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RETTSBOK  
  
Møtedag: 24.6.2014 
Sted: Åsheim forsamlingshus, Budal i Midtre Gauldal 
 
Saken gjelder: 

 
Krav om sak etter jordskifteloven §§ 2 bokstav c, 2 bokstav e og 88 a 

  
Jordskiftedommer:  Gunnar Børset, som enedommer etter jordskifteloven § 9 annet ledd 
  
Protokollfører: Dommeren 
  
Saken er krevd av: Leif Slørdal 
 
Til behandling: 

 
Hovedforhandling i tvist om setervei og andre fellesanlegg 

  
Parter: Eier av gnr. 69/2, Aril Johan og Kristin Merete Røttum 

Eier av gnr. 71/1, Knut Storrø 
Eier av gnr. 71/3, Johan Egil Grande 
Eier av gnr. 198/1, Arnulf og Sigrid Ingeborg Storrøsæter 
Eier av gnr. 198/2, Arnt Storrøsæter 
Eier av gnr. 199/1, Nils Kristian Storrø 
Eier av gnr. 199/2, Nils Olav Storrø 
Eier av gnr. 199/3, Leif Slørdal 
 
Eiendommene ligger i  Midtre Gauldal kommune 

----- 
 
Dommeren konstaterte at partene tilstede var enige om at alle de, og bare de, har 
veirett. Det er dermed klart at veispørsmålet frafalles som tvistepunkt, og det ble 
inngått slik skriftlig forlik som  
 

dok. 24: FORLIK OM VEIRETT 
 

Underskriverne er enige om at de alle har rett til andel og bruk av veien til 
Storrø fellesseter. 

 
Andeler etc fastsettes i bruksordning for jordskifteretten. 

 
Budal 24/6-14 

 
69/2:   Aril Røttum (sign) 
71/1:   Knut Storrø (sign) 
198/1: Arnulf Storrøsæter (sign) 
198/2: Arnt Storrøsæter (sign) 
199/1: Nils Kristian Storrøsæter (sign) 
199/2: Nils Olav Storrø (sign) 
199/3: Leif Slørdal (sign) 

        Gunnar Børset (sign) 
        Jordskiftedommer 
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----- 
 

DOM  
  
Dato: 13.8.2014 
Sted: Rettens kontor i Trondheim 
Sak nr.: 1600-2013-0055 Storrø  - utsatt fra 24.6.2014 
  
-----  
  
Til behandling: Avsigelse av dom i tvist om rettsforhold knyttet til Storrø 

sambeitelag 
  
-----  
 
Til stede: Kun dommeren, partene var ikke innkalt til dagens møte. 
  
Jordskifteretten avsa slik 
 

dom: 
 
Saken gjelder uenighet om rettighetsforhold til felles vei og andre felles anlegg på 
sommerseter etablert av Storrø sambeitelag.  
 
----- 

Jordskifterettens vurderinger 

Det må innledningsvis slås fast at jordskifteretten ved rettsutgreiing etter 
jordskifteloven § 88 a kan avsi dom for faktisk eller påstått fellesskap – rettslig 
sambruk - mellom eiendommer.  
 
Gjenstående tvistespørsmål kan etter rettens mening oppsummeres slik: 
 

1. Består det fortsatt fellesskap knyttet til strømforsyningsanlegget? 
 

2. Er det unndratt godtgjøring som burde tilfalt avviklingsstyret? 
 
-----  

Slutning: 

1. Det foreligger intet felleskap vedrørende strømanlegg. 
2. Krav vedrørende mulig unndratt godtgjøring til avviklingsstyret tas ikke opp 

til behandling. 
 
----- 
 

RETTSBOK  
  
Møtedag: 22.9.2016 
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Sted: Åsheim forsamlingshus i Midtre Gauldal 
Sak nr.: 1600-2013-0055 Storrø  - utsatt fra 28.10.2015 
  
-----  
 
Til behandling: 

 
1. Drøfting av endelig vedtektsforslag. 
2. Reperasjonsskostnaden fra 2013 

 
-----  
 
Til stede: Alle. 
----- 
 
Etter at dommeren hadde orientert om følgene av å inngå rettslig forlik, inngikk 
partene slikt 
 

FORLIK OM REPERASJONSKOSTNADEN I 2013 
 

Kostnaden kr. 111.125,- eks. mva. er lagt ut i like andeler av Arnt Storrøsæter, 
Arnulf (nå Ingebrigt) Storrøsæter, Knut Storrø og Nils Kristian Storrø. 

