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    MØTEBOK 

STYREMØTE TO. 27. FEB. I TIDEN 19.00-21.00 PÅ FJELLSTYRE-KONTORET. 

Tilstede: Vebj. Håvardsrud, Thov G. Wetterhus, Lars Ole Svendsen, Nils Vøllo, 

Arve Bjerke, Kjell Kristiansen og Anders Eriksrud. 

Andre: Hans-Jørgen Jahren og Sten-Rune Jensen. 

 

Behandlede saker: 

Sak 2/20: Meldinger. 

Sak 3/20: Supplerende valg. 

Sak 4/20: Godkjenning av regnskap 2019. 

Sak 5/20: Godkjenning av Årsmelding 2019. 

Sak 6/20: Høring endring av lov om motorisert ferdsel og tilhørende forskrift.  

Sak 7/20: Vedlevering 2020-2023. 

Sak 8/20: Brannsikkerhet på fjellstyrets hytter. 

Sak 9/20: Uttalelse utbygging Hette.  

Sak 10/20: Vannturbin ved Heinseter turisthytte.  

 

Rødberg, den 28.2.20.     Hans-Jørgen Jahren /s/ 

       Sekretær 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokas blader er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet: 

Vebj.Håvardsrud /s/ Thov G.Wetterhus /s/ Arve Bjerke /s/      Lars Ole Svendsen /s/ 

Nils Vøllo /s/   Anders Eriksrud /s/  Kjell Kristiansen /s/   
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Sak 2/20: Meldinger. Følgende meldinger/fullmaktssaker tatt til etterretning:  

207/19: Miljødir.: Høring – kvalitetsnorm for villrein. 

208/19: Villreinutvalet for Nordfjella: Innspel ang. reetablering Nordfjella sone 1. 

209/19: Statskog : Søknad om driftshusvære Hette. 

210/19: HV villreinutval: Uttale til planer om bygging av Nye Mogen th. 

211/19: HF v/Olsnes: Bytte av passord i.f.t. Duett. 

212/19: Do.: Praktisk løsning ved bruk av INatur ved trekning av villreinkort. 

213/19: Rollag kommune: Melding om vedtak-valg av repr. Til fjellstyret. 

214/19: Uvdal Regnskapsservice as: Huskeliste i.f.t. regnskap. 

215/19: Ullensvang fellesstyre: Møtebok 10.12.19.  

216/19: Norges Fjellstyresamband (NFS): Høring – kvalitetsnorm for villrein. 

217/19: Skatteetaten: Digitalisering av brev. 

218/19: Nore og Uvdal kommune: Kommunedelplan for beitebruk-høring. 

219/19: Villreinutvalet for Nordfjella v/H.Skjerdal/HV villreinutval v/Lund: Feil i NTB-notis. 

 

2020: 

1/20:  ØNF v/Jahren: Informasjon til nytt styre. 

2/20:  ØNF v/Jahren: Foreløpig innkalling konstituerende møte. 

3/20:  NFS: Kurs 2020. 

4/20:  HV Villreinutval: Vårmøte Lampeland Hotell 27.-28.3.20. 

5/20:  ØNF/Sten-Rune Jensen: Informasjon omlegging av søknader og hjemmeside. 

6/20:  MD: Beslutning om merking av villrein i Nordfjella sone 2020. 

7/20:  Røldal fjellstyre: Telefon- og adresseliste. 

8/20:  Hol kommune: Melding om vedtak: Valg til fjellstyret. 

9/20:  HF v/Gjøstein: Ang. Branndokumentasjon. 

10/20:Joker Dagali as: Ang. fakturering. 

11/20:Eidfjord fjellstyre: Valg til fjellstyret. 

12/20:HF v/Olsnes: Ang. valg til villreinutvalet. 

13/20:Ulvik fjellstyre: Valg til fjellstyret. 

14/20:Ullensvang fjellstyre m/flere: Valg til fjellstyret. 

15/20:HV villreinutval: Innkalling til møte19.2.20. 

16/20:Mattilsynet: Høring på «Forslag til endringer i CWD-soneforskriften.» 

17/20:ØNF: Telefon- og adresseliste Øvre Numedal fjellstyre. 

18/20:Ulvik fjellstyre: Møtebok 27.1.20. 

19/20:Villreinrådet i Norge: Miljøkvalitetsnorm for Villrein. 

 

 

Forst. Neste side. 
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Sak 2/20 – fortsatt.  

