
Fra: Trine M.T. Skorpen <trine.skorpen@vinetum.com> 
Sendt: 31. januar 2019 22:36 
Til: Bente Moringen; Anita Lerfald Vedum 
Kopi: Jack Braathen; Bjørn Dæhlie; Asgeir Solheim; Henrik Schussler; Preben Grevstad 
Emne: Ad plan og byggesak/plan for Ilseterura og parkeringsplass ved Lunnstadheisen 
 
 
Hei,  
 
vi vil på vegne av Lunnstaden Vel komme med en henvendelse i forbindelse med utbyggelse av hytter/leilighetskompleks i området rundt Lunnstadheisen. 
For litt over en uke siden, fikk jeg en telefon fra Hafjell alpinanlegg/Lunnstadheisen ifbm at de hadde fått en henvendelse fra utbygger, om de kunne avse 
deler av parkeringsplassen ved Lunnstadheisen, da deler av denne måtte brukes i forbindelse med nye utbygginger.  
Ettersom jeg er styreleder i Lunnstaden Vel, ble jeg kontaktet, men jeg oppfattet dessverre ikke navnet eller telefon nr på vedkommende som tok kontakt. 
Jeg har videre informert styret om henvendelsen og fått en i styret til å undersøke saken nærmere ved Plan og Byggeetaten i Øyer kommune. Vi har nå 
forstått at utbygger ønsker å bygge flere leiliegheter/hytter i området rundt Lunnstadheisen og at de ønsker å redusere den parkeringsplassen som ligger 
knyttet til anlegget. 
Dette er Lunnstaden Vel sterkt uenig i og sender derfor en mail ad dette. 
  
Det er til tider mange tilreisende som ønsker å benytte skiterrenget i området og trenger den parkeringsplassen som allerede eksisterer for plass til disse 
bilene. Spesielt i høysesongen som jul, vinterferie, påskeferie og helger er det sprengt kapasitet. Hvis ytterligere bebyggelse øker, vil det være enda større 
behov for parkeringsplasser. 
  
Vi stiller oss også undrende til at det tillates utbygging i et LNFR område og ser gjerne at vi blir informert om hvordan dere ser for dere at tilførselsløypene 
på langrenn og alpint blir ivaretatt, slik at prepper for alpint og langrenn ikke blir hindret. 
  
Styret i Lunnstaden Vel presiserer at vi ikke går med på at parkeringsplassen ved Lunnstadheisen reduseres eller bruker til ytterligere bebyggelse.  
Fint om dere logger dette og holder oss orientert i saken. 
  
Mvh 
Trine Skorpen 
Styreleder i Lunnstaden Vel 
Mobil: 95170941 
  



Styremedlemmer i Lunnstaden Vel er satt i kopi på denne e-posten.  
  


