
Fra: Jack Skallerud Bråthen <jsb@citius.as> 
Sendt: 6. november 2019 22:50 
Til: Øyer Kommune Postmottak 
Emne: FW: Klage på vedtak PLANID 201803 saks nummer 18/456-57 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei, 
 
Prøver igjen da adressen var feil i den forrige. 
 
Beste hilsen 
 
Jack 
 

Fra: Jack Skallerud Bråthen <jsb@winterbergh.no> 
Dato: tirsdag 5. november 2019 23:08 
Til: "postmottak@oyer.kommue.no" <postmottak@oyer.kommue.no> 
Emne: Klage på vedtak PLANID 201803 saks nummer 18/456-57 
 
Viser til melding om vedtak med saks nummer 18/456-57 
  
Jeg vil innledningsvis si at jeg mener at hytteutbyggingen de siste årene på Hafjell ikke kan være bærekraftig på langsikt og at private hytteutbyggere i for 
stor grad får viljen sin på bekostning av etablerte hytte eiere og lokalbefolkning. Fra tid til annen kan det være lurt å stoppe opp å tenke seg om, og vurdere 
om man går for fort frem i Hafjell og da tenker jeg nå spesielt på i Ilseterura. Man bygger ned et åpent unikt LNFR landskap over tregrensen for å tlfredstille 
kommersielle interesser. Er det kommunens viktigste oppgave å forsvare ny utbygging fremfor å lytte til dagens brukere. Jeg stiller meg også kritisk til at alle 
rapporter i denne saken er utarbeidet på vegne av ny utbygger, og at de som leser den ikke har dette i bakhode. Jeg er ikke sikker på om en helhetlig rapport 
fra en uhildet tredjepart ville hatt samme utfall. 
Som et eksempel skrives det at den foreslåtte utbygningen faller naturlig inn, jeg tror ikke alle er enig i dette og andre rapportere fra andre ville argumentert 
helt motsatt. 
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Et spørsmål jeg har stilt meg er om det er vurdert hvor stor belastning naturen på Hafjell tåler. Stier blir bredere og bredere, parkertingskapasitet må utvides 
og veien er i ferd med ikke å tåle all belastingen.  
 
Har noen syklet langs oppover de siste årene og mekret den store økningen i trafikk? 
  
At innspill i tidligere brev stort sett blir kommentert med at Rådmannen tar merknaden til orientering skaper heller ikke tillitt til en god prosess. 
  
Jeg vil melde inn følgende klage; 
  

• Vi syns ikke det er tatt tilstrekkelig hensyn til parkering for alpinanlegget. I forbindelse med de største utfartsdagene er 
parkeringsplassene fylt opp og det parkeres langs hovedveien. Det er planlagt videre utbygginger i Hafjell som vil kreve flere 
parkeringsplassen nær skianlegg og løypenett. Ifølge plantegninger ser det ikke ut som de aktuelle tomtene i Ilseterura er tegnet inn 
med tilstrekkelig parkeringer på egne tomter. Dvs at det kan bli behov for å bruke parkeringsplassen nær Lunnstadheiesen til 
besøkende.  
  

• Hvor mange nye stikkveier kan det kobles inn på Hundsætervegen? Burde det vært etablert gang og sykkelveg fra avkjøringen til 
Gaia/Lunnstaden og opp forbi Pellestova.  

• Dere skriver: Nærmere vurdering av gang- og sykkelveg langs Hundersetervegen tas i forbindelse med revisjon av KDP Øyer sør i 
forbindelse med vurdering av trafikk, kommunikasjonsveger for gående og syklende. Det kan være viktig å sikre slike veger 
langsmed hovedferdselsårer med tanke bruk av sykler, elsykler og andre transportmidler som blir tilgjengelig.  

• Jeg syns rekkefølgen her blir feil og dere vil ikke få en utbygger til å finansiere dette i etterkant. Nok en gang føler jeg at dere har dårlig tid. 
Mitt ønske er at dere gjør solide utredninger først og så stiller krav til eventuelle utbyggere. Det kan ikke kommunens oppgave å 
tilrettelegge for lønnsomhet for utbyggere. 

  

• Det er ikke tatt med i tegningene at skiløypa krysser vegen ved skitrekket. Er det vurdert bro eller kulvert her? Det ble vel lagt inn som 
premiss da Lunnstadheiens ble bygget? 
  

• Vi kan ikke se at tilførselsløypen på alpint som også benyttes som tursti på sommer er tilstrekkelig er erstattet. 
  



• Den aktuelle skibroen som er tegnet inn mener vi blir liggende for høyt i terrenget og det blir en unødvendig bratt stigning ved å 
passere denne for skiløpere, akende og syklende. Den bør legges lavere i terrenget? Blir det for vanskelig for eldre og barn vil man 
måtte kjøre bil. 

  

• Vi kan heller ikke se at det er en uhildet rapport som tar for seg analyse av om det tilstrekkelig vann og strømforsyning.  
  

• Til info. så er kart på side 5 i svar på merknader ikke helt korrekt. 
  

Når dere ser på alle merknader som er kommet inn håper jeg dere tenker dere om en gang til; hvem er dere til for utbyggere eller dagens brukere.  
  
Sårbar natur over 900 moh blir det ikke mer av. 
  
  

Med vennlig hilsen 
Jack Skallerud Bråthen 
Mobil +47 909 14 000  
Epost jsb@citius.as 
Hoslejordet 6 
1362 
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