
rnne pÅvmnilrcJEil DEiIETISBOTIGER

Går ny Blir ef for storsa

TOPSDAG

26. APRTL 2018

ffirorPoil.
eren

NY TV-SERIE

1-Ånenr,rcis-Iffi

'HorfifirarprofiFam-
lderennyttipon-

fofr åt4å' $@ & *' M;ø otsa M' skreen NR]8

Kari (26)r

Fortsetterpå
lan get -
kuttenuthøyde-
treningen

Andreas (19):

Jakter sponsor.
erognyesykkel-
triumfer

Hø'YESTERETT; OPP fulste Gj evilvassvei-saken
vEI EI"IER tøYPEr Spente grunneiere før dommen

o

tfrlER wfrtlrfig m.,,tn"w, ,,,:

aIWøENSMNTEN rftffi,W.,. mil tm$ - 100,5 - 104,5 - 105,3

; Ultrordet

Per Henrik-Vognlld i sarrtale med advokat lvar Chr. Andercsltogr.l en pause i Hrry- ei rl n t t *r E^
esterett. Til høyre Geir Jacobsen og bak Vognitds datter EIin Håmnrdrn vognilå. JttJs r+-ru

mÅmrsmtNfr0 RADIOE6
-o;=o
==o
:
-\t--.(f)
IA

-OIA

-=o
F.-

s
fl
s

il

$&
fl
U



lvar Chr. Andersskog i selskapet
Nidaros DA, fast støttespiller de
siste fem årene.

Samrnen med de andre grunn-
eierne, Per Henrik Vognitd, Audun
Vognild, og Haldor Toftaker står
Jacobsen bak anken i den betente
striden om Midt-Norges mest po-
pulære skiløype.

Som en av få ankesaker, smatt
denne gennorn nåløyet i landets
høyeste rett. Spørsrnålet om jord-
skifterettens myndighet står over
veilagets vedtekter har ifølge an-
keutvalget også betydning ut over
den lokale konflikten.
- Det er svært interessant å følge

med, men jussen ligger på et høyt
nivå, medgir Jacobsen.

EN PÅDRMER
Også Per Henrik Vognitd er på
plass. Han har vaert en av de ster-
keste pådriverne for å få helårsvei
i Gjevilvassdalen.
Vogrrild måtte tåle rnange sterke

reaksjoner etter at Opp avslørte at
han $ørte hjem traktoren sin fra
setra en januardag i zoro, på ny-
lagte skispor. Løypetilhengerne
opplevde det som en provoka,-
sjon, rnen selv bedyret Vognild at
han ble overrasket av snøværet.

teretten, tingetten
og lagmannsretten.
Jordskifteretten ga i zot4 de fem

grunneierne medhold i kravet
om helålsvei, og laget bruksre-
gler som gav den enkelte rett til
å brøyte. Veilagets myndighet ble
dermed lraftig svekket, vedtektel
og årsmøtevedtak ble satt til side,
i tillegg ble anken deres forkastet
av Ftrøyesterett, mens brøytere-
glepe ble stående.

A.ret etter ble Gjevilvassveien
brøytet for første gang på flere
tiår.

Når saken likevel endte i Høyes-
terett denne uken, s$des det at
veilaget under et ekstraordinært
årsrnøte 5. oktober 2016 vedtsk å
stenge Gjevilvassveien med born
ved første store snøfall etter 1.
desernber, slik praksis har vært i
alle år.

Da stevnet brøytetiihengerne
veilaget, men tapte både i tingrett
og lagmannsrett som også satte
jordskiftedorn og brøyteregler til
side. Brøyternes anke ble godtatt
av Høyesterett.
- Det har vært en konflikt i flere

tiår orn det skal være skiløype på
veien eller om den skal brøytes.
Flere forslag på årsmøter om å
brøyte veien er blitt nedstemt.

