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ØYSTRE SLIDRE FJELLSTYRE ◄ • ► 

MØTEBO/( 

SAK NR: 19/2012 

SAKSBEHANDLER: Nina Thon 

Arkivnr.: 141./ 

Utskrift til: 

Statskog SF 

Per Ivar Grobakken. 2943 Rogne 

Søknad om tilskudd. Veg til Lislebufeten. 

Fjellstyret har mottatt søknad om tilskudd fra Per Ivar Grobakken 31/5-2012. 
I søknaden står det bl.a.: 

�.,.� 

"Søker (;[skudd til grusing og lapping av vegen da den er tilnærmet kontinuerlig bruk av alle i 
området Juvike, Blilie og Lie. Dette gjelder både turgåere som jeger ogfiskere som benytter området. 
Og dessverre er bruk av bil i størst vekst. Veien er privat og vi har vurdert å stenge denne fysisk da vi 
få som har tilhørighet til denne har i alle år selv måtte stå for kostnadene med vedlikehold av private 
midler. En stenging er sehfølgelig ikke ønskelig, men da må vi få bidrag/støtte til et enkelt vedlikehold 
slik at denne veien tåler den stadig økende transporten av kjøretøy og folk. For ordens skyld gjør vi 
oppmerksom på at denne veien ikke er vinterbrøytet." 

Pårekna utgifter: 
Grus 
Transport av grus 
Skraping 
SUM PAREKNA UTGIFTER 

Kapitalbehovet blir søkt dekka slik: 

kr. I 0. 000, -
kr. 10. 000, -
kr. 5.000,
kr 25.000,-

Egenkapital kr. 5.000,-
Støtte.f

rafjellstyret kr. 20.000,-

SØKNAD OM TILSKUDD FRA FJELLKASSA 

Tilleggsopplysninger: 

KR. 20.000,-

Det ble i 1997 bevilget kr. 10.000,- til vegen til Lislebufeten. 

Vedtak: 
Fjellstyret bevilger vanligvis ikke midler til vedlikehold av veger. Fjellstyret vil i dette tilfellet, likevel 
bevilge kr. 20.000 til vedlikehold av vegen til Lislebufeten. 

Beløpet blir utbetalt når fjellstyret får beskjed om at arbeidet er satt i gang. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i§ 11 i Fjelloven. 

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. 
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