
RINGEBU FJELLSTYRE 

MØTEBOK 

 

 

 

 

 

 

 

SØKNAD FRA SKJERDINGFJELLVEIEN AL OM STØTTE TIL UTBEDRING AV 

VEIEN  

  

Vedlegg:  

 

- E-post fra Skjerdingfjellveien AL 15. juni 2014  

- Budsjett 

- Regnskap 2013 

 

 

Saksframlegg: 

 

Fjellstyret har mottatt søknad fra Skjerdingfjellveien AL om støtte til utbedring av 

Skjerdingfjellveien. Jf. vedlagt budsjett/arbeidsplan skal det etter flomskader gruses opp med 

grov masse over en strekning på 500 meter i brattbakken opp mot hotellet (200 m3). I tillegg 

840 m3 veigrus på hele strekningen fra hotellet til Friisvegen (2 100 m). Grusen kjøpes fra 

knusingen i Imsdalsvegen, og arbeidet utføres samtidig med utbedringer av Imsdalsvegen. 

Med riggkostnader er det budsjettert med utgifter på kr 195 000 inkl. mva. Dette er tenkt 

dekket inn med egne midler i veiforeningen og doble veiavgifter i 2014 og 2015, samt 

tilskudd. 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Formann i veien har muntlig meddelt at det er søkt om erstatning til naturskadefondet for 

utbedringer av flomskader i brattbakken. Ev. erstatning kommer først etter at arbeidet er gjort. 

Da arbeidet ikke er satt i gang enda, tas det sikte på å ferdigstille det som er flomskadet i år, 

og ferdigstille resten neste år. Dette også ut i fra at doble veiavgifter for 2015 ikke kommer 

inn i år.  

 

Fjellstyret har ved flere anledninger tidligere uttalt at de vil være med på å delta i vedlikehold 

av diverse veger i statsallmenningene etter søknad i hvert enkelt tilfelle. Vegen er brukt av 

oppsynet, bruksberettigede til allmenningene og andre besøkende til området, så det er 

naturlig at fjellstyret er med på å gi tilskudd til opprustingen. Fjellstyret bevilget i 2006 kr 

7 000 til opprusting av Skjerdingfjellveien.     

 
Fjellstyret har de siste årene hatt et stramt budsjett, og for 2014 er det satt av kr 5 000 til tilskudd, 

hvorav kr 2 000 er utdelt tidligere i år.   
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Forslag til vedtak: 

 

Ringebu Fjellstyre bevilger kr. 3 000 som tilskudd til utbedringer av Skjerdingfjellveien. 

Beløpet utbetales når årets arbeid er gjennomført. 

 

 

Møtebehandling: 

Hans Håkon Westlund erklærte seg inhabil, da han er som setereier har andeler i veien.  

 

Østen Østensen ville ha vurdert sin habilitet, da han er leder av Hirkjølen seterlag, med 

andeler i veien. Østensen ble erklært habil.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Ringebu Fjellstyre bevilger kr. 3 000 som tilskudd til utbedringer av Skjerdingfjellveien. 

Beløpet utbetales når årets arbeid er gjennomført. 

 

Enstemmig vedtatt med 6 stemmer 

 

Kopi:  

BDO, Nedregate 72, Postboks 68, 2639 Vinstra 

Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 