Dette er bakgrunnen for at vi står
her i dag, ankende parter ville få
avklart om de kan brøyte på egen
bekostning, forklarer Andersskog
for de fem domrnerne og leggei
ned påstand om at veilagets sten-
gevedtak i zot6 var ugyldig.

HVEM BESTEMMER OVER VEIEN?
I sin prosedyre bruker han mye
tid på å argumentere for at det
ekstraordinære årsmøtevedtaket
strider med veilagets vedtekter,
formål og Samvirkelovens min-
dretallsvern, og underbygger det-
te med flere relevante domsavsi-
gelser andre steder i landet.

Andersskog hevder at Jordskif-
teretten har den rette kompetan-

sen, ikke bare trl å bestemme vin-
terbruk, rnen også til å sette seg
over Gjevilvassvegen SA.

- Jordskifteretten kan endre
vedtekter for et veilag, sier advo-
katen, men medgir også: - Det er
uklart hvor grensen for jordskifte-
rettens kompetanse kan trekkes.
Overfor OPP forklarer advokaten
at jordskifterettens avgjørelse er
førende for hvilke vedtak et sam-
virkeforetak kan fatte.
- Hvordan kommenterer du mot-

partens standpunkt onn at brøyte-
regtene fra Jordskifteretten ikke er
gytdig for veitaget?

- Vi mener samvirkeforetaket
kun kan fatte vedtak ut fra hva
som ligger i innholdet i de enkelte
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rettighetene. Ankemotparten
har forøkt å si at verken stiftel-
sesgrunnlag eller grunneierne
har brøyteadgang, men vi er ikke
enige.
- Hvordan tror du saken ender?
- Magefølelsen er fortsatt god, og

jeg meuer mindretallets votum i
lagmannsretten er det riktige.

IKKE SISTE ORD
Oppdal kommunes vedtak om å
regulere skiløype blir berørt kort
under rettsforhandlingene. lyar
Chr. Andersskog forklarer at om-
rådereguleringsplanen ble klaget
til fylkesmannen, men ikke tatt
til følge.
- Jeg ser ingen grunn til å gå nær-
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KAMPEN OM GJEVIwASSVEIEN: Landets høyeste rett avgjør
FEM GRUNNEIERE I RETTEN: Tror de har en god sak

Sklsporenesomglkk helttll
Vognild synes advokat Anders-

skog traffgodt med sin prosedyre.
- I dag er det blitt fokusert på det

essensielle, og grensedragningen
i forhold til veilagets myndighet.
Andersskog har giort hjemne-
leksa si. Vi føler at vi har en god
sak, sier Vognild, og viser til at
dissensen i lagmannsretten, det
jordskiftedommeren som kom i

støttet deres ståsted,
et dom som går der,es

PEROTEAATBERG
I HøYESTERETT
perole@opp.no
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Løypestriden i Gjevil-
vassdalen nådde denne
uken Høyesterett. Brøy-
tetilhengerne mener de
haren god sak.

Veien inn til Gjevilvasshytta har
væfi ferdselsåre til setre og næ-
ringsvei helt tilbake til 16oo-tal-
let. På 2ooo-tallet har veistriden
eskalert, og uenigheteR om det
skal være brøyta vei eller skiløy-
pe på veien har førr til full splid
mellom de 115 rettighetshaverne,
forst på årsmøtene i
veilaget og senere i
rettssalene. Nå står
slaget i Norges FIøy-
esterett-

- Magefølelsen er
god. Advokaten gjor-
de en bra jobb i dag,
han har forberedt seg
god. Jeg tror dette går
veien.

Geir Jacobsen srniler
bredt når han reiser
seg fra tilhørerben-
ken etter første dag i
Høyesterett.

Han er fornøyd med
innsatsen til advokat

Sfnden tok av med
dette appstoget i APp
7. januar 2A1O.

mindretall
gir tro på
v-el.

