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BYGGING AV VEGANLEGG OVER BBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 
 
Jeg har blitt gjort kjent med at vedtaket i plan- og miljøutvalget av 16.03.21. har blitt anket. VI vil 
komme med en ytterliggere kommentar om ulempene for våre eiendommer ved en evt. ny vei. 
 
Det har vært kontinuerlig dyrehold på Grimsrud 9/1 så lenge garden har vært i familien Grimsrud sitt 
eie. Dyreholdet har bestått av sau, grus og storfehold. De siste 40 årene har det vært  
melkeproduksjon med ca. 20 års kyr med påsett som har vært produksjon. I fremtiden vil det mest 
sannsynlig skje en endring på dette, men det er en klar intensjon om fortsatt dyrehold på Grimsrud. 
 
Vi er derfor opptatt av at vi ikke blir påført ulemper som vanskelig gjør det. Det ble etter vedtak om 
ekspropriasjon fra Øyer kommune i 1986 avgitt 110 dk til Hafjell Alpinsenter på nedre del av 
eiendommen. Arealet til 9/1 er derfor redusert en god del allerede og vi ønsker ikke ytterliggere 
reduksjon. 
Det er mange som benytter område til tur gåing i dag, noe vi ikke har noe imot, men det er dessverre 
problematisk med at det er mange som har hund som ikke bestandig er i bånd. Med ytterliggere 
veiutbygging vil trafikken øke med de følger det har. Vi ønsker minst mulig trafikk da vei og kryss ikke 
er bygget for dette. I forbindelse driften av jorde og husdyrhold brukes veien til intern transport i 
forbindelse med gardsdriften. 
 
En evt. ny vei vil være med på å dele hele eiendommen på tvers. Det blir nødvendig med ytterliggere 
gjerder og sikringer som på sikt gir mere vedlikehold og vanskeligere drift. Veien vil føre til at det blir 
store skjæringer og fyllinger. På 12/82 vil dette bli veldig inngripende da det blir 3 krappe svinger på 
en forholdsvis kort avstand. Arealmessig vil svingene kreve mye areal og arronderingen blir dårlig. 
Veien er også tegnet helt inntil huset på 12/82 som er helt uakseptabelt. 
 
I område er det mange bekker som vil krysse veien og i tillegg er det mye vann i grunn som vil 
komme ut i skjæringingene. Dette vet vi at vil by på utfordringer med hensyn til frost og kjøving. 
I snøsmelting og ved store nedbørsmengder vil det bli fare for utglidning av ustabile masse ifra 
skjæringene med påfølgende skader og arbeid. 
 
Vi har i dag nødvendig veirett som er tilstrekkelig for 12/104 og 12/82. Vi kommer ikke til å avgi noe 
veigrunn til dette prosjektet. 
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