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RINGEBU KOMMUNE 
 
 

Møteprotokoll  
 

Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu 
 
 
Til stede: Parti 
Bårdsløkken, Laila AP 
Gaustad, Tom AP 
Hovde, Magni AP 
Kleven, Lars Skjeggestad AP 
Haugstad, Pål SP 
Trosvik, Hege SP 
Asphoug, Inge UAP 
 
 
Av xx faste representanter møtte xx.  Møtet ble satt med xx representanter. 
 
 
 
Møtested E-post møte 
Møtedato/-tid: 04.07.2019 Kl. 10:30 - 11:30 
 
Orienteringer: 
 
 
 

Saksliste: 
Sak nr. Saktittel  
041/19 Ny behandling - søknad om motorferdsel til Bendikshøgda - 2019  
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041/19 Ny behandling - søknad om motorferdsel til Bendikshøgda - 2019 
 
Forslag til vedtak  

Ringebu kommune avslår søknaden fra Åge Stenumgård om transport av elementhytte og diverse 
utstyr med traktor og tilhenger 3 tur/retur fra Tromsbua til hyttetomt på Bendikshøgda, i Ringebu 
Østfjell statsallmenning, i tiden juli-august 2019. Avslaget på søknaden begrunnes slik:  

1. Det er anledning til å frakte inn materialer og utstyr på alternative måter, eksempelvis ved 
bruk av helikopter. 

2. Den samlede belastningen av å innvilge enkeltsøknader i områder tilknyttet leveområdet til 
villreinen, som er en art av særlig stor forvaltningsinteresse, jf. § 10 i naturmangfoldloven.  
 

 
 
04.07.2019 Behandling i Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu 
Rådmannen oppfatter at det kjem kritikk på formelle forhold rundt denne saka. Møtet er satt med 
kort tidsfrist, sakspapirene har ikkje vore tilgjengeleg i tilstrekkeleg tid, og i tillegg er det røyst tvil om 
det haster å få fram eit nytt vedtak her. 
 
Rådmannen ser at saka ikkje er presentert på riktig måte for MUL og dei tidsfristane vi normalt 
bruker er ikkje overholdt i denne saka. 
Derfor finn rådmannen det riktig å trekke saka slik den er presentert for MUL  i møtet datert 
04.07.2019. 
For å få ei rask avklaring setter vi opp eit nytt møte i MUL den 17.07.2019 kl.09.00. Dette blir eit 
ordinært møte i Ringebu rådhus. 
 
Dette referatet legges ved sakspapirene til møtet 17.07.2019. 
 
Saken utsettes. 
 

 

 
MUL- 041/19 Vedtak: 

 
Saken utsettes. 

 
 
 
 