Vognild har med seg datteren
Elin Hammern Vognil4
- Nå er det neste generasjon som

har overtatt bruket og setra, og at
de er her bærer bud om hvordæi
dette skal forvaltes i fremtiden,
sier han.

Grunneierne hevder at de taper
økonomisk på at de ikke kan leie
ut setreRe sine med vintervei eller
drive hogst vinterstid.

IANG s?RID
Kan grunneierne gi fra seg råde-
retten på Gjevilvassveien til et

veilag som forvalter
*@[ans qo]lla&n retten på vegne av

flertallet, €Sgr stå
ddn enkeltes bruks-
rett over veilagets
vedtak og vedtekter?

Det er problemstil-
lingen F{øyesterett
har fått på bordet
denne uken. IJtfallet
kan få slutt på striden
om vinterbruk av
Gjevilvassveien som
har rast i lokalsam-
funnet i snart zo år.
Den har vært til be-
handling i jordskif-

ffilk4arfi6øda
tu^@,Mh'*gdngru

I ltøvESTERETTz Grunneierne som vil brøyte Gievilvassvegen EIin Harnmern voEnild (f.v), Fer Henrik vognild, Geir Jacohs
sv domrnerne her i dag, Rognhitd Noer, forteller .lacobsen tit opp. Både han og-Wgnitd mener det er nyttig at nye genen
og kona Tove Husdal.
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mere inn på det i da.g,
bernerker Andersskog,
før høyester ettsdornmer
Bård Tønder spør:

-Det foreligger en srad-
festelse av ekspropria-
sjon?

- Ja, og jeg ser for meg
en langvarig rettsprosess
sjden det foreligger alter-
native skiløyper; rnen det
er ikke tema i dag, svarer
Andersskog.
Per Henrik Vognild sier til
OPP at kommunen står
svakt dersom grunneier-
ne vinner ankesaken og
det ender rned ekspropri-
asjon av retten til å legge

lru 15

sterett
HØYTlDEtlG: Oet er kun portenes advokater og de fem dommerne som får ordet i Høyesterett.

og lian's bsrnebarn Mari Negård pti fremsfe benk. -httrsri studerer jus oE har bl.itt farelest av en
ner i slekfo får innsikt i veistriden" Bak (t.h") sitter styreteder I Gjåvifuissveqen, Svein A. Dørum

skiløype på veierr."
- Vi.l de gå på det vi kal

ler en galskap og ekupr"-
priere? Det dårligsre de
kan hruke rnot srn egen
befolkning er tvang. 25
har sa,gt nei til nå, rnen vi
kan l:Xi flere, sier Vognild,
som mtener komrnunen
vil stå svakt i en ekspro-
priasjonsprosess så lenge
det ikke er forsøk å finne
rninnelige løsninger og
alternative løyper ikke er
godt nok utredet.
Dom i Fløyesterett faller

om to til tre uker.

Førstereisgutt
på 59 år
Brøyternes advokat lvar ehr. Andersskog
(bildet) gikk oBp tit eksarnen i Høye$te-
rett denne uken.
- For å få adgang til å prosedere i FIøy-

esterett må man gjennomføre to prøve-
saker og bestå begge. Jeg har en bestått
prøvesak, og dette er min andre prøve-
sak. Da skal man i realiteten opp til ek-
samen, forteller Ivar Chr. Andersskog
Ge)tiloPP.

Dermed har det blitt en del ekstraar-
beid i forkant av rettssaken"

- Det innebærer at jeg måtte gå gjen-
nom alt av sidestoff, så det har vært et

rAKTA
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20O1 : Mitjøverndepartementet
uttaler om kommuneptanen for
Gjevilvassdaten at seterdaten
har nasjonal verdi. Planene om
storstilt utbygging av 250 hytter
i dalen må skrinlegges, grensen
settes ved Resset. Bak utbyg-
gingsptanene er flere av grunn-
eierne som har ivret for ny løype
og brøyting av veien.

