
MØTEBOK                                                        

Øystre Slidre Fjellstyre – Bygdinvegen 1989 - 2940 Heggenes - Telefon: 61 35 25 48 – Fax : 61 35 25 01 Mobil: 99 55 18 44 

E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no  Internett-sider: oystre-slidre-fjellstyre.no 

 

 
SAK NR:   28/2017 

SAKSBEHANDLER:  Reidar Gran 

Arkivnr.: Støl 444 

 

 

MØTEDATO:  30.10.2017 

MØTESTED:   Tingvang 

 

SIGN:__________________________ 

 
Utskrift til: 

Statskog SF 

Kjell Skattebo 

 

 

 

 

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

Støl 53/1/444 til Nyhagen 36/12. Spørsmål om gjenopptagelse av fjellstyresak 10/2017. 
 

Saksdokumenter 

 Fjellstyresak 10/2017. Støl 53/1/444 lagt i det fri 

 Brev av 7.7.2017. Klage på sak 18/2017 fra Kjell Skattebo 

 

Saksopplysninger 

Fjellstyret mottok 12.1.2017 søknad fra Svein Erik Skatteboe om å gjerde inn og bruke stølsvollen til 

Kjell Skattebo på Etnestølen, med formål å bruke det som beite for sau, vår og høst. 

 

Bakgrunn for søknaden fra Skatteboe, var at han hadde behov for et inngjerdet område på Etnestølen i 

sammenheng med at han slipper og tar inn sau i området. I følge Skatteboe, skal stølseier Kjell 

Skattebo ha opplyst til han at stølsvollen var lagt ut til statsallmenningen. 

 

Før fjellstyret eventuelt kunne utvise stølsvollen tilhørende garden Nyhagen 36/12 til andre, måtte det 

skje en formell frilegging av stølen. For deretter å lyse den ledig for flere eventuelt interesserte med 

bruksrett i allmenningen. 

 

Under stølsregistreringen som fjellstyret gjennomførte i 2000, opplyste Kjell Skattebo til fjellstyret at 

stølen på Etnestølen sist var i bruk til mjølkeproduksjon i 1986, og at den i 2000 var i bruk som beite 

av en stølsnabo, og dermed ikke var i bruk ut i fra Skattebo sin gard Nyhagen 36/12. Fjellstyret var 

også kjent med at Skattebo i 2008 tok ned gjerdet rundt stølsvollen som da ble åpnet for fri beiting. 

 

Det har vært vanlig i slike saker, at saksbehandler informerer stølsbruker gjennom et brev med 

informasjon om fjellstyrets kunnskap om stølsbruken, og konsekvenser ved frilegging av stølen jf 

fjelloven § 22. I dette tilfellet ble ikke denne rutinen fulgt, men kontakten hadde kun skjedd gjennom 

samtale mellom saksbehandler og Kjell Skattebo. Bakgrunnen for dette var at fjellstyrets 

saksbehandler mente å ha god kunnskap om bruken av stølen, både gjennom stølsregistreringen i 2000 

og det faktum at gjerdet rundt stølsvollen ble tatt ned i 2008. Med denne bakgrunn ble frilegging av 

støl 53/1/444 på Etnestølen vurdert i forhold til Fjelloven § 22. 

 

Imidlertid har saksbehandler under vurderingen lagt vekt på følgende formulering: 

Fjellstyret sitter ikke inne med sikker kunnskap om når støl 53/1/444 sist var i bruk, og ville ikke tatt 

opp spørsmål om frilegging av stølen på selvstendig grunnlag nå. 

Men med bakgrunn i foreliggende søknad om å overta jordet, etter samtale med Kjell Skattebo, og det 

forhold at gjerdet ble tatt ned, og stølsvollen ble åpnet for fri beiting i 2008, bør grunnlaget være godt 

nok for å lage sak om frilegging av denne stølen. Det er klageadgang på fjellstyrets vedtak. 

 

 



2 

 

Sak 28/2017 

 

Kjell Skattebo kan sende inn klage dersom han kan dokumentere at stølen har vært i bruk som ledd i 

drift av Nyhagen 36/12 i løpet av de siste 20 år. 

 

I sak 10/2017, datert 27.3.2017 gjorde fjellstyret følgende vedtak: 

Stølen til Nyhagen gnr. 36/12 på Etnestølen har ikke vært i bruk på mer enn 20 år i sammenheng med 

jordbruksdrift på gården. Med denne begrunnelsen er støl 53/1/444 falt i det fri jf § 22 i fjelloven. 

Fjellstyret vil anbefale at Statskog gir stølsbrukeren tillatelse til å ha husa på stølen stående uten 

avgift for 10 år om gangen, jf § 13 i stølsforskriften. Denne retten skal knyttes til eiendommen og kan 

ikke skilles fra den. 

Når frilegging av stølen er trådt i kraft, vil fjellstyret lyse stølsjordet ledig for jordbrukere i Øystre 

Slidre som har behov for arealet som beite. 

