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Svar på anmodning om vedtak om oppsettende virkning av  vedtak i K-sak 
11/18 - opprettelse av snøscooterløyper - Gauldalsløypa - Holtålen 
kommune 

 
Vi viser til skriv dat. 28.12.2018 til Fylkesmannen i Trøndelag og anmodning om utsettende virkning 
på Holtålen kommunestyre sitt vedtak i sak 11/18. Holtålen kommunestyre vedtok under sak 11/18 
kommunal forskrift for snøscooterløype, Gauldalsløypa.  
 
 
Fylkesmannens vurdering  
Til deres anmodning om å fatte avgjørelse om utsettende virkning finner Fylkesmannen å ville 
anføre følgende: 
 
Regelen i fvl. § 42 om utsatt iverksettelse er begrunnet i hensynet til rettssikkerhet. For klageren vil 
det kunne være av avgjørende betydning at vedtaket ikke blir gjennomført før det er avgjort om 
klagen fører fram. I motsatt fall vil en kunne risikere at klageinstansens vedtak kan bli uopprettelig, 
eller i alle fall vanskelig og kostbart å gjennomføre. Problemstillingen er bare av betydning der 
vedtaket medfører en rettsendring til skade for klageren. Fvl. § 42 forutsetter at et vedtak kan 
iverksettes straks det er truffet. Bestemmelsen gir imidlertid både underinstansen og klageinstansen 
adgang til å bestemme at vedtaket skal gis utsettende virkning.  
 
Etter Fylkesmannen sin vurdering vil ikke Holtålen kommunestyre sitt vedtak innebære noen 
rettsendring til skade for dere. Et evt. vedtak om å ta en klage til følge, enten av kommunen eller 
klageinstansen vil heller ikke være uopprettelig, selv om den kjøring som måtte skje vinteren 
2018/2019 ikke kan reverseres. Det ville ha kunnet stilt seg annerledes hvor det er gitt grave- og eller 
rivingstillatelse og tiltaket ville være uopprettelig, eller i alle fall vanskelig og kostbart å gjennomføre.  
Etter Fylkesmannen sin vurdering av problemstillingen i foreliggende sak foreligger ikke 
tungtveiende hensyn som gir grunnlag for å beslutte at kommunestyrets vedtak i sak 11/18 skal gis 
utsettende virkning. Dette innebærer at Fylkesmannen ikke finner å ville fatte beslutning om å gi 
kommunestyrets vedtak i sak utsettende virkning.  
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Fylkesmannens beslutning 
Fylkesmannen finner ikke å ville fatte beslutning om at Holtålen kommunestyre sitt vedtak i sak 
11/18 skal gis utsettende virkning.  
Fylkesmannen finner å ville minne om at det ikke er klagerett over beslutning om å avslå 
krav/anmodning om utsettende virkning. Dette følger av at en slik beslutning er en prosessledende 
avgjørelse, som ikke kan påklages, da det ikke anses som et enkeltvedtak.     
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