2008: Ftere grunneiere, btant
dem tithengerne av vinterbrøy-
ting, tar til orde for at det må
legges en ny skiløype lenger opp
i lia^ Denne reguteres inn i kom-
muneplanens areaLdeL i 2O09,
men stanses av fylkesmannen
fordi terrenginngrepene btir for
store.

Januar 2O1O: OPP avstører at
setereier Per Henrik VogniLd
har kjørt traktoi i det nylagte
skisporet på G.ievitvassveien, noe
som skaper sterke reaksjoner
og oppfaites som en provoka-
sjon. - Meningsløst, sier leder
i lL Snøhetta, Haakon Nordseth.
Vognitd siei han bte overrasket
av snøfaltet og måtte hente
hjem traktoren. - Jeg veLger å

ofre meg enda en gang stik vi se-
tereiere har gjort ialt for mange
år for at skiløperne skal. få bruke
vår næringsvei, sier Vognil.d.

Desember 2O1O: Grunneierne
har varstet brøyting, men ord-
fører Ota Røtvei inngår omstridt
avtate med brøytetilhengerne
uten at veitaget er med, om at
veien likevel ikke skat brøytes
denne vinteren og det neste
året.

2O11: Bare 13 stemmer for brøy-
ting på veitagets årsmøte iapril,
mens 53 grunneiere stemmer
mot. Styrets opprustingsskisse
til hetårsvei viI koste 3,5-i1
mittioner, oE redusere bom-
inntektene

2O13: Grunneierne Haldor Tof-
taker, ArnhiLd og Geir Jacobsen,
Arne Rolvsjord, Audun Vognitd
og Fer Henrik Vognil.d ber Jord-
skifteretten avgjøre deres rett tiI
å brøyte veien.

7. november 2014: Jordskifte-
retten står fas! at grunneierne
har rett tit å brøyte veien vin-
terstid og lager nye bruksregler
for veien. Det åpnes for at hvem
som hetst av grunneierne står
fritt til å brøyte veien. Morten
Otsen (KrF) tar samtidig i et
utspil.t i OPP tit orde for at råd-
mannen bør utrede regulering av
skitøype langs veien for å få stutt
på striden. I desember vedtar
kommunestyret å gi rådmannen
oppdraget. qv

BRIEF I PAUSEN: 9røytetilhengerne per Henrik Vognild
(midten) oE Geir Jacobsen mener odvokaten deres var aver-
bevisende i sin prosedyre. EIin Hammern VaEnild bak.

FINAIE: Veistriden i Gjevilvossdalen er en oy de srste sokene
høyesterettsdommer og profilert jurist Bård Tønder er med på
å behandle før han blir pensjonist. Forsn sitferprofokollsekre-
tær Gro Hilde Dahle.

I FRONTEN: Fcrtenes sdvokster, tvar Chr" Andersskog og
John EgiI EerEem.

omfattende arbeid for å prøve å bestå
denne prøven, sier Andersskog, som
anslår at han har brukt tre månåder på
å forberede seg på sin egen <eksamen>r.
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April 2015: Oppdat kom-
mune og 62 grunneiere
forsøk på å omstøte Jord-
skiftereitens dom avvises
i Høyesterett. Saken skulle
vært anket tiI jordskifteo-
verretten.

l.oktober 2O15: Veien blir
brøytet i vinter, bekrefter
grunneier Geir Jacobsen
på opp.no og ber Skienern
og Trondhjems Turistfore-
ning (TT) finne alternative
tras6er.

14. oktober 2O15: t(om-
rnl tnesiyrei starter arbeidet
rned å regulere vinierbru-
ken av veien tit skil.øype,
noe som kan sette jordskif-
iedommen tiIside.