 

20/20:Norsk Villreinsenter: GPS-merkeprosjekt villrein. 

21/20:HV villreinutval: Budsjett 2020. 

22/20:ØNF: Ang. aktivitet 2019. 

23/20:Rauland fjellstyre: Møtebok 3.2.20. 

24/20:Uvdal Regnskapsservice as: Div. meldinger ang. regnskapsavslutning 2019. 

25/20:Mattilsynet: Skrantesjuke og prøvetaking på HV 2020. 

26/20:Erling Bjørkheim: Notat vedr. nytt datautstyr ved flytelling. 

27/20:Nore og Uvdal kommune: Melding om vedtak: Valg til fjellstyret. 

28/20:HV villreinutval: Årsmelding 2019. 

29/20:Do.: 1.kvotebehandling. 

30/20:Bestandsvurdering.  

31/20:ØNF: Forslag til uttalelse Hette. 

32/20:Nore og Uvdal kommune: Anmodning om uttalelse- driftshusvære Hette. 

33/20:Ullensvang fjellstyre: Møtebok 13.2.20. 

34/20:Tor-Olav Røisgaard: Tilbud levering av langved. 

35/20:ØNF: Fordeling fellesfiskekort 2019. 

36/20:ØNF: Orientering regnskap 2019. 

37/20:ØNF: Stangfiske 2019. 

38/20:NFS: Høyring endring av lov om motorisert ferdsel. 

39/20:Tom Ivar Stepien: Tilbud på levering av ved i sekk. 

40/20:Kåre Strysse m/flere: Tilbud på levering av langved. 

41/20:Vinje kommune: Nye Mogen turisthytte-dispensasjon. 

42/20:Frode Dammen: Tilbud på levering av ved i sekk. 

43/20:Statskog: Skjøtselstiltak i verneområder-rutine for praktisering. 

44/20:ØNF:Uttalelse Hette. 

45/20:FM i Oslo og Viken: Høring på søknad om vannturbin ved Heinseter th. 

46/20: Statskog: Presisering av uttalelse i.f.t. fjelloven. 

47/20:Fulsaas Maskin as: Tilbud på levering av ved i sekk. 

48/20:Fjellservice v/Tor-Olav Røisgaard: Tilbud på levering av ved i sekk. 

49/20:Nore og Uvdal kommune: Ang. driftshusvære Hette og praktisering av fjelloven. 

50/20:Statskog v/Midtmageli: Presisering anvendelse av fjelloven. 

51/20:HF v/Gjøstein: Avtale med Hans-Jørgen Jahren om timebasert engasjement.  

 

Sak 3/20: Supplerende valg. 

Se neste side.  
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Sak 3/20: Supplerende valg. 

På vårt konstituerende møte 30.1. ble det ikke tatt stilling til om styret skal være organisert med 

underutvalg. Saksbehandler fikk i oppdrag å føre saken opp igjen til neste møte. Derfor kommer 

denne saken nå til realitetsbehandling.   

Enst. vedtak:  

Følgende underutvalg er valgt for perioden 2020-2023: 

A. Villrein: Anders Eriksrud, Thov G. Wetterhus og Lars Ole Svendsen. 

B. Småvilt: Vebjørn Håvardsrud og Nils Vøllo. 

C. Hytter, Beite og Ferdsel: Arve Bjerke, Anders Eriksrud og Kjell Kristiansen. 

D. Fiske: Nils Vøllo, Vebjørn Håvardsrud og Thov G. Wetterhus.  

 

Sak 4/20: Godkjenning av regnskap 2019. 

Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: 

Regnskapet til Øvre Numedal fjellstyre godkjennes.  

Forutsetningen er at IKS Buskerud Kommunerevisjon ikke har merknader. 

 

 

Vebjørn Håvardsrud /s/   Thov G. Wetterhus/s/ Arve Bjerke/s/ Lars Ole Svendsen/s/ 

 

 

Nils Vøllo/s/                Kjell Kristiansen /s/           Anders Eriksrud/s/ 

 

 

 

 

Sak 5/20: Godkjenning av Årsmelding 2019. 

Enst. vedtak: 

Foreliggende ÅRSMELDING 2019 viser Øvre Numedal fjellstyre sin samla aktivitet for 2019 og tas til 

etterretning.  
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Sak 6/20: Høyring endring av lov om motorisert ferdsel og tilhøyrande forskrift.  

