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Vedlegg:
Hei, jeg ønsker å komme med innspill til forslag om reguleringsendring ved skarvassosen hytteområde. Jeg er
hytteeier i Kvamslia og ønsker en reguleringsendring velkommen. Bakgrunn er enkel, lettere adkomst vil øke antall
døgn hytta på vinterstid. Flere hyttedøgn vil bety flere dager med handel og bruk av Oppdal sentrum/skianlegg, som
kommer næringslivet og kommunen tilgode. Sikkerhet med tanke på brann og uhell er også viktig. Det
investeres store summer i moderne hytter, og hurtig brannslokking kan berge store verdier i en tenkt situasjon.
Jeg har hytte ved Skarvatnet på grunn av naturen i området. Skiløypene er en helt sentral del av dette, noe jeg
opplever det er for de fleste hytteeiere i Kvamslia. Etter mitt syn vil ikke en nevnt reguleringsendring forringe de flotte
løypene vi har der oppe. Jeg leser i dagens Opp at motstandere av endringen forsøker å koble dette opp mot striden i
Gjevilvassdalen. Det synes jeg er et perspektiv som ikke hører hjemme i denne debatten i det hele tatt. Det er her
ikke snakk om å brøyte vegen løypene går på, men en ukomplisert og enkel kryssing, noe som allerede eksisterer
flere plasser i Oppdal (og hytte-Norge forøvrig uten å skape problemer). Koblingen opp mot Gjevilvassdalen spiller
på frykt og skremsel, og jeg håper debatten i kommunestyret ikke skal farges av slike utspill. Jeg har stor respekt for
at noen er redd for dårligere løypetilbud, men det er altså ikke reelt i dette tilfellet og bør ikke være et argument som
tillegges vekt i saksbehandlingen.
Med hytte i Kvamslia og som mangeårig bruker i området ser jeg at folk bruker området når løypene er tråkket. De
bruker da skisporet inn og ut av dalen. Brøytekanter krysses ikke på noe tidspunkt inn i Lundalen, kun ved en
tilrettelagt overgang om du kommer fra Skarvatnet eller parkerer ved campingen. Man kan også velge å gå løypen
retning Porten for å komme seg ned til Lundalen om man ikke vil krysse en evt tilrettelagt overgang.
Håper på saklig og god behandling av forslaget om reguleringsendring
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