1 av 1

OPPDAL KOMMUNE
Plan og forvaltning

Vår dato
13.10.2021

Vår referanse
TOKL/2021/109-54

Deres referanse

Vår saksbehandler
Tore Kleffelgård

Direkte telefon
91896078

Deres dato

Haldor Toftaker
Ordførarvegen 5
7340 Oppdal

Oversendelse av skiløypeavtale for Gamle Skarveg.
Vi viser til tidligere dialog om skiløypeavtale over din eiendom.
Vi oversender forslag til skiløypeavtale for sesongen 2021/2022 basert på avtale utarbeidet i fjor.
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 deg innen 01.11.2021, går vi ut fra at løypa kan kjøres for kommende sesong 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.
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 benytte vegen i perioder 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.

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: Grunneieravtale med kart
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