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Deres referanse

Vår saksbehandler
Tore Kleffelgård

Direkte telefon
91896078

Deres dato

Inge Detlie
Sessaker, Hindsetvegen 7
7340 Oppdal

Oversendelse av skiløypeavtale for strekningen Storløkkja - Rauhovden - Skaret.

Vi viser til oversendelse av skiløypeavtaler for strekningen som ble sent ut 28.10.2020.
Vi har ikke mottatt signert avtale for din eiendom og sender med dette ut forslag til avtaler på denne
strekningen på nytt.

Vi håper du vil inngå avtale om skiløypepreparering på din eiendom på denne strekningen og med det
bidra til et godt skitilbud i Oppdal kommune. Vi ber om at et underskrevet eksemplar av avtalen sendes
til Oppdal kommune så snart det lar seg gjøre, gjerne på e-post; post@oppdal.kommune.no.

Dersom vi ikke hører fra dere innen 01.11.2021, går vi ut fra at løypa kan kjøres som tidligere til vi evt
mottar melding om at det ikke kan kjøres tråkkemaskin på din eiendom.

På vedlagt kart er det tegnet inn hvor løypa går over deres eiendom. Avtalen gjelder strekningen som er
merket med rødt. Det brukes GPS i løypemaskinen, slik at det skal kjøres i samme sporet hver gang.
Dersom løypa krysser permanent gjerde ber vi om tilbakemelding om dette, slik at vi kan ta hensyn til
dette og sende over ny avtale.

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 rydding av søppel og rask i traseén. Dette må gjøres etter behov, så vi
vil gjerne ha tilbakemeldinger når og hvor rydding er nødvendig.

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.
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Oppsigelsesfristen er satt til 1 år og gjelder fra neste sesong. Det betyr at dersom avtalen sies opp innen
1. november 2022, kan vi kjøre skispor i sesongen 2022/2023. Dette for at vi får forutsigbarhet i
løypenettet slik at vi har tid til å endre løypa dersom det skulle være behov for det.

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;
Tore Kleffelgård: tlf. 918 96 078, e-post: tore.kleffelgard@oppdal.kommune.no.
Sjur Vammervold: tlf 906 95 579, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no

Med hilsen

Tore Kleffelgård
Saksbehandler

Sjur Vammervold
Kulturkonsulent

Vedlegg: Grunneieravtaler med kart
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