  
Medeierne i Storrø setervei er enige om at kostnadene fordeles slik på de 7 
eiendommene i veilaget: 
 

o 30 % av kostnaden (kr. 33.337,50) er knyttet til omleggingen av veien 
utenom tunet til 198/2. Denne kostnaden deles likt på de 7 
medeierandelene. 
 

o 70 % av kostnaden (kr. 77.787,50) er knyttet til selve reperasjonen på 
parsell 2. Denne kostnaden deles på de 7 medeiereiendommene i 
henhold til vedlikeholdsandel parsell  2 slik de blir vedtatt i 
bruksordningen for veien. 

 

Knut Storrø besørger utregning og fakturering så snart jordskiftesaken er 

forkynt for partene. Han besørger deretter det interne sluttoppgjøret for de fire 

som forskutterte reperasjonen/omleggingen. 

Undertegnet forlik er lagt på saken som dok. nr. 65. 
 
----- 

 
RETTSBOK  

  
Møtedag: 19.10.2016 
Sted: Rettens kontor i Trondheim 
Sak nr.: 1600-2013-0055 Storrø  - utsatt fra 22.09.2016 
  
-----  
 
Til behandling: 

 
1 Vedtak av bruksordningsregler Storrø setervei 
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2 Avslutningsbestemmelser (kostnadsfordeling mm) 
  
-----  
 
Til stede: Kun dommeren. Partene var ikke innkalt jf. rettsbok fra forrige 

rettsmøte. 
  
Framlagte dokument siden sist møte: 
 
66. Oppdatert oversiktskart for nedslagsfeltet til Storrø setervei, datert 11.10.2016. 
 

1. Vedtak om bruksordning for Storrø setervei 
 
Det ble i forrige rettsmøte enighet om bruksordningen ved at alle parter etter 
justeringer i møtet godtok det framlagte vedtektsforslaget. Retten har siden ikke 
forandret noe i vedtektene. 
 
Jordskifteretten gjorde derfor i medhold av jordskifteloven av 1978 § 2 c slikt  
 

bruksordningsvedtak: 

Vedtekter for Storrø setervei 

§ 1. VEIEN 
Storrø setervei, heretter kalt veilaget, omfatter veistrekningen fra FV631 til Storrø 
fellesseter. 
 
Veien har to parseller:  

- parsell 1 (0-300 meter): forbi gårdstunet på 198/1 Ingebrigt Storrøsæter med 
avkjørsel på begge sider av gårdstunet. 1/7 av samlet veilengde. 

- parsell 2 (300-2100 meter): fra nordre avkjørsel gårdstunet  og fram til og med 
krysset ved fellesfjøset. 6/7 av samlet veilengde. 

 
§ 2. FORMÅL OG ANSVAR 
Veilagets formål er å vedlikeholde veien slik at opprinnelig veistandard opprettholdes 
og sørge for tilstrekkelig veistandard, om nødvendig ved opprusting/omlegging jf. § 6 
(flertallsvedtak og mindretallsvern). Veien skal på tidsmessig måte tjene jord-, skog-, 
seter-, utmarks-, hytte- og boliginteressene innenfor veiens dekningsområde. 
 
Laget er et eierlag og har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med eierandelen i laget, jf. 
§ 3 (proratarisk ansvar), jf. jskl. av 1978 § 34 b.   
 
§ 3. MEDEIERE OG ANDELER 
Følgende eiendommer er medeiere i veien med slike andeler for eierskap og 
parsellvise kostnader:  
 
Eiendom Eierandel 

 
Vedlikeholds-
andel parsell 1 

Vedlikeholds-
andel parsell 2 

69/2   Røttum 3 2 3 
71/1   Knut Storrø 17 10 20     
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71/14 Setersameiet 50         30         60            
198/1 Ingebr. Storrøsæter 17           50 Ikke veirett 198/1 
199/1 Nils Kr. Storrø 8           5              10            
199/2 Nils O. Storrø 3          2         4        
199/3 Slørdal 3          2         4        
 101/101 101/101  101/101 
 
Eiendommen 198/1 har ikke selvstendig andel i parsell 2. Dersom det vedtas tiltak 
med lik løpemeterkostnader for begge parseller, fordeles disse etter veilengde, dvs. 
1/7 av kostnaden på parsell 1 og 6/7 på parsell 2.  
 

