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Til Øyer kommune, 
 
På vegne av Øyer Turskiløyper SA ( ØT)der jeg er styreleder inngis denne høringsuttalelse som svar på kommunens brev 8.4.20  –mot at kommunen gir 
dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen om å opparbeide skiløyper i minst 5 m bredde før ytterligere utbygging av hytter på Hafjell Nord AS 
sitt område kan skje. Forslaget fra søkeren er at  skiløypa skal få en bredde på ca 2 m på visse strekninger. Det er enn videre gitt en begrunnelse for 
dispensasjonskravet fra Hafjell Nord. 
 
ØT vil protestere på at det gis dispensasjon. Det vil være svært uheldig og bety at løypa på andre siden av innsnevningen til 2 m som må antas å bli varig ikke 
kan brukt som skiløype da den ikke vil bli preparert. ØT har allerede nå store utfordringer på Liesetra der løypa går over 28/1 over en strekning langs 
lysløypa nord på Liesetra der eier av 28/1 nekter ØT å kjøre preppemaskin. Dette må ØT respektere som grunneiers rett. Slik har det vært i hele vinter som 
del av eier av 28/1s «aksjon» mot Liesetra Infra AS/ Hafjell Nord som i praksis har samme eier og mot Øyer kommune. ØT tar ikke standpunkt til 
berettigelsen av dette. Skadelidende blir hytteeierne på Liesetra som har kjøpt og innrettet seg etter at det ble opparbeidet internskiløyper på Liesetra, 
skiløperne i Hafjell og ØT som ikke får kjørt, og mottar kritikken fra brukerne som tror at ØT er ansvarlig. Dette er erfaringen fra i vinter med stengt løype 
over 28!. Og økte kostnader for ØT som for den aktuelle hovedtraseen  må kjøre opp løypa fra begge sider. ØT har en anstrengt økonomi og har ikke 
anledning til å påta seg økte kostnader for mer kjøring inn i hytteområdene enn i dag.  
 
ØT vil mene at ansvaret for problemene og i det hele det som er situasjonen på Liesetra ligger hos Hafjell Nord AS og deres infrastrukturselskap Liesetra 
Infra med samme styre som Hafjell Nord. Det er samme eier.  De kan da ikke søke dispensasjon fra planen for å få rettet egen feil når ulempene blir store og 
formålet ved rekkefølgekravet bortfaller. 
 
Etter pbl § 19-2 må ikke de hensyn rekkefølgekravet skal sikre bli vesentlig tilsidesatt om det gis dispensasjon. Dessuten må fordelene ved en dispensasjon 
være større enn ulempene. Etter ØTs mening er det klart ingen av vilkårene – som begge må være oppfylt – oppfylt.  Rekkefølgekravet skal sikre skiløyper 



for hyttene som er og blir bygget. Dispensasjon vil bety at skiløypen stanser ved innsnevringen. En stor del av internløypenettet blir da liggende upreppet. 
ØT trenger min 5 m bredde, for de maskiner vi bruker i Hafjell egentlig 6 m. 
 
ØT ser heller ingen fordel ved å gi dispensasjon – kun for søker som vil få en økonomisk gevinst ved å få solgt tomter. Etter salgene vil interessene bak Hafjell 
Nord trolig trekke seg ut og overlate til andre å ordne opp med 28/1 og skiløypene. For øvrig har Hafjell Nord over tid ikke bidratt til skiløyper. For alle 
andre; ØT, hytteeierne, velforeningene, skiløperne og kommunen, samt øvrige grunneiere som selger tomter er det utelukkende tale om ulemper. Og 
ulempene vil åpenbart være større enn fordelene ved at det ikke blir skiløyper som kan brukes. Det vil også være spørsmål om dispensasjon fra 
rekkefølgekravet vedr skiløyper vil skape presedens. Det minnes om løyperekkefølgekrav på Hundersetra (Ilsetra) og Gaia (Alpinanlegget) der kommunen sto 
fast på kravene. Det mener ØT er en riktig linje. 
 
I stedet for dispensasjon burde Hafjell Nord rydde opp i eksisterende løyper og forhandlet frem kjøp eller ekspropriert areal for å fremføre løyper – både de 
denne søknaden gjelder og passasjen på ca 120 m nord langs lysløypa  - slik alle øvrige utbyggere har gjort. Dette gjelder spesielt på Liesetra som er et 
definert langrennsområde ( ikke alpin) p g a sin beliggenhet. Om kommunen sier nei til dispensasjon vil søker ha en økonomisk interesse i å ordne opp med 
grunneier. ØT kan være villig til å hjelpe som pådriver her – så stor er vår interesse i løypenettet. medspiller her. 
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
Øyer Turskiløyper SA 
 
Fred Gade- styreleder. 
 


