Soknad om etablering av helarsveg p? del av Gamle Skardvegen ved Skarvatnet.

Til
Oppdal Kommune,
Inge krokannsveg 2,
7340 0ppdal.
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Søknad om etablering av helårsveg (fram til avkjørsel Fa2 vist på
oversiktskart fig.1.) på del av Gamle Skardvegen ved Skarvatnet.

Historikk/bakgrunn:
Forslag om helårsveg fram til avkjørsel Fa2 vist i bebyggelsesplan for Skarvassosen
hyttefelt berører 3 ulike detaljregulerings/bebyggelsesplaner.
Fra avkjøring Nerskogvegen til Dørremselva gjelder detaljreguleringsplan for
Skarvatnet med plan-ID 2017028 og ikrafttredelsesdato 26.08. 2019 og videre fram til
grense grunneiendom gnr/bnr. 241/1 gjelder gjelder bebyggelsesplan for Kvammslia
hytteområde med plan-ID 1994010 og i krafttredelsesdato 24.01. 1995.
Fra grense grunneiendom gnr/bnr. 241/1 gjelder bebyggelsesplan for Skarvassosen
hyttefelt med plan-ID 2009004 og ikrafttredelsesdato 25.01. 2010.
Bestemmelse pkt. 6 .1 i siste setning vedr. vinterbrøyting i bebyggelseplan for
Kvammslia hyttefelt ble i møte 23.06. 2016, sak 2016/1041 endret til: Gamle
Skardvegen tillates ikke vinterbrøytet lenger enn til og med avkjørsel til Kvammslia
Nedre hytteområde.
Bebyggelsesplan for Skarvassosen hyttefelt inneholder ingen bestemmelse vedr.
vinterbrøyting. I planens beskrivelse står det at det skal opparbeides sommerveg.
I de senere årene med endret bruk av hyttene er det mange hytteeiere som ønsker
seg helårsveg.
En generell vurdering er at helårsveg gjør eiendommene mer attraktive, de stiger i
verdi og det fører til en økning i antall overnattingsdøgn. Økt bruk av hyttene vil
generelt være positivt for næringslivet i Oppdal.
Vurderingene er i tillegg at dette gir en fordel mht. Utrykningskjøretøyer, (sikkerhet).
I dag er status at vegen er vinterbrøytet til og med avkjøringen til Kvammslia nedre
hytteområde. (vinterstengt vist fig. 1: oversiktskart).
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Søknad om etablering av helårsveg på del av Gamle Skardvegen ved Skarvatnet.

Søknad:
På vegne av undertegnede og 18 hytteeiere opplistet på vedlegg søkes gjeldende
bestemmeste pkt. 6.1 i Kvammslia hytteområde endret og ny bestemmelse vedr.
vinterbrøyting innført i bebyggelsesplan for Skarvassosen hyttefelt.
Søknaden er betinget av at skiløypa ikke blir negativt berørt av vinterbrøytinga.
Vurderingen er at skiløypa er helt grunnleggende for vinteraktiviteten i området og
ingen er interessert i å forringe denne. Forutsetningen i søknaden er at løypa krysser
bare en brøytet veg, der tiltakshaver må legge forholdene til rette for at denne
kryssingen kan skje på en god måte.

Forslag til endring av bestemmelser:
Bestemmelse pkt. 6.1 i siste setning vedr. vinterbrøyting i bebyggelseplan for
Kvammslia hyttefelt ble i møte 23.06.2016, sak 2016/1041 endret til: Gamle
Skardvegen tillates ikke vinterbrøytet lenger enn til og med avkjørsel til Kvammslia
Nedre hytteområde. Denne setningen foreslås endret til: Gamle Skardvegen tillates
vinterbrøytet fram til parkering Fa2 (Se fig. 1- oversiktskart).
Nytt pkt. 3.8 under §3 fellesbestemmelser i reguleringsbestemmelser for
Skarvassosen hyttefelt, parsell 241/1 ved Skardtjønna.
Pkt. 3.8: Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2.

Håper Oppdal kommune kan se positivt på denne søknaden.

Med vennlig hilsen
Nils Petter Hårstad
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