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Saksopplysninger
Bakgrunn
Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester behandlet 09.11.2021 en sak som omhandlet bruk av
Friluftsloven § 35 utenfor stamløypenettet. Kommunestyret har gjennom delegeringsreglementet
delegert myndigheten til å behandle saker etter § 35 til utvalget (KMT). Ordfører har bedt
kommunedirektøren om at saken skal legges fram for kommunestyret for en ny vurdering. Dette kan
gjøres med hjemmel i kommuneloven, jamfør §§ 11-3 og 6-1 3. ledd. På denne bakgrunn legges saken
frem for kommunestyret.
Saken
Oppdal kommune har mottatt to henvendelser om bruk av Friluftsloven § 35 på traseer som ikke er en
del av stamløypenettet. Den ene ligger i Gjevillvassdalen (sørsida av Gjevillvassvegen) og den andre
på østsida av Nerskogsvegen, mellom Vekveselva og Skaret camping. Se vedlagte søknader og kart
for redegjørelse for traséene. Søkere er henholdsvis Gjevillvassdalen Skiløypeforening og Vognild
Utvikling AS.
Gjevillvassdalen Skiløypeforening søker kommunen konkret om retten til å benytte Friluftsloven § 35
over de eiendommer hvor man ikke har lykkes å inngå avtaler på sørsida av Gjevillvassvegen. Som
søker redegjør for i søknaden, kan kommunen gi inngrepsløyve til andre enn kommunen selv.
Vognild Utvikling AS ønsker gjennom sin henvendelse å få en avklaring på om kommunen kan og vil
bruke friluftsloven for å etablere en løype langs hele strekningen vist i vedlagte kart hvor det ikke
oppnås frivillige avtaler.
Kommunestyret gjorde i k-sak 21/99 følgende vedtak:
«Oppdal kommunestyre ber om at kommunedirektøren fremmer saker om bruk av friluftsloven § 35
ovenfor utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester i de tilfellene hvor kommunedirektøren ikke lykkes
med å inngå frivillige avtaler.

Vedtaket avgrenses til å gjelde stamløypenettet»

Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester er myndighet til å fatte vedtak etter Friluftsloven § 35.
Dette kommer av delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret.
Vurdering
Kommunestyret har gjennom sitt vedtak i sak 21/99 satt rammene for utvalget sitt arbeid sett opp mot
Friluftsloven § 35. Begge traseer som det nå er kommet innspill på, vurderes av kommunedirektøren til
å være utenfor denne rammen.
Kommunedirektørens tilråding
Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester viser til vedtak gjort av kommunestyret i sak 21/99.
Kommunestyrets vedtak avgrenser saken til å kun gjelde stamløypenettet.
De aktuelle traséer er ikke en del av stamløypenettet, og dermed ikke i tråd med kommunestyrets
vedtak om bruk av Friluftsloven § 35. Henvendelsene tas ikke til behandling.

