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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Søknad om tilskudd til Kvitfetvegen. 

 
Fjellstyret har mottatt søknad om tilskudd fra Kvitfetvegen (fra bommen på Etnestølen til Kvitfeten) 

hvor det står følgende: 

”Vegen holder på å gro igjen, samt at det er lite grus som man kan skrape på for vedlikehold. Derfor 

ønsker vi å leie Oddmund Martinsen til å frese opp vegen. Fresen renser vegkanten og blander knust 

stein sammen med event. jordmasse. Fresen lager også helling på vegen slik at overvatn skal kunne 

renne av. Fresing av grusvei er prøvd andre steder med godt resultat” 

 

Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 25.000,- + mva. 

 

Egenkapitalen er oppgitt til å være kr. 6.928,-. 

 

Det blir søkt om ett tilskudd på kr. 20.000,- fra fjellstyret. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i § 11 i Fjelloven bevilger fjellstyret kr 20.000 til opprustning av vegen Etnestølen - 

Kvitfeten. Beløpet blir utbetalt når fjellstyret får beskjed om at arbeidet har startet. 

 

Fjellstyret vil be Haldor Fellesdrift vurdere om vegen kan åpnes for allmenn ferdsel etter 

hovedsankingen, for eksempel 10. september, og at dette skal innføres fra og med 2018. Stenging av 

vegen er regulert i pkt 5 og 6 i festekontrakt nr. 53/1/684. I 1993 ble kontrakten endret ved at vegen 

skulle åpnes 25. september. En ny endring av åpningstid for vegen vil medføre ny endring av 

festekontrakten med Statskog. 

 

Enstemmig. 

 

 

*** 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