Andelene følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. 
 
Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsellen er landbrukseiendom som 
sogner til veien, har denne rett og plikt til å bli med i veilaget. Ny andelsfordeling blir 
avgjort av årsmøtet etter nytte. 
 
Som nye medeiere kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre 
som veilaget ønsker å ha med. 
 
§ 4. ANDRE BRUKERE AV VEIEN 
Medeiere i veilaget som fester bort/selger hyttetomter, skal betale særskilt 
tilknytningsavgift for at hytteeierne/-brukerne skal få bruke veien. 
 
Tilknytningsavgifta gir hytteeierne/-brukerne bruksrett til veien for seg og sine 
husstandsmedlemmer mot å betale ei fast årsavgift. Bruksretten gjelder også ved 
framleie. 
 
§ 5. ARBEIDSÅR 
Regnskaps- og arbeidsåret går fram til neste årsmøte. 
 
§ 6. ÅRSMØTE 
 
Årsmøte avholdes når ett medlem krever det. 
 
Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Bare medeierne har rett til å delta på årsmøtet. 
En medeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. 
 
Leder i laget varsler dato for årsmøte senest 2 uker før årsmøtet. Medeierne har 1 ukes 
frist til å melde til de øvrige saker man ønsker behandlet.  
 
Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i 
innkallinga. 
 

Det enkelte vedtak på årsmøte blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) 
blant de frammøtte. 
 
Ved avstemning og valg har hver medeier stemme i forhold til sin eierandel etter § 3. 
Ved avstemming som gjelder kun en parsell skal det stemmes etter aktuell 
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vedlikeholdsandel.  Dersom alle er enige om det kan det i begge tilfeller stemmes med 
en stemme pr. part.  
 
Likt stemmetall blir avgjort med loddtrekning. 
 
Mindretallsvern:  
 
Flertallsvedtak må ikke påføre noen medeier større kostnader og ulemper enn nytte. 
Vedtaket må heller ikke medføre usaklig forskjell på rettene til flertallet og 
mindretallet. Vedtaket må 
ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade for 
mindretallet. 
 
Medeier som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene, kan bringe 
spørsmålet opp for rettslig skjønn. 
 
3. Årsmøtet skal: 

� Velge møteleder og referent. 
� Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste. 
� Behandle lederens årsmelding og revidert regnskap. 
� Behandle arbeidsplan og budsjett som skal gjelde fram til neste årsmøte. 
� Behandle innkomne saker. 
� Velge leder og revisor som sitter fram til neste årsmøte. 

 
§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE OG MEDEIERMØTE 
Ekstraordinært årsmøte (samme år som ordinært årsmøte) eller medeiermøte skal 
holdes når to medlemmer eller revisor krever det.  
 
Frist og framgangsmåte for innkalling for ekstraordinært årsmøte er den samme som 
for vanlig årsmøte.  
 
Innkalling til medeiermøte bør skje med en ukes varsel. 
 
§ 8. LEDELSE AV VEILAGET 
Laget blir ledet av leder som har sine fullmakter fra vedtektene, årsmøtet og eventuelt 
medlemsmøte etter årsmøtet. 
 
Ved behov kan leder avgjøre oppdukkende mindre saker, samt hastesaker. 
Medeiermøte for å informere om slike avgjørelser bør vurderes. Slike avgjørelser skal 
refereres i første årsmøte. 
 
Det skal føres møteprotokoll for årsmøter og medeiermøter. Protokollen skal 
underskrives av alle møtedeltagerne og være tilgjengelig for samtlige medeiere. 
 
§ 9. GRUNN TIL VEIEN OG UTTAK AV GRUS 
Ved framtidige utbedringer av veien, skal medeierne vederlagsfritt stille grunn til 
disposisjon til vei, grøfter og møteplasser. Dette gjelder også nødvendige fyllmasser 
som må tas utenfor selve veilinja. Denne bestemmelsen er avgrenset til å gjelde for 
utmark (definisjon: friluftsl. § 1) og inntil 10 m fra vegens midtlinje.  
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§ 10. BRUK AV VEIEN 
Kjøring må ikke skje når det kan være fare for skade på vegbane, stikkrenner eller 
grøfter. 
 
Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inn i veibanen, i veigrøfter, på 
møte- eller snuplasser.  
 
