Til den politiske ledelsen i Oppdal kommune
Oppdal hytteforening (OHF) ber om at ordfører og den politiske ledelsen i Oppdal kommune svarer ut vår
henvendelse før planprogrammet for skiløyper Gjevilvassdalen kommer til behandling i kommunestyret.
Oppdal Hytteforening har gjennom vårt årsmøtevedtak fått et tydelig mandat fra våre medlemmer om å
arbeide med å få tilbake skiløypa på Gjevilvassvegene. Etter årsmøtevedtaket har det vært en betydelig
økning i vår medlemsmasse.
Vi har tatt initiativ til Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene! der fritidsinnbyggere,
grunneiere og fastboende står sammen i kampen for å redde en unik sæterdal. Visjonen til prosjektet er «Vi
vil bevare Gjevilvassdalen som en unik sæterdal, med skiløype på veien og bilfritt vintermiljø».
OHF er bekymret for at planprosessen ikke blir en ryddig, rettferdig og demokratisk prosess. Vi har erfart at
politiske vedtak ikke blir etterlevd i denne saken, og har mistet tilliten til at alle representantene vil
respektere og følge de vedtakene som er besluttet.
Vi har observert alle møter og påfølgende vedtak i denne saken som igjen har resultert i
kommunestyrevedtaket den 24.06.21:
1. Den 21.01.21 vedtar kommunestyret med AP og Tor Snøve som initiativtakere enstemmig at ALLE
alternativer i Gjevilvassdalen skal utredes med hensyn på regulering, dersom frivillige avtaler ikke
oppnås. I videopptak på kommunens FB-side den 28.01.21. utrykker ordføreren stor glede over det
enstemmige vedtaket (KS 21/01).
2. Den 18.02.21 gjennomfører ordfører et møte med grunneiere, sentrale politikere og
kommuneadministrasjonen. Der bekrefter ordfører sin tolkning av vedtaket (KS 21/01) fra 21.01.21
i et referatført møte: [……..Cecilie Nitter ville ha en presisering på hva som ligger i begrepet alle
«mulige» traséer i kommunestyrets vedtak. Betyr det at alle traséer inkludert veien skal vurderes
opp mot gjennomførbarhet, regulerbarhet og kvalitet? Ordføreren bekrefter at vi skal se på hele
mulighetsrommet hvis vi kommer til punkt 3 i vedtaket, og det inkluderer også veien…….] sitat slutt.
3. Den 24.06.21 bekrefter kommunestyret med flertallsvedtak (KS 21/80) at alle alternativ inkludert
veien SKAL utredes i planprogrammet (Det bevilges 300.000 til jobben). Ordfører stemmer imot at
veien skal utredes som alternativ. Dette til tross for at han tidligere har stilt seg positiv til vedtaket
(KS 21/01), og bekreftet sin tolkning i møtet 18.02.21.
Flere andre representanter fra SP og Høyre, stemte også imot det tidligere enstemmige vedtaket.
Vedtaket (KS 21/80) i juni ble vedtatt med knappest mulig flertall. Kommunestyret har åpenbart nå
et forpliktende utolkbart vedtak å forholde seg til, men stemmegivningen og tidligere erfaringer i
denne saken sprer stor usikkerhet.
Vi ber derfor om at ordfører, gruppeledere og alle kommunestyrerepresentanter fra alle politiske parti
svarer ut vår henvendelse i denne saken:
Vil du respektere vedtaket (KS 21/80) fra 24. juni 2021 og bidra til at ALLE alternativ, inkludert
løype på veien, blir utredet i planprosessen og sendt ut på lovbestemt høring?
Skriftlig svar sendes til styret@oppdalhytteforening.no innen 14. dager.
Oppdal Hytteforening vil presisere at det eneste som vi aksepterer i denne prosessen er at vedtaket (21/80)
respekteres, og at ALLE alternativene utredes med solide, objektive, ryddige utrednings og
høringsprosesser. Det gjelder om det er på vei eller utenfor vei. Da først har dere politikere, etter vår
mening et objektivt grunnlag for å fatte vedtak i denne utrolig triste konflikten for alle.
Vennlig hilsen

www.oppdalhytteforening.no og Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene!