Undertegnede velger som innledning å legge frem Norges Fjellstyresamband sin redegjørelse om 

denne saken. Deretter følger saksbehandlers kommentar og forslag til vedtak.  

Pga tidspress sender NFS ut ei kort beskriving av høyringa gjeldande for endringar i lov om motorisert 
ferdsel og tilhøyrande forskrift. 
Høyringsdokumenta ligg vedlagt. 

  
Departementet foreslår følgende i høyringa:  
▪Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne 

tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som bestemmelsen 

åpner for i dag.  

Gjeld ei prøveordning som varar i 6 år 

  

▪Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres slik at 

kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor.  

Forslag: 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv". 

  

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 11  
  
"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

  

Konsekvens av forslaget:  

Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en 

endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel 

på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 

fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen 

Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av 

båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann. 

  

Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense . 

Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil 

nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag. 

  

▪Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i motorferdselloven 

§§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –kjøretøy, og ikke bare førere av 

snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag.  
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Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens 

naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede 

eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende:  
§ 12 a  
"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter 

som det er påbudt å ha med under kjøringen".  
§ 12 b første ledd  
"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på 

plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov". 

  

Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en 

supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av 

snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og 

dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd 

til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde 

førere av snøscooter. Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy. 

  

Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som 

motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens 

naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil 

styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark.  
Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter 

motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av 

snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -

fartøy.  
  
  
Departementet foreslår følgende endring.  
  
Ny § 12 a skal lyde:  
"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen".  
  
Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde:  
"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov" 

  

Her er det berre SNO som er nemnt som naturoppsyn. 
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Konsekvens: 

Forslaget vil innebære at førar av alle typar motorkjøretøy/fartøy må vise fram nødvendig 
dokumentasjon i samband med kjøring. 

SNO kan ilegge førar av motorkjøretøy eller -fartøy overskredelsesgebyr dersom førar ikkje 
overholder bestemmelsar gjeve i eller i medhald av lova.   

  

Forholdet til politiet er ikkje nemnt i høyringa. 
NFS meinar forholdet mellom SNO og politiet er ei prinsipiell problemstilling som bør avklarast på 
overordna nivå. Dei foreslåtte endringane i forhold til SNO forsterkar dette behovet. 
  
Dei føreslåtte endringene endrar ikkje Fjelloppsynets oppgåver på statsallmenning jfr fjellovas § 36 
og standard oppsynsinstruks. 

  

▪Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til kommunen, 

for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen.  

  

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at 

myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen. 

Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å 

bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller 

administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering 

som kommuneloven oppstiller. 

  

Konsekvens: 

Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern 

delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med 

motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den 

tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av 

motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger. 

  

▪Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale snøscooterløyper 

til en nasjonal database.  

  

Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å 

samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for 

kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en 

innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften. 

  

▪Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første ledd 

bokstav c presiseres.  
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Et av de lovfestede unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav 

c, om adgangen til hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan 

gi tillatelse til bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring 

  

Konsekvens: 

For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  
Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode. 

  

▪En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a annet 

ledd.  
  
For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  
Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode. 

 

Styret gjorde slikt enst. vedtak:  

Dette er en stor sak og med mye underlagsmateriale.  Norges Fjellstyresamband (NFS) har laget 

en kort beskrivelse av innholdet.  Slikt er til stor hjelp og det letter vår lokale saksbehandling.  

Av betydning for oss velger jeg å trekke frem: 

1. Tillatelsen med catskiing (frikjøring på ski fra fjelltopper) som en prøveordning må sees 

på som ledd i en oppmykning av bestemmelsene for tilgang til fjellområdene. Og en ny 

brukerform som det kan stilles spørsmål ved.  Iallfall i kjerneområdene av våre fjell. 

Tidligere har det vært forutsetningen at innfrakting har skjedd med tunge kjøretøy, 

mens det nå åpnes for alle typer beltekjøretøy.  

 

Sak 6 – forts. neste side 
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Sak 6 – fortsatt.  

 

Fjellstyret vil i tilfelle følge nøye med på denne utviklingen og evt. foreslå lokale 

bestemmelser som skjermer allmenningen for uheldig ferdsel til hinder for den 

tradisjonelle bruken og villreinens behov for ro i de periodene av året når dyra er 

sårbare. 

