KLAGE PA VEDTAK I KOMMUNESTYRET OM AT S35 IKKE SKAL BRUKES UTENFOR
STAML@YPENETTET, 07,10.2021 SAK NR 21199, OG KLAGE PA AVSLAG OM BRUK AV
s35 I FRTLUFTSLOVEN UTVALG FOR KMT - 09.11.2021SAK NR. 21t44.

Bakgrunn
Den 24.oktober 2021 anmodet Gjevilvassdalen Skilaypeforening Oppdal Kommune i en

i

soknad, om bruke $35 i Friluftsloven pi strekningen Vangssetra - Gjevilvasshytta slik at
det midlertidig kan legges skispor pi strekningen i pAvente av permanente losninger.
VAr ssknad ble avvist behandlet i november 2021KMT

-

09.11.2021sak nr. 21144.
Soknaden ble ikke tatt til behandling, men awisning ble begrunnet med vedtak i
kommunestyret 07.10.2021 saknr.21199 hvor det stbr <Oppdal kommunestyre ber om at
kommunedirektoren fremmer saker om bruk av friluftsloven $ 35 ovenfor utvalget for kultur,
milja og tekniske tjenester i de tilfellene hvor kommunedirektaren ikke lykkes med A inngA
frivillige avtaler. Vedtaket avgrenses til d gjelde stamlaypenettet>
Klage 1 pi kommunestyrets vedtak 07.10.2A21sak nr.21l99.

Forvaltningsloven $2 pkt b definerer et enkeltvedtak <ef vedtak som gjelder rettigheter eller
plikter til en eller flere bestemte personen) mens en forskrift er definert i pkt c. <<et vedtak
som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer>>.

Vedtaket kommunestyret gjorde i oktober er dermed IKKE et enkeltvedtak, men en forskrift.
Hadde formuleringen vart formulert med at kommunestyret onsker 6 <benytte friluftsloven
S35 i Oppdals stamloypenett>, s6 hadde det vart et enkeltvedtak. Den formuleringen som er
benyttet er at <Vedf aket avgrenses fr7 & gjelde stamlaypenettet>> noe som i utgangspunktet
kan tolkes som et enkeltvedtak. N6r vedtaket likevel benyttes som awisningsgrunn vir sak
som ikke er en del av stamlsypenettet, sd innebarer det at betydningen egentlig er at
kommunen utelukker bruk av $35 i alle andre sammenhenger i Oppdal utenfor
stamloypenettet. Hvis vedtaket kun skulle ha betydning for berorte av stamlsypenettet er
antall grunneiere og foreninger som bersres gitt og oppfyller dermed definisjonen for
enkeltvedtak. Bruken av vedtaket som awisningsgrunn viser at formuleringen som faktisk ble
benyttet innebarer i praksis at enhver innbygger i Oppdal og enhver forening som onsker 5
etablere en sti/loypeltrase i tr6d med formilene i Friluftsloven, er fratatt denne muligheten.
Dette antallet er for stort til at det kan gA under <<en eller flere bestemte personen i pkt b.

Awisningen v6r soknad fikk, stadfester at utvalget tolker vedtaket i kommunestyret til A
gjelde ogsA privatpersoner og foreninger, og dette underbygger at dette bsr defineres som
en forskrift. Denne klagen pA kommunestyrets vedtak har kommet senere enn 3 uker etter at
vedtaket ble gjort, men innen 3 uker etter at vi fikk vite at dette vedtaket vedkom vir ssknad.
I tillegg vil vi hevde at $29 i forvaltningsloven <<...Ved vedtak som gitr ut pd d tilstd noen en
rettighet, skal klagefristen for andre likevelsenesf lape ut ndr det er gdtt 3 mdneder fra det
tidspunkt vedtaket ble truffet>. I vedtaket i oktober fikk de som drifter stamloypenettet en
rettighet til 6 bruke S35 pA bekostning av alle andre som da mistet sin rettighet for i gjsre det
samme. Det at v6r saknad ble avvist p6 bakgrunn av vedtaket bekrefter at vi mistet v6r
rettighet og vi er ii tolke som en bersrt part, og da flere med oss i samme posisjon. Dette
bekrefter ogs6 at vedtaket gjelder et ubestemt antall personer/krets av personer i trid med
definisjonen av forskrift.

Ndr vedtaket da i oktober ut fra utvalgets tolkning og bruk egentlig er en forskrift, sA gjelder
det strenge krav varsling av berorte parter, samt kunngjoring av resultatet. Vedtaket oppfyller
ikke kravene til forskrift og det er dermed utfort en saksbehandlingsfeil. Vedtaket er ikke
gyldig og mA enten gjsres om med en formulering som fyller kravene til enkeltvedtak, eller si
mi det gjores pi nytt itrAd med kravene til en forskrift hvor bl.a, konsekvensene av
utelukke $35 blir vurdert samt varsling blir gjort i trAd med kravene osv. Kommunestyret fikk
ikke nok informasjon til 6 forsti at utelukke bruk av $35 i resten av kommunen ville
begrense rettighetene til alle andre enkeltpersoner og friluftsorganisasjoner som snsker 6
bidra privat til en utvikling av stinett i hele Oppdal kommune.. Hvis vedtaket skal ansees som
et enkeltvedtak, kan det ikke benyttes som awisningsgrunn i vAr sak fordi vir loypetrase
ikke er en del av stamloypenettet, og dermed er ikke vedtaket relevant og utvalget mA
dette presisert. Hvis vedtaket ikke kan brukes som awisningsgrunnlag er vedtaket om 6
awise v6r ssknad ikke begrunnet, og mi behandles pi nytt uten bruk av kommunestyrets
vedtak.
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Klage 2 pA utvalgets awisning:
Hvis klage 1 om at vedtaket i kommunestyret skal fungere som forskrift og dermed mA
behandles pA nytt p6 grunn av manglende saksbehandling itrdd med forvaltningsloven, vil vi
ha vAr saknad om bruk av $35 behandlet p& nytt. Da kan vdr ssknad ikke awises pi
grunnlag av et ugyldig vedtak i kommunestyret. Hvis klage 1 IKKE blir tatt til folge, sA vil vi
likevel klage pA awisningen med folgende argument:

o

En slik streng fortolkning av vedtaket i oktober medfsrer at alle initiativ til 6 merke
stier mm i regi av privatpersoner og/eller foreninger med kommunens tillatelse etter
$35 blir stoppet noe som strider med formilsparagrafen ifriluftsloven <<Formdlet med
denne loven er d verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til
ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til d utave filuftsliv som en
helsefremmende, frivselsskapende og miljovennlig fritidsaKivitet bevares og
fremmes.>> Det er svart uheldig at kommunestyret legger opp til A fjerne et av flere
velbegrunnede virkemidler i friluftsloven for hele kommunen utenom stamloypenettet.

Oppdal 25.11.2021

Gjevilvassdalen Skiloypeforening
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Nils Petter Hirstad, styreleder