Skogsvirke kan kjøres/dras ut med landbrukstraktor på vinterføre, eller med traktor og 
tømmerhenger og tømmerbil når forholdene tillater det.   
 
Veien er ikke dimensjonert for kjøring med skogsmaskiner og tømmerbil annet enn på 
godt vinterføre. 
 
Felles lunningsplass:  

- gnr. 199/1 stiller areal på Stormyra på begge sider av veien til disposisjon for 
lunning vinterstid for de medeierne som har skog i veiens nedslagsfelt. 

- lunning varsles til grunneier. 
- de som har lunnet sist vinter er kollektivt ansvarlig for rydding og reperasjon 

av skader før neste vinter. Dersom dette ikke er utført innen 25. september kan 
grunneier utføre dette for skadevolders regning. 

 
§ 11. ANSVAR FOR SKADER 
Alle som bruker veien og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter 
pålegg fra styret, er selve ansvarlige for skader de slik påfører veien. Dersom skader 
ikke blir utbedret tilfredsstillende, kan årsmøtet vedta utbedringen for 
medeierens/brukerens regning. 
 
§ 12. OVER - OG UNDERSKOTT 
For enhver kostnad laget tar på seg skal det foreligge vedtak som plasserer kostnaden 
på en parsell eller veien/laget som helhet. Andelene jf. § 3 benyttes. For parsell må de 
aktuelle medeierne dekke et underskudd, mens et overskudd refunderes dem. For 
underskudd som gjelder hele veien/laget er medeierne ansvarlige med sin samla andel. 
Overskudd som gjelder hele veien/laget tilfaller lagets kasse. 
 

§ 13. INVESTERINGER/VEDLIKEHOLD 
Anleggskostnader, vedlikeholdskostnader og kostnader med andre vedtatte 
investeringer, skal 
utlignes på medeierne i forhold til andel i parsell eller veien/laget som helhet og 
kreves inn forskottsvis. 
 
Vedtak om utligning må ikke påføre noen medeier større kostnader og ulemper enn 
nytte. 
 
Laget har ikke lov til å ta opp lån. 
 
§ 14. UTMELDING 
Det er ikke lov til å melde seg ut av laget. De som er opptatt som medlemmer i 
medhold av § 3 siste avsnitt, kan likevel melde seg ut. De har i tilfelle ikke krav på å 
få tilbake betaling for andel eller del av veilagets formue. 
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§ 15. ENDRINGER 
For å endre disse bruksordningsreglene kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet 
etter samla andel, jf. § 3. Ved andre gangs behandling kreves likevel bare vanlig 
flertall (simpelt relativt flertall) blant de frammøtte regnet etter samla andel. 
Vedtektsendring kan ikke skje før 3 år etter at denne saka er rettskraftig med mindre 
det blir vedtatt enstemmig. 
 
Unntak er §§ 2,14 og 15 som ikke kan endres. 
 
Endring av § 3 kan bare gjøres ved vesentlig omlegging eller forlengelse av veien, 
bygging eller opptak av nye sideveier og andre forhold som i vesentlig grad endrer 
forutsetningene for kostnadsfordelinga (for eksempel nedlegging av fellessetra). 
 
Endringa skal i tilfelle være i forhold til nytteverdien etter omlegginga. Dersom det 
ikke blir enighet om fordelinga, kan spørsmålet bringes inn for jordskifteretten etter 
jordskifteloven av 2013 § 3-8. 
 
------------- 
 
Som midlertidig leder med ansvar for å forberede og innkalle til konstituerende 
årsmøte oppnevnes Aril Røttum. Konstituerende møte skal avholdes innen to – 2 – 
måneder etter at saken er rettskraftig. Røttum er forespurt og har sagt ja. 
 

Slutning: 
 

1. Det fastsettes slike vedtekter for Storrø setervei som foran beskrevet. 
2. Aril Røttum oppnevnes til midlertidig leder. 

 

2  Avslutningsbestemmelser 

----- 

2.6  Tinglysing  

Saken vil bli tinglyst på følgende eiendommer i Midtre Gauldal kommune:  
gnr/bnr. 69/2, 71/1, 71/14, 198/1,199/1, 199/2 og 199/3. 
 
 

Retten hevet. 
Trondheim, 19.10.2016 

 
 Gunnar Børset 

(sign.) 
 
 
 
 

 
 

Rett utskrift:    
 