2. Oppmykning av kravet om at vann må være over 2 km2 for å være innenfor kravet om 

at det kan brukes motorfartøy, er vi positive til. Fjellstyret har også fått godkjent bruk 

av motor på inntil 10 hk på våre vann over 500 da. Dette gjelder i alt 10 av 53 vann.  

Når det nå gis tillatelse ved «særlige grunner» til bruk av elmotor på inntil 800 watt, ser 

vi ikke dette som ødeleggende for vannene eller miljøet rundt.   

3. Det er i endringen kun nevnt at Statens Naturoppsyn (SNO) har myndighetskontroll. 

Dessverre ser vi igjen en neglisering av Fjelloppsynet sine oppgaver på 

statsallmenningene. Jfr. Fjellovens § 36.   

4. Delegering av myndighet. 

Dette er en naturlig effektivisering når hjemmelen er tydelig. Og helt riktig vei å gå.  

 

Sak 7/20: Vedlevering 2020-2023. 

Styret må vedta hvilket av de innkomne tilbud som skal godkjennes. Gjelder både langved til 

steinbuene og bjørkeved i sekk.  Innen fristen 19.2.kl.12.00 forelå det 2 tilbud på levering av langved 

til steinbuene og 4 tilbud på levering til våre 6 hytter. Se oversikt nedenfor.  

Fjellstyret skrev i tilbudsinnbydelsen «Fjellstyret forbeholder seg å godta eller forkaste ethvert 

tilbud.» Derfor kan vi egentlig på fritt grunnlag gjøre en selvstendig vurdering av hvilken leverandør 

vi ønsker for de 4 neste årene. Likevel må vi tillegge pris stor betydning. Men hvor veden leveres fra 

er også av betydning. Derfor synes det mindre aktuelt med leverandør i Svene selv om prisen er 

lavest. Og med vedkommendes krav om at det må være en levering på minst 80 sekker på 

Solheimstulen, er dette lite gunstig for oss fordi vi ikke har så stor lagerkapasitet på Solheimstulen.  

Fulsaas Maskin i Veggli har lavest pris levert fra deres sted og også lavest pris levert Solheimstulen. 

Men de har også krav om at det skal leveres 100 sekker av gangen. Som tidligere nevnt er dette et 

vanskelig krav for oss.  

90 kr pr sekk levert på Rødberg fra Frode Dammen er en akseptabel pris. Derfor kunne det være en 

mulig løsning å få ved fra han når det tas direkte på henger på vei inn og så for større leveringer ta fra 

Fjellservice på Solheimstulen. Men siden det er gitt en tilbudsbeskrivelse på minimum 100 sekker, vil 

dette bryte med våre egne forutsetninger.  

Sak 7 forts. Neste side. 
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Sak 7 – fortsatt.  

Det ble fattet slikt enst. vedtak:  

1. Levering av langved. 

Tor-Olav Røisgaard får tilbud om levering av langved til våre steinbuer. 

2. Levering av bjørkeved i sekk. 

Fjellservice, 3632 Uvdal får tilbud om levering av 60 l bjørkeved i sekk.  

 

Kontrakter med leverandørene inngås med bakgrunn i tilbudsbeskrivelsen.  
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Ang. innkomne tilbud på levering av ved i sekk og langved 2020-2023. 

Alle tilbud er gitt inkl. moms.  

1. LANGVED. 

Leverandør:  Pris:     Kommentar: 

A. Kåre Strysse m/flere 1500 kr pr.lass   Mener de også kan kombinere  

       dette med andre oppdrag. 

 

B. Tor-Olav Røisgaard 1000 kr pr.lass 

 

2. BJØRKEVED levert i 60 L sekk. 

 

A. Frode Dammen  90 kr    Levert Rødberg 

              100 kr    Levert Solheimstulen 

 

B. Fjellservice  

v/Tor-Olav Røisgaard og Vilm.- Håvardsrud 

   94 kr    Levert Imingfjell eller Solheimstulen 

 

C. Fulsaas Maskin AS 65 kr    Levert Veggli 

      85 kr    Levert Solheimstulen 

       Forutsetter levering av 100 sekker 

 

D. Tom Ivar Stepien 80 kr    Levert Haugen gård, Svene 

               100 kr    Levert Solheimstulen 

       Minimumslevering: 80 sekker.  
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Sak 8/20: Brannsikkerhet på fjellstyrets hytter. 

Denne saken har ei lang historie både med hensyn til praktisk arbeid på hyttene og i forhold til 

saksbehandling.  