Februar ZOt6: Kjendisad-
vokat og hynteoppdating

Qhristian Wiig'ritbyr seg å
megle i veistriden for å få
vekk stempelei som kran-
gtebygd. 278O underskrif-
ter samles inn til støtte for
l.øypa"

Mars 2O16: Antat[ over-
nattinger ved Gjevitvass-
hytta hatveres i påska med
vinterbrøytet vei. De fem
grunneierne krever 2OOO
kroner i brøyteavgift. Kom-
munestyret vedtar rådrnan-
nens reguleringsforstag om
skitøype [angs veien.

5. okober2016: I et ek-
straordinært årsrnøte i Gje-
vitvassveien, vedtar veitaqet
å føtge eEne vedtekter of,
tidligere årsrnøtevedtak om
å stenEe Gjevitvassveien for
trafikk og leEge til. rette for
skil.øype etter første store
snøfa[t etter 1. desember.
Fem grunneiere reisei søks-
må[ mot veitaget.

Desember 2O16: Skitøypa
tas ut av det kommunate
stamtøypenettet. Spodeg-
ging finansieres av private
midter og kjøres opp med
5nøscooter.

16. januar 2O17: Brøyterne
taper i tinEretten og jord-
skiftedommen settes til
side.

27. september 2Ol7: An-
ken forkastes av Frostating
[agrnannsrett som mener
veilaget va!- i sin ful.le rett
da de stenEte veien med
bom. Dornrnen er avgitt
under dissens.

13. desember 2Ol7: Et en-
stemmig kornmunestyre vil
avvente om Høyestereti be_
handter brøyternes anke før
det tas stilting tit ekspro-
priasjon for å sikre skitøype
på 6jevitvassveEen.

15. desernber 20'll: Tre
dommere i Høyesterefts
ankeutvatgets avgjør at an-
ken tiltates fl'emmet ut fra
tvistel.ovens paragraf 3O-4..

AVKIARING: Styreleder Svein Asphaug Dørum i Gjevilvossvegen 5A i samtale Egil Bergem. Fra veggen skuler tidligere høyeste-rettsjustitiarius Csrsten Smith i Håkan Gulvågs moleri ned på uenigheten om Midt-Norges mett populære skiløype.
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Han presiserer at Jordskifteret-
tens avgjørelse ikke har samme
autoriteten som en rettskraftig
dom vil ha, og omtaler avgjørel,
sen orn 

- 
bruks- og brøyteregler

tra2ol4 konsekvent som et (ved-
tak>.

FtERTAttET B€STEMMER
- Det er snakk en vedtatt ordning
orn utøvelse av en reftighet som
ikke er bindende for atl fremtid,
men som er lagt til fellesskapet,
altså veilaget, å forvalte videre.
Veilaget kan endre reglene fra
Jordskifteretten på sine årsmøter,
mener han.
- Hva skjer da md den enkeltes
rett til å bruke veien som man selv
vit?
- De kan fortsatt bruke veien,
men i hvilken utstrekning de
skal bruke den må aweies. [trver
enkelt kan ikke bruke veien fritt,
rnen rnå innrette seg etter fler-
tallet, sier Bergern, som rnener
at veilaget gjennorn alrninnelig
flertall avgjør hvordan veien skal
forvaltes.
- Å f'rata noen å kjøre er noe an-

net. Orn noen har en uttrykke-
lig bruknett, vinle det vært noe
annet, sien Bergern, som fireneti
dette ikke er timeilet for de r.l5
ry3d]9rr1qene i Gjevilvassveseil
SA. Vedtektene åpner nerntig for
at det kan søkes om å bruke veien
vinterstid til næringsvirksornhet,
f'or el<sernpel skogsdrift. Eenne
rnuligheten er blitt benyttet av
grunneiere for å drive hogst"

Det ekstraordinære ånsrnøtet I
Gjevilvassvegen hevdet at brøy-

tereglene som ble laget var"en
<<nullitetr, altså uten gyldighet
og rettshaft. Dette standpunktet
har Bergem gått bort fra i sin pro-
sedyre.
- Selv om Jordskifterettens ved-

tak har begenset rekkevidde,
betyr det ikke at vedtaket er en
nullitet nfu detblix"trutreq vedta-
ket lever sitt eget liv inndl der blir
endret.