 

Det kom ingen klage på dette vedtaket innen klagefristen. Fjellstyret fulgte opp med å lyse det frilagte 

stølsjordet ledig for interesserte beitebrukere. Fjellstyret mottok to søknader. Saken ble sendt Statskog 

og Øystre Slidre kommune for uttale, jf bestemmelsene i seterforskriften § 5. I sak 18/2017 gjorde 

fjellstyret vedtak om å vise deler av stølsvollen som beite til Moen gnr 39/4, Svein Erik Skatteboe.  

 

Innen klagefristen for vedtaket i sak 18/2017, mottok fjellstyret tre klagebrev hhv fra: 

-Ingrid Rogne, eier av Nyhagen 36/13 som var den andre som søkte på arealet, men ikke fikk det 

utvist. 

-Brev av 6.7.2017 fra 6 stølseiere på Etnestølen. 

-Brev av 7.7.2017 fra Kjell Skattebo, eier av den frilagte stølen. Han påklager vedtaket i sak 18/2017 

med begrunnelse av at han ikke har mottatt frileggingsvedtaket i sak 10/2017. En konsekvens av dette 

er at han ikke har fått klaget på vedtaket i sak 10/2017 innen tidsfristen. 

 

Alle klager i forhold til sak 18/2017 vurderes som mottatt i rett tid. 

 

Klagebrev av 7.7.2018 fra Kjell Skattebo: 

Undertegnede, eier av Nyhagen gnr 36/12 og støl på Etnestølen, feste 53/1/444, vil påklage 

ovennevnte vedtak. 

Jeg har ikke mottatt det vedtak som avgjør at stølen skal legges i det fri. Det kan opplyses at jeg ikke 

bor på Nyhagen, men på Skaterudstølen. Det er imidlertid ikke postombæring på Skaterudstølen. Post 

til meg blir derfor levert på Nyhagen og hentet av meg med jevne mellomrom. Dette forutsetter at 

postverket eller postombudet er klar over sammenhengen. Det kan av denne grunn ikke utelukkes at 

brev til meg har kommet bort. 

Jeg vedlegger kopi av konvolutten med brev fra fjellstyret vedrørende siste vedtaket. Det ble lagt i 

postkassen på Nyhagen uten annen påtegning. Adressen som fjellstyret bruker er helt i 

overenstemmelse med det som er registrert i folkeregisteret. Det er postombæringen som kan skape 

problemer. 

Jeg er uenig i at vilkårene for å legge stølen i det fri foreligger. Etter fjelloven § 22 kreves at stølen 

sammenhengende i et tidsrom av 20 år ikke har vært i bruk som støl. Det er 13 år siden jeg sluttet å 

ha dyr. I de siste par årene i denne perioden hadde jeg bare ungdyr på stølen, men den var i drift som 

støl. Dette kan dokumenteres med mine regnskaper og ved bekreftelse fra andre støleiere på 

Etnestølen. 

Jeg har to barn, Silje og Henrik. Silje har best odel og det er sannsynlig at hun vil overta Nyhagen om 

ikke lenge. Jeg er innstilt på slik snarlig overtagelse. 

Nyhagen er velegnet for dyrehold, og det er mest sannsynlig at Silje vil drive med dyr etter 

overtagelsen. Det vil derfor være direkte ødeleggende for hennes valg av driftsform om stølsjordet for 

bestandig fratas gården. Det vises til at stølen har vært drevet av familien i generasjoner. 

Silje vil overta gården og drive stølsdrift lenge før 20 års perioden er utløpt. 

Jeg ber derfor om at stølen ikke legges i det fri nå. 
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Jeg mener at fjellstyret må kunne omgjøre vedtaket om å legge stølen i det fri så lenge saken ikke er 

endelig avgjort og ingen andre har ervervet rett. 

 

Saken er slik den framstår lite oversiktelig, med tre klager i sak 18/2017, og den ene av klagene (fra 

Kjell Skattebo), gjelder grunnlaget for utvisning til ny bruker i sak 18/2017, nemlig at stølen etter 

hans mening feilaktig ble lagt i det fri i sak 10/2017.  

 

Lovanvendelse: 

Forvaltningsloven § 27 sier bl.a.: 

”Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så 

snart som mulig…” Loven sier videre at underretningen skal gis skriftlig, men kan sendes elektronisk 

hvis mottakeren uttrykkelig har godtatt det. 

 

Forvaltningsloven § 35: 

Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller 

b) 

 

underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig 

kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig 

 

Fjellstyrets rutiner etter fjellstyremøter er å sende gjenpart av vedtakene til parter i saken som vanlig 

post. I tillegg legges saken ut på fjellstyrets nettsider i løpet av få dager etter møtet. 

