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Skiløypeavtale for trasé tilknyttet Midtbygda oppvekstsenter.
IL Snøhetta har startet et arbeid for å rehabilitere og sette i stand lysløypa tilknyttet Midtbygda
Oppvekstsenter. I den anledning er det behov for å inngå nye avtaler på de traseene som er berørt.
Lysløypa er en del av stamløypenettet hvor Oppdal kommune opptrer som avtalepart. Derfor er Oppdal
kommune avsender av dette brevet.
På vedlagt kart er det tegnet inn hvor løypa skal gå. Det brukes GPS i løypemaskinen, slik at det skal
kjøres i samme sporet hver gang.
Oppdal kommune betaler vederlag på dyrkamark som inneholder vederlag for følgende: avlingstap, leie,
opprydding i og ved traseen, åpning/lukking av le, samt eventuelle etableringskostnader ved le.
Oppføring av le gjøres av grunneier med mindre annet avtales med Oppdal kommune. Utlegg til
materialer dekkes etter regning. De grunneiere som ønsker at dette ivaretas av kommunen kan gi
tilbakemelding om dette på vederlagsskjemaet.
Avtalen åpner for at vi kan rydde busker og skog der det er nødvendig for å komme fram med
tråkkemaskinen. Det betyr at dersom det henger greiner eller tre der tråkkemaskina skal kjøre kan dette
fjernes uten å avtale dette med grunneier. Planlagte utbedringer der det skal ryddes skog/trær og evt
planering skal skje etter nærmere avtale med deg som grunneier.
Oppdal kommune er ansvarlig for å ordne rydding av søppel og rask der traseén går over utmark og
beite. Dette må gjøres etter behov, så vi vil gjerne ha tilbakemeldinger når og hvor rydding er nødvendig.
Over dyrkamark ønskes det at du som grunneier får kompensert for denne jobben.
Skiløypa skal ikke være til hinder for tradisjonell drift av eiendommen. Det betyr at dersom det for
eksempel er behov for å krysse skiløypa for skogsdrift eller ønske om å transportere ut skogsvirke langs
traseén er dette greit, men vi ønsker da tilbakemelding om hva som skal gjøres, og når, slik at vi kan
tilpasse tråkking av skispor til dette.
Vi gjør oppmerksom på at varighet på avtalen er satt til 20 år med mulighet for oppsigelse etter 10 år.
Dette er begrunnet i idrettslagets behov for forutsigbarhet når det foretas en investering på et slikt
omfattende nivå.
Vi håper du vil inngå avtale om skiløypepreparering på din eiendom på denne strekningen og med det
bidra til et godt skitilbud på Midtbygda og for befolkningen for øvrig. Vi ber om at et underskrevet
eksemplar av kontrakten sendes til Oppdal kommune så snart det lar seg gjøre, gjerne på e-post;
Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348
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post@oppdal.kommune.no.
Dersom du mener det er feil i kartet, eller at avtaleteksten bør endres, ber vi om at du melder tilbake på
dette.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål knyttet til dette;
Sjur Vammervold: tlf 90 69 55 79, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no
Tore Kleffelgård: tlf. 91 89 60 78, e-post: tore.kleffelgard@oppdal.kommune.no.
Med hilsen
Sjur Vammervold
Kulturkonsulent

Tore Kleffelgård
Saksbehandler

Vedlegg: Grunneieravtaler med kart
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