Det understrekes at fjellstyret er overordna ansvarlig for brannsikkerheten på alle hytter som 

tilhører oss. Og styret skal påse at vedlikehold blir utført i.h.t. Gjeldende lovverk. Ett unntak fra dette 

gjelder feiing som er brannvesenets oppgave og som utføres av de.  

Bakgrunnen var nye krav fra kommunen v/brannsjefen og befaringer foretatt på våre hytter. Saken 

ble behandlet i styret 14.mars 2016 og rapporten fra brannsjefen avdekka alvorlige brudd som 

umiddelbart fikk konsekvenser. Vi fikk fyringsforbud på Vegarhovd og heldigvis fikk vi revet og bygd 

opp ny pipe til villreinjaktas start.  

Videre måtte følgende gjøres og er utført (med unntak pkt.5): 

1. Gasskap for oppbevaring av gass på yttervegg.  

Det er kun tillatt med 2stk. 11 kg beholdere inne.  

2. Oppslag og merking av utganger. 

3. Seriekopla røykvarslere. 

4. Nye brannslokkere. 

5. Bytting av vinduer for å imøtekomme krav om alternativ fluktvei. 

Det er bytta vinduer på Bakketjønn-hytta og Grønenuten. På Vegarhovd og Jegerbu 

tilfredsstiller ikke vinduene kravene til fluktvei, men det kan gjøres tiltak som løser oppgaven.  

6. Utarbeidelse av nøyaktige tegninger med rømningsveier for alle hyttene.  

Disser lagt inn i «Brannteknisk dokumentasjon.» 

 

Fjellstyret må formelt godkjenne ferdigstillelse av saken. Sekretæren har oversendt alt 

nødvendig materiale til dl. I HF Georg Gjøstein. Han har innarbeida tegninger og andre 

forhold i dokumentene «ROS-analyse for branntryggleik på Fjellstyrehytter på 

Hardangervidda,» og «Brannteknisk dokumentasjon for Øvre Numedal fjellstyre.» 

Dokumentene er oversendt styret som vedlegg.  

 

Enst. vedtak: 

Øvre Numedal fjellstyre tar til etterretning sitt ansvar for brannsikkerheten på alle 

fjellstyrets hytter og godkjenner foreliggende «Brannteknisk dokumentasjon» og «Risiko-

analyse.» 
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Sak 9/20: Uttalelse utbygging Hette.  

Vi har i brev fra Statskog av 12 ds. mottatt “Anmodning om uttalelse/behandling etter særlovgivning – 
Søknad om nytt driftshusvære ved Hette. gnb.3,bnr.6 – Hardangervidda Nasjonalpark.” 
Saken har tidligere vært til behandling i styret, men nå har det kommet inn nye momenter siden det 
søkes om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser med hensyn på avstandskrav til vann. 
Gjeldende formulering i LNFR-områder , er:»I en avstand på 100 meter fra vann større enn 20 000 m2 
og nedenfor nevnte elver…» 
 
Vår oppgave i denne typen saker er å uttale oss i forhold til fjellovens § 12. Den sier: 
“Iverksetjing av grunndisponeringstiltak- herunder tiltak som gjeld vassdrag – i statsallmenning kan 
berre skje når det ikkje medfører vesentleg skade for nokon som har bruksrett,.....” 
 
Enst. vedtak:  
 
  
“Vi kan ikke se at søknad om nytt driftshusvære ved Hette liggende i Øvre Numedal 
statsallmenning er til hinder for utøvelse av bruksretten. Saken er behandlet iflg. Fjellovens § 
12.” 

 

Sak 10/20: Vannturbin ved Heinseter turisthytte.  

Vi har i brev fra Statskog  mottatt “Anmodning om uttalelse/behandling etter særlovgivning – Søknad 
om etablering av vannturbin ved Heinseter turisthytte i HV Nasjonalpark.” 
 
Her kommer § 12 i loven til anvendelse. Den sier: 
“Iverksetjing av grunndisponeringstiltak- herunder tiltak som gjeld vassdrag – i statsallmenning kan 
berre skje når det ikkje medfører vesentleg skade for nokon som har bruksrett,.....” 
 
Enst. vedtak: 
 
“Vi kan ikke se at søknad om vannturbin ved Heinseter turisthytte liggende i Øvre Numedal 
statsallmenning er til hinder for utøvelse av bruksretten. Saken er behandlet iflg. Fjellovens § 
12.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