 

Vurdering: 

Saksbehandler vurderer situasjonen slik at fjellstyret i første omgang bare bør ta stilling til følgende 

problemstilling: 

Om opplysningene fra Kjell Skattebo om manglende mottak av frileggingsvedtaket i sak 10/2017 pga. 

forviklinger i postleveringen, gir grunnlag for fjellstyret å gjenoppta saken om frilegging av støl 

53/1/444 på Etnestølen. Svaret på dette spørsmålet er avgjørende for hvilken retning fjellstyret skal 

føre saken videre. Det er mest rydding kun å avgjøre dette i første omgang. 

 

Forhold som må trekkes inn i denne forbindelse er følgende: 

 Har fjellstyret underrettet Skattebo om vedtaket i tråd med kravene i forvaltningsloven § 27? 

Vedtaket i sak 10/2017 er i tillegg til å bli sendt i posten, også gjort offentlig tilgjengelig på 

fjellstyrets nettsider, slik at Skattebo kan ha gjort seg kjent med det der. 

Kommentar: Forvaltningsloven § 27 er tydelig på forvaltningsorganets underretningsplikt og at 

dette skal skje skriftlig. Det er altså ikke nok å offentliggjøre vedtaket på nettsidene. Fjellstyret 

har underrettet Skattebo etter lovbestemmelsen, men det er ikke kommet frem til han av 

årsaker fjellstyrets ikke har ansvar for.  

 Om forsinkelser/ikke mottatt vedtak pga postombæringen og at Skattebo har to forskjellige 

adresser; én personlig adresse og én adresse til garden han eier, er begrunnelse god nok til 

gjenopptagelse av saken. 

Kommentar: I følge forvaltningsloven § 35 a) kan saken gjenopptas, og fjellstyret kan endre 

vedtaket, hvis det ikke er til skade for noen det retter seg direkte mot, eller b) vedtaket ikke er 

kommet fram til mottaker, eller ikke offentlig kunngjort. Siden vedtaket i sak 10/2017 bare 

retter seg direkte mot Kjell Skattebo, vil det ikke være til skade for andre å ta opp saken. 

Riktignok vil en evt. omgjøring av vedtaket i sak 10/2017 medføre at sak 18/2017 også må  
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behandles på nytt. Men denne saken dreier seg bare om spørsmålet vedr. gjenopptagelse av sak 

10/2017, og berører bare sak 18/2017 indirekte. 

Vedrørende lovens § 35 b) så er ikke vedtaket kommet fram, iflg. Skattebo. 

 Fjellstyrets saksbehandler har i sin vurdering i sak 10/2017 opplyst om at en ikke sitter inne 

med sikker kunnskap om når stølen sist var i bruk. I tillegg poengteres det i vurderingen at 

Skattebo kan sende inn klage hvis han kan dokumentere at stølen har vært i bruk i løpet av 

siste 20 år. Men det forutsetter at Skattebo har hatt mulighet til å ha gjort seg kjent med 

vedtaket. 

Kommentar: Det var i saken lagt vekt på at Skattebo skulle få anledning til å klage på vedtaket. 

Men grunnet postgangen fikk han ikke det. 

 Det er et brudd i saksbehandlers rutiner i denne ene saken, som går på skriftlig informasjon til 

stølseier i frifallsaker, der en går gjennom prosedyrer og konsekvenser for frifall. Dette er ikke 

gjort i denne saken, da denne informasjonen til Skattebo kun har vært muntlig, før saken ble 

reist. 

Kommentar: Informasjon til stølseiere i forkant av frileggingssaker, er en rutine denne 

saksbehandleren har innført i alle slike saker. Der en grundig går inn på bl.a. konsekvenser av 

frilegging. Dette er en god rutine, men ingen pålagt prosedyre. Denne saken hadde en spesiell 

foranledning der saksbehandler valgte å informere Kjell Skattebo muntlig. Dette viser seg i 

ettertid og ikke å være bra nok. 

 

Fjellstyret har ikke mottatt klage på vedtak i sak 10/2017. Det kan også stilles spørsmål om 

manglende mottak av post i dette tilfellet, der det er noe forvirrende postadresser på en og samme 

person, berettiger gjenopptaking av saken. Men dette tas ikke opp til nærmere utgreiing. 

 

Det er likevel flere grunner som tilsier at fjellstyret bør ta opp sak 10/2017 til ny vurdering, enn det 

motsatte. En bør i dette tilfellet la eventuell tvil gå i retning av gjenopptagelse. Pga. sakens spesielle 

omstendigheter vil det neppe skape presedens for andre saker. 

 

Forslag til vedtak: 

Med begrunnelse i vurderingen, og med hjemmel i forvaltningsloven § 35, vil fjellstyret ta opp sak 

10/2017 til ny vurdering. 

 

Vedtak: 

Med begrunnelse i vurderingen, og med hjemmel i forvaltningsloven § 35, vil fjellstyret ta opp sak 

10/2017 til ny vurdering. 

 

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. 


