppfordret leveres til Lillehammer kommune ved sesongslutt, 
senest innen 15. juni hvert år. Det utredes bruk av digital kjørebok.   



6. Vintersesongen regnes frem til 1. mai. Kjøring etter denne dato er ikke tillatt. 
7. Kjøretøyer som brukes til leiekjøring skal merkes med løyvenummer. Ved skifte 

av kjøretøy skal det gis beskjed om dette til kommunen. 
8. Nattforbud: all kjøring mellom kl. 22.00 og kl. 08.00 er forbudt. 
9. Helligdagsforbud: Det er ikke adgang til å kjøre før kl. 13.00 på søndager og 

helligdager. 
10. For påskeuken gjelder helligdagsforbudet på følgende dager: 

 Palmesøndag 
 Skjærtorsdag 
 Langfredag 
 Påskedag 
 For øvrige dager i påsken gjelder vanlig hverdagsregel 

11. Fåberg østside deles i 3 soner: 
 Gropmarka: Generelt kjøreforbud. Det må søkes dispensasjon ved 

behov for kjøring. 
 Det sentrale Nordseterområdet: Helligdagsregel gjelder ikke. 
 Øvrige skog- og fjellområder: Helligdagsregel gjelder. 

12. Det er ikke tillatt med persontransport ut over det som er nødvendig for å 
kunne utføre transport og håndtering av varer/bagasje, samt drift- og 
vedlikeholdsoppgaver. 

13. Tillatelse fra grunneier skal innhentes. 
14. Mislighold av dispensasjon og/eller vilkår satt i den, samt endrede 

forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. 
15. Dispensasjon, førerkort og vognkort skal følge kjøretøyet og framvises på 

forlangende av oppsyns-/tilsynstjeneste. 
 


