
 

 

 

 

Gausdal Fjellstyre - 2651 Østre Gausdal - Telefon: 61 22 32 35 - E-post: gausdal@fjellstyrene.no 

Nøkkelkortinnehavere 

for Revsjøbommen  

       Ø. Gausdal 23.04.2018 

 

Sesongavgift Revsjøbommen sommeren 2018/vinteren 2018-2019. 

 

Gausdal Fjellstyre vedtok på styremøtet 20.03.2018 i sak 17.03.2018 følgende: 

Enkelbillett: 

 # Personbil kr. 80,-/ personbil m/henger/campingvogn kr. 95,- 

 # Lastebil/ buss/ traktor m henger kr. 95,- 

Sesongkort 

inkl. tilhenger/campingvogn: 

 # Sesongkort person bil sommer: kr. 850,-/ vinter: kr. 300,- 

 # Årskort personbil: kr. 1100,- 

Ektefelle/ Samboerkort: 

# Ektefeller/samboere kan kjøpe sesongkort sammen. Begge navn vil stå på 

kortet. Eventuelt andre familiemedlemmer må ha egne kort. 

Firma/ Tungtransport: bruk av lastebiler og busser etc. 

  # Kjøp av enkelbillett (kr. 95,-) 

# Kan ha åpent nøkkelkort, men blir avregnet for hver kjørte tur (kr. 95,- pr. 

tur).  Dette faktureres 4 ganger i året.  

 

Straffereaksjon ved brudd:  

  # Ikke betalt: 10*avgift. 

# Andre bruker kort: Inndragning av kort. Nytt kort og ny sesongavgift må 

løses. 

 

 

Satsene er godkjent av Gausdal Kommune 12.03.2018 
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Velger du å beholde kortet etter endt sesong, kan du når som helst aktivere dette selv ved 

hjelp av bankkort på betalingsautomaten.  

Velger du å ikke betale, vil kortet automatisk deaktiveres. Du kan selv bestemme når det skal 

bli aktivt igjen ved å betale avgiften. 

Kortet er berøringsfritt. Du legger kortet borttil kortleseren ved bommen. Bommen vil åpne 

seg og du har 35 sek. på å kjøre gjennom. Det er verdt å merke seg at har du først brukt 

kortet er det en sperre på 15 minutter før du kan bruke det på nytt. Dette av 

sikkerhetsmessige årsaker. Bommen åpner seg automatisk ved utkjøring, den er 

videoovervåket og vi har hele tiden mulighet til å sjekke bevegelsene i/ved bommen. Skulle du 

få problemer med å komme igjennom, kan du ringe 91 66 63 55 eller 97 18 80 02 så vil vi 

hjelpe deg. 

Kort som ønskes refundert etter endt sesong, kan leveres fjellstyrekontoret på 

åpningsdagene f.o.m. mandag t.o.m. torsdag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.  

Gjermund og Gunnar Bruvang brøyter vegen vinterstid og holder parkering på Fjelltitthaugen. 

Når du betaler vintersesongkort (300,-) gjelder IKKE dette for parkering. Den må betales 

separat i egen kasse på parkeringsplassen. Betaler du derimot for enkeltbillett inkluderer 

dette én dagparkering på Fjelltitthaugen. For evt. lengre tids parkering, betales resterende 

døgn i kasse på parkeringen. 

Sommersesongen varer f.o.m. 01.juni t.o.m. 31.oktober, vintersesongen f.o.m. 

01.november t.o.m. 31.mai. 

Gausdal Fjellstyre krever et depositum på kr. 150,- for hvert nøkkelkort. Dette vil bli 

refundert ved tilbakelevering av helt kort. (Ødelagt/mistet kort vil ikke bli refundert.) 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Gausdal Fjellstyre TLF. 61 22 32 35/ 97 18 80 02/ 91 66 63 55 

e-post: gausdal@fjellstyrene.no 

 

Gausdal Fjellstyre ønsker alle god tur til fjells, 

 

Ønsker du å kjøpe fiskekort, jaktkort eller leie hytte av oss, kan dette bl.a. gjøres via vår 

hjemmeside: 

www.gausdal-fjellstyre.org 

 

Med vennlig hilsen 

Gausdal Fjellstyre 
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