
  Datert 14.06.2022 

Sak 20-083092REN-JVIN/JFAG Nordfjellstølen 
Grunnlag for videre arbeid med saken. 

 

Jordskifteretten viser til sin avgjørelse datert 13. desember 2021. Jordskifteretten kom fram til 

at vilkårene for ta saken opp til behandling av oppfylt. Retten innkaller partene til rettsmøte 

den 21. september 2022. Formålet med møtet er at retten skal få et grunnlag for å utarbeide 

forslag til jordskifteavgjørelse. 

 

Forslaget vil bli utarbeidet etter møtet og vil bli sendt til partene med frist for å komme med 

skriftlige merknader. 

 

Saklig og geografisk avgrensing 

Jordskifteretten foreslår at saken avgrenses saklig til å gjelde bruksordning etter 

jordskifteloven § 3-8 og felles tiltak etter jordskifteloven § 3-9. 

 

Som det framgår av jordskifteavgjørelsen datert 13. desember 2021, mener retten det ikke er 

nødvendig å ta stilling til eller fastsette alternativ trasé for skiløype. 

 

Bruksordning 

Prosessfullmektig Bugge har lagt fram påstand om at de eksisterende vedtektene for veglaget 

Kælvbakklie – Nordfjellstølen tilføyes bestemmelser om brøyting nord for stølen. 

Bestemmelse skal også omfatte sidevegene. Alternativt at det opprettes og utformes veglag 

med vedtekter for sommer- og vintervedlikehold. 

 

Retten tar utgangspunkt i prosessfullmektig Bugge sin påstand om å tilføye bestemmelser i 

eksisterende veglag. I tillegg vil jordskifteretten utforme bruksordningsregler for brøyting. 

Reglene vil blant annet inneholde bestemmelse om fordeling av kostnadene. 

 

Retten ønsker innspill til framtidig organisering av vegen(e) på møtet. 

 

Utbedringer 

På side 26 i avgjørelsen har retten nevnt noen tiltak som kan være nødvendig å 

fastsette/gjennomføre. 

- Regler for timekjøring 

- Skilting 

- Utbedring av Onsrudbakken 

- Autovern i Onsrudbakken 

- Fordeling av kostnader med utbedring av vegen 

- Fordeling av kostnader til vintervedlikehold 

 

Det er disse punktene som danner grunnlaget for jordskifterettens videre arbeid med saken. 

 

Det vil være aktuelt å gjennomføre utbedringer av Onsrudbakken. Med utbedringer tenkes det 

blant annet på utvidelse av vegbredde, bedre grøft, nye stikkrenner og oppføring av autovern. 

 

Rekvirentene ved prosessfullmektig Bugge gis ansvar for å innhente kostnadsoverslag fra 

entreprenører for de nevnte utbedringene. Kostnadsoverslagene skal sendes jordskifteretten 

innen 2. september 2022. 

 

 



  Datert 14.06.2022 

Kostnadsoverslaget skal inneholde: 

- Utvidelse av vegbredde i Onsrudbakken, slik at det blir plass til å sette opp autovern. 

Det legges til grunn at kjørebanen skal være 3,5 meter. I tillegg kommer vegskulder og 

autovern. 

- Bedre grøft henger sammen med utvidelse av vegbredden og vil bedre håndteringen av 

overvann og redusere utgraving av vegen. 

- Nye stikkrenner 

o På toppen av Onsrudbakken 

o I Onsrudbakken 

o Overfor vinterparkering der hvor stikkveg til blant annet gnr. 137 bnr. 23 

 
 

- Autovern – cirka 200 meter 

o Innkjøp og oppføring av autovern fra toppen av Onsrudbakken og ned til 

vinterparkering, jf. P5 i reguleringsplan. 

 

Kostnadsoverslaget skal være spesifisert. 

 


