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Vedlegg:
Som eier av GS 310 & 312 kommer jeg til kort når det gjelder å forstå søknaden og eventuelle konsekvenser av
denne når det gjelder en eventuell godkjenning av Nils Petter Hårstad`s og 18 hytteeiere`s søknad datert 06.05.2021
vedrørende etablering av helårsvei på en del av Gamle Skarvegen.
Jeg forstår av søknaden og noen undersøkelser at det er Nils Petter Hårstad (grunneier) og 18 hytteeiere, henholdsvis
11 fra Kvamslia, 3 fra Gamle Skarvegen og 4 fra Skarvassknatten som er initiativtaker.
Alle disse tilhører Gamle Skarvegen Sør Veilag (GSSV) som har langt over 150 medlemmer (hytter).
Kommunen har, ved Utvalg for bygg- og arealplansaker fremskaffet et solid underlag (ARST/2020/1515-35/241/1)
21.09.2021 og 09.11.212
Jeg (tror) jeg har forstått det dithen at kommunedirektøren på et tidlig tidspunkt avslo søknaden men at
kommunestyret 09.11.21 gjorde en flertallsbeslutning hvor :
"Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2.
1. Brøyting utføres slik at det ikke går utover kvaliteten på kryssende skiløype.
2. Vegen stenges med bom, slik at kun bruksberettigede/oppsittere, har adgang til å bruke vegen."
Dette er nå ute på høring/offentlig ettersyn med uttalefrist 7.12.21.

Min umiddelbare reaksjon på dette er at saken har dratt i langdrag uten at direkte berørte parter
(150+Hytteeiere) og andre som Oppdal hytteforening (nydannet) m.fler IKKE har behandlet saken i årsmøter e.l. på
en betryggende måte.
Jeg anmoder således sterkt at saken utsettes på ubestemt tid og at man først tar seg tid til å tenke over det som jeg
fremfører i det som følger.

Kryssende skiløype:

Det er kanskje bare en planfri løsning på dette spørsmålet?
Hvem ønsker helårsvei:

Alle hytter innenfor de skraverte (røde) områdene vil være kandidater for helårsbruk hvis søknaden innvilges UTEN
at nåværende skiløype blir krysset.
Er dette riktig vil også andre, som grunneiere og hytteeiere, ha gode argumenter for brøyting videre innover Gamle
Skarvegen.
SGSV (Sameiet Gamle Skarvegen Veilag), bestående av 4 grunneiere av 6 i store deler av Gamle Skarvegen har klart
gitt uttrykk for at man på sikt bør utrede muligheten for å brøyte Gamle Skarvegen og utvikle egen skiløypetrase.
Brann og beredskap:
Mange av oss har vel hatt erfaring med BV206, en kjøredoning utviklet for militære formål som i dag blir brukt
"World Wide" i et utall av anvendelser.
BV206 tar seg fram når alt annet må gi tapt - inkludert helikopter.
Mange som har tatt til orde for behov til brannslukking, syketransport og annet som et argument for helårsvei vil
sikkert synes det ville være greit at de 150+ også fikk muligheten til assistanse under kritiske forhold.
Synes Kommunen og TBRT (Trøndelag brann og redningstjeneste) kunne ta seg litt tid for å vurdere om dette kunne
være et alternativ for brann- og beredskap.

Konklusjon (?)
Ta en tenkepause - gjør en omforent konsekvensutredning - og avvent inntil skiløypenettet for HELE området er
avklart.
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