
Fra: Trine M.T. Skorpen [trine.skorpen@vinetum.com] 
Til: Øyer Kommune Postmottak [postmottak@oyer.kommune.no]; Helge Haugan 
[Helge.Haugan@oyer.kommune.no] 
Kopi: Jack Skallerud Bråthen [jsb@winterbergh.no]; Preben, Grevstad(OSL) 
[preben.grevstad@inpex.co.jp]; Asgeir Solheim [asgeir.solheim@fabritius.no]; Bjørn Dæhlie 
[bjorn@daehlie.no]; Bente Moringen [Bente.Moringen@oyer.kommune.no] 
Sendt: 06.11.2019 14:51:20 
Emne: Klage på vedtak - Reguleringsplan for Ilseterura Planid 201803 - arkivsak nr. 18/456-57 
Vedlegg:  

  
Hei, vi viser til deres vedtak fra 16.10.2019 og har i den sammenheng hatt styremøte i 
Lunnstaden Vel for å gå igjennom vedtaket. 
Vi føler ikke at vi er blitt hørt på våre innspill som referert til i emailen fra 28.juni 2019 til dere. 
Vi kan ikke se at flere av punktene vi sendte inn er behandlet.  
  

 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 løypenekk. 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. Med bakgrunn i dette skjønner vi ikke hvordan man kan tillate at det bygges 
hytter på dagens parkeringsplasser istedenfor å bevare den parkeringsplassen som er 
der i dag. 

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

 Vi kan heller ikke se at det foreligger en helhetlig plan for løypenettet på ski om vinteren 
og turnett på sommeren er ivaretatt. Det er ingen tilkobling til hovednett slik vi tidligere 
har etterlyst. Hvordan ser dere for dere at man kommer seg til fjells pr sykkel og til fots.   

 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. Er det ikke mulig å lage veien 
lavere i terrenget? Hvor bred vil denne skibroen bli? Vil den være tilsvarende som i 
Lunnstaden? 

 Vi kan heller ikke se at det er en uhildet rapport som tar for seg analyse av vann og 
strømforsyning, bare at det forutsettes at dette blir utbedret før bygging. 

  
Til slutt mener vi at de miljømessige hensyn ikke er godt nok ivaretatt. 
  
Vi imøteser en tilbakemelding på denne henvendelsen.  
  
  
Med vennlig hilsen 
På vegne av styret i Lunnstaden Vel 
v/Trine skorpen 



Styreformann 
Mobil: 95170941 
  
  

Fra: Trine Skorpen <trine.skorpen@vinetum.com> 
Dato: fredag 28. juni 2019 00:06 
Til: <postmottak@oyer.kommune.no>, <helge.haugan@oyer.kommune.no> 
Kopi: Jack Bråthen <jsb@citius.as>, Preben Grevstad <pgrevstad@gmail.com>, Asgeir Solheim 
<asgeir.solheim@fabritius.no>, Bjørn Dæhlie <bjorn@daehlie.no>, Bente Moringen 
<Bente.Moringen@oyer.kommune.no> 
Emne: Klage på plan og byggesak/plan for Ilseterura Planid 201803 - arkivsak nr. 18/456 
  
Hei,  
  
vi viser til tidligere informasjon og brev om endring av reguleringsplan for Ilseterura, som ble behandlet i 
møte 7.5.2019 sak 18/19 der kommunen legger til rette for at innsendte merknader og uttalelser sendes 
innen 28.6.2019. 
I tillegg har vi i Lunnstaden Vel motatt et nytt brev ad oppstart av forhandlinger til utbyggingsavtale, der 
merknader bes sendes inn innen 3.7.2019. 
  
På vegne av styret i Lunnstaden vel og alle hytteeierne her, sender vi inn merknader, kommentar og 
spørsmål til de planene som nå foreligger for Ilseterura. 
Vi er sjokkert over at kommunen ønsker å gå med på de planene som foreligger i et område som i 
utgangspunktet har vært et friluftsområde der planer om utbygging tidligere ikke har vært tema eller 
godkjent. Det virker som de kommersielle interessene er i ferd med å ta overhånd og fjellheimen blir 
som et tettbebygd boligstrøk. 
  
Noen av hytteierne på Lunnstaden var for ca 10 år siden i kontakt med kommunen som forsikret dem om 
at det ikke ville komme flere hytter mellom Lunnstaden og Ilsetra da dette var LNFR område. Det 
aktuelle området er mye brukt til rekreasjon med vintre med mye snø og på sommeren med sykling, 
løping. I tillegg er det aktivt dyreliv i ura med rype, røyskatt og hare, samt at sauene bruker dette 
området til beiting. 
  
Det går flere tilførselsløyper for alpint og langrenn gjennom området og på vinteren er dette eneste 
løypenettet for alle hytteiere på Lunnstaden og nedover mot Passbygg for å komme til og fra fjellet. På 
sommerstid blir det syklet og gått tur her, men nå er denne muligheten redusert på grunn av utbygging 
nedenfor Ilsetra. Her regulerte man til tomter og man «glemte» at det gikk stier gjennom området. Dette 
har blant annet medført at man på sommerstid må ut på veien for å komme til Pellestova på sykkel.  
Med mye utbygging og fortetning blir hovedveien opp til Pellestova mer og mer trafikkert og en usikker 
vei å ferdes på.  
  

