Til
Oppdal Kommune

Hundvåg 6.12.2021

Protest mot forslag til endring av reguleringsplan for Kvammslia
hytteområde og Skarvassosen hyttefelt
Som hytteeier av Gamle Skarveg 53 og medlem av Gamle Skarveg veilag protesterer jeg på forslaget
om å endre overnevnte reguleringsplan. Det er allerede kommet flere innsigelser mot planen, likevel
foreslår «BYAR» å støtte endringsforslaget. Jeg vil henvise til Regjeringen.no $12-14. «Endring og
oppheving av reguleringsplan. For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme
bestemmelser som for utarbeidelse av ny plan. Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra
berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som «mindre». Da vil saken måtte
behandles som vanlig reguleringsplan.»
Forslaget vil bety en forringelse av skiløypenettet både for hyttegjester og dagsturister i området. Nå
er det et sammenhengende skiløypenett med utgangspunkt fra Grøtsetra og Skarvatnet P-plasser.
Løypene vil forringes når de må krysse bilveg og evt. brøyting av private hytteveier. Hvordan
defineres en god krysning mellom skiløype og bilveg, og hvem skal følge det opp at det overholdes?
Når det er mye snø vil det bli høye snøkanter og forsere, noe som blir ekstra krevende for små barn
og folk med pulk. Det vil bli småstein og grus/ bar veg når snøen begynner å smelte. Det kan særlig bli
et problem i påska, slik er det allerede på den delen av veien som blir brøytet.
Hvem skal betale for oppsett av bom og hvor skal bommen stå? Hvem skal betale for utbedring av
vegen og økt slitasje på vegen? Blir utbygger pålagt å ta disse ekstrakostnadene, eller er det Veglaget,
dvs. alle vi hytteeiere som bruker sommervegen i dag? Da vil vi som ikke ønsker brøyta vinterveg bli
pålagt ekstra kostnader for noe vi er imot og ikke har bruk for.
Det søkes om brøyting av vinterveg av Gamle Skarveg fram til Parkering Fa 2. Hvor stor
parkeringsplass planlegges det? Betyr det at videre brøyting til hyttene er ulovlig eller vil vi få privat
brøyting av stikkveier i tillegg (som gir ytterligere krysning av dagens skiløyper)?
Som nevnt ovenfor er jeg imot at Gamle Skarveg skal vinterbrøytes.
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