TRAIIIETNÅLøTE
Kun en Atr ti anlesaker bli'r be-
handlstrav }Iøyesterett, og det
forut$etfe$ at saken har prinsipi-
ell betydning at probleiustillin-
gen er lite belyst fra før og at en
dom kan gi presendens for andre,
tilsvarende konfrkter.

John Egil Bergem bekrefter at
ankesaken har avdekket en juri-
disk gråsone, og at dette er gfl.rn-
nen til at Fløyesterett har godtatt
anken.
- -Ia, og det illustrere noe av pro-

blen,et rned Jordsikf.terettens
kornpetanse. De har rnyndighet
til å skape regler for bruksrett og
utøvelse, men da blir det også en
kollisjon rnot annet lowerk raår
grensene ikke er klare.

FORVENTER AVKTARI]TG
Styreleder Svein Asphaug Dørum
i Gjevilvassvegen SA har fungt
rettssaken fra tilhørerbenken.

- Det er uvant, spesielt og in-
teressant, både å se dette huset
og høre det advokatene har å
kornrne nned. Jeg tror det btrir ar-
beid nok for de f'em domrnerne i
saken.

- Advokatene har to helt forskiel-
lige innfallsvinkler, så domrnen
blir et enten eller, sierDørum, og
tenker på gyldighetenav stenge-
vedtaket veilaget giorde zo16.

- Hva er konsekvensen for ski-
løypa dersom brøyterne får med-
hold?

- Det ligger noen kommunale
vedtak sorn kan overstyre alt vi
driver med her, men det hadde
vært greit om det ble en klar og
grei dom. Bruksordnirgsreglene
var ikke mulig å giennomføre i
kombinasjon med samvirkelo-
ven. Om reglene blir stående,
sliter vi. Da får vi nok ikke ved-
tektene våre godkjent i Brønnøy-
sundregisteret.

MAGEFøLEI-sEN
FIan holder fast på at det var rett

å stenge veiene vinteren zot6lu.
- Vi måtte gjøre det for å komme

et skritt videre. Det året det ble
brøytet val det ganske trasig, det
ble innført et nytt regime på siden
av styret i veilaget, og det kunne
ikke fortsette. Vi ble overstyrt
av enkeltrnedlemmer, og det går
ikke an, rnener Dørum.
Veilagets advokat, John Egil Ber-

gern, har til nå kun tapt 6n av de
seks sakene han har vært i Ftrøyes-
terett med.

- 0g hva sier magefølelsen din
om hvordan det går denne gangen,
Bergem?
- I{adde jeg hatt det, ville jeg nok

holdt den i rnagen!

Høyesterett skal for-
søke å finne vei gjennom
en juridisk gråsone, s!år
advokat for Gievilvass-
vcgen sA, advokat.lohn
Egil Bergem fast.

Advokaten fra Arntzen de Besche
bi'ukte sin prosedyretid tirsdag og
onsdag til å underbygge veilageti
påstand orn at brøytetilhengernes
anke til ltrøyesterett rnå forkastes.

-Iohn Egil Eergern hal proble-
rnatisert Jordskifterettens myrr-
diglaet og blul<sreglene de laget i
2014, sonn gir grunneieme rett til
brøyting.

tsergern rnener Jordsklft erettens
rnyndighet er begrenset og iklee
}<an overprøve vedtekter og års-
rnøteved akiveilaget.
- R.eglene Jordskifteretten laget

ea' ikke ugyldige, rnen vedtaket
deres går inn i det sorn nigger til
sarnvinkefonetaket å avgjøre. Vei-
laget ncan hesternrne at det ikke
skatr brøytes, og det kan ikke Jord-
skifteletten hindre rned sitt ved-
tak, sier Eergern til Opp.


