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Ulvangsvegen på Mysusæter
Gjennom brev av 27.04.18 og 09.06.18 er Sel kommune orientert om at en
samarbeidsgruppe for helårsvei i Ulvangen vil stenge Ulvangsvegen for
løypepreparering førstkommende vinter, og brøyte veien.
Sel kommune ønsker å komme med noen merknader til brevet:
Plansituasjonen
Ulvangsvegen berøres av to reguleringsplaner: reguleringsplan for Mysusæter sentrum
(vedtatt i 2003) og reguleringsplan for Mysusæter (vedtatt i 1988). I begge planene er
Ulvangsvegen avmerket som skiløype og det er etter planbestemmelsene forbudt med
vinterbrøyting. Også i den nye kommuneplanen er forbudet mot vinterbrøyting fastlagt og
videreført.
Kommunes reguleringsplaner er bindende. Sel kommune er av den oppfatning at oppstart av
vinterbrøyting vil være i strid med reguleringsplanene.
Grunneiers rettigheter
Sel kommune har i brev 6. november 2017 til Mysusæter og Raphamn løypelag opplyst at det
ikke er nødvendig med tillatelse fra kommunen til løypekjøring. Kommunen presiserte i brevet
at løypelaget må ha grunneiers tillatelse til kjøring. Spørsmål knyttet til veglagets og
løypelagets myndighet til å vedta løypekjøring i strid med grunneiers ønsker, er ikke opp til
Sel kommune å vurdere. Dette vil bero blant annet på vedtektene til de aktuelle lagene.
Høyesterettsavgjørelse – Gjevilvassveiene i Oppdal
Det viser til en avgjørelse som nylig er avsagt av Høyesterett (saksnummer HR-2018-1004A). Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak om brøytenekt fattet av et samvirkeforetak i
Oppdal. Høyesterett kom til at vedtaket var ugyldig.
Slik saken fra Oppdal er opplyst, forelå det der ikke bindende reguleringsplaner som forbød
brøyting. Saken stiller seg slik sett annerledes enn det som er situasjonen for Ulvangsvegen.
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Rettsforliket fra 2014
Det vises i brevet fra samarbeidsgruppen til rettsforliket som ble inngått 29. september 2014 i
sak 0530-2013-0007 for Nord-Gudbrandsdal jordskifterett. Sel kommune var part i denne
saken. Kommunen oppfatter ikke forliket slik at det gir rett til vinterbrøyting av
Ulvangsvegen. Det forelå på ingen måte en etablert vinterbrøyting av Ulvangsvegen på det
tidspunkt forliket ble inngått. Tvert imot, var Ulvangsvegen også i 2014 både regulert til
skiløyper og brukt til dette formål. Henvisningen i forliket til næringsvirksomhet hele året
knyttet seg til bruk av snøskuter.
Avsluttende merknad - oppsummering
Sel kommune fastholder at reguleringsplanene er bindende og forbyr vinterbrøyting av
Ulvangsvegen.
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