 Har kommunen gjort en vurdering på behov for gang- og sykkelvei langs Hundsetervegen, der det 
de siste årene har blitt markert mer trafikk? Det er bare et tidsspørmål før det vil skje en ulykke 
med personskade her. Det samme gjelder veien over til Gaiastova.  

 Ved utbygging av Lunnstadheisen skulle det etableres undergang så alpinister og langrennsløpere 
kunne krysse veien trygt og uten å måtte ta av skiene. Hva er status på disse planene? 

  



Lunnstaden området ble lovet ski-in og ski-out tilførsel da de inngikk avtale i 2000/2001 og det har 
fungert bra hittil, men med de nye planene vil ski-in bli borte. Vi har første hytte inn på Lunnstaden og 
bruker Lunnstadheisen opp til første trasse for å kjøre inn til hytta. I dokumentasjonen til 
konsekvensutredningen står det kun ett sted at den midtre tilbringerløypa (som går skrått gjennom 
tiltenkt utbyggingsområde) blir definert som «ikke i bruk» av utbygger og ser ut til å bli borte i de nye 
planene. Der må vi si oss sterkt uenige og skjønner ikke hvor de har fått denne informasjonen fra. For de 
som bor i midtre og mellomste del av Lunnstaden er dette faktisk eneste tilførselsløype for alpint som gir 
direkte ankomst til hyttene. Den øverste tilførselsløypen kan brukes til de øverste hyttene og som 
nedfart til hyttefeltene nedover. Vi kan ikke akseptere at et heisanlegg som ble bygget for at man skulle 
få direkte adgang til/fra hyttene blir fjernet.  
Denne tilførselsløypa blir om sommeren også brukt som turområde/sykkelsti og tilgang til Slåseterefjell 
og Nevelfjell. 
  

 Hvordan er det tenkt at de løypene/traseene som eksisterer i dag skal gå, om det blir tettbebygd 
hyttefelt der og midtre tilbringerløypa blir borte?  

  
Vi skjønner ikke hvorfor kommunene nå sier ja til omregulering av et LNFR-område som dette over 
tregrensen og i tillegg til et tettbebygd strøk med 30 enheter. Det er også et paradoks at man bygger 
igjen beite- og friluftsområder og samtidig gir bøter til hytteeiere som setter opp strømgjerder.  

 Er det vurdert om det er nok vannforsyning? Vi har fått tilbakemelding fra flere hytteiere at 
trykket hos flere har blitt redusert etter utbygging i området de siste årene. 

  
Parkeringsplasser Lunnstadheisen 
Styret i Lunnstaden Vel har tidligere påpekt at det vil bli økt behov for parkeringsplasser som en 
konsekvens av hytteutbygging i Hafjell. Vi stiller oss fortsatt kritisk til at man skal innskrenke antall 
parkeringsplasser i forbindelse med Lunnstadheisen. Parkeringsplassene er i dag sjeldent fulle, men 
benyttes jevnlig. Med den store utbyggingstakten i Hafjell de siste årene og den pågående utbygging av 
hyttetomter vil behovet for parkering heller øke enn minke. På de beste dagene ser vi at øvre p-plasser 
er fulle og det parkeres også ved Lunnstadheisen. 
  
Konsekvensutredning for bebyggelse i LNFR – område? 
Siden det foreslåtte område for ny fritidsbebyggelse ikke er i tråd med overordnet plan 
(kommunedelplan for Øyer Sør) må det gjøres en konsekvensutredning. Det virker ikke som Øyer 
kommune har gjort dette på egenhånd, men at det er den potensielle utbyggeren som har fått i oppgave 
å gjøre dette. I utredningen finner vi lite informasjon om at området ligger inntil et naturreservat, om 
dyrelivet der, elgtråkk, etc. Videre står det lite om at tilførselsløypen for alpint til midtre og nedre del av 
Lunnstaden forsvinner og at beiteområdet og tursti til fjellet forsvinner. 
  

 Har kommunen brukt sakkyndige og en nøytral part til å lage en riktig konsekvensutredning og stilt 
spørsmål til de som ferdes der ofte? 

  
I endring til reguleringsplan står det under pkt 4.4 at det ikke er etablert gang/sykkelvei langs 
Hundersetervegene, men at det finnes gode alternative forbindelseslinjer/ turstier og skiløyper som er 
mye brukt. Dette medfører ikke riktighet. Videre står det at skiløypa/ turveien mellom Lunnstaden og 
Ilsetra er en trygg forbindelse innover fjellet. Dette er ikke tilfellet på sommerstid i dag og vil heller ikke 
medføre riktighet ved utbygging. 



Det er også brukt uttrykk som «forskjønnelse» av området, noe vi som er hytteeiere der i dag er sterkt 
uenige i. 
  
Det vedlagte bærer preg av at det tas mer hensyn til kommersielle interesser enn å bevare området slik 
det er i dag, med flott høyfjellsnatur delvis over tregrensen. Det er nærliggende å tenke at Øyer 
kommune er mest opptatt av å tilfredsstille utbyggere fremfor å stoppe opp og tenke på å bevare 
naturen og tenke på miljøet. Det er trist å se hvordan utviklingen nå går for oss som har vært i området 
de siste 15-20 årene.  
  
Vi imøteser en tilbakemelding på denne henvendelsen og vet at vi snakker på vegne av alle hytte- og 
leilighetseiere på Lunnstaden.  
  
  
Med vennlig hilsen 
På vegne av styret i Lunnstaden Vel 
v/Trine skorpen 
Styreformann 
Mobil: 95170941 
 


