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Vedrørende sak 20/611 - Høring av Dispensasjonssøknad for breddekrav til skiløype - Liesetra 
 
 
Vi viser til Øyer kommunes brev av 8.4.20 om 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 videre gitt en begrunnelse for dispensasjonskravet fra Hafjell Nord. 
 
Liesetra Velforening vil på det sterkeste protestere mot at det gis en slik dispensasjon. Det vil være 
svært uheldig og bety at løypa på andre siden av innsnevringen til 2 m som må antas å bli varig ikke 
kan brukt som skiløype da den ikke vil kunne bli preparert.  
 
Det har allerede vært store utfordringer med løypekjøringen på Liesetra, både med tanke på 
nåværende løypekjøring (som avviker fra opprinnelig regulering) samt nye utfordringer der løypa går 
over eiendom 28/1 over en strekning langs den tidligere lysløypa nord på Liesetra der eier av 28/1 
gjennom hele vintersesongen har nektet Øyer Turskiløyper å kjøre preppemaskin. Slik har det vært i 
hele vinter som del av eier av 28/1 sin, etter eget sigende, «aksjon» mot Liesetra Infra AS/ Hafjell 
Nord, som i praksis har samme eier, og mot Øyer kommune. Hytteeierne på Liesetra blir også 
skadelidende for dette. Det er vår oppfatning at Øyer Kommune har et ansvar for å bidra til en 
avklaring av disse forholdene. 
 
Om skiløypene og rekkefølgebestemmelsene 
 
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 vår 
oppfatning er ingen av vilkårene oppfylt.  Rekkefølgekravet skal sikre skiløyper for hyttene som er og 
blir bygget. Dispensasjon vil bety at skiløypa stanser ved innsnevringen. En stor del av 
internløypenettet blir da for alle praktiske formål liggende upreparert. Øyer Turskiløyper trenger så 
vidt vi forstår minst 5 m bredde. 
 
Liesetra er og har under de løpende utbyggingsprosesser vært markedsført som et langrennsområde 
på grunn av sin beliggenhet. Forutsetningene har fra utbyggere og tomteselgeres side hele tiden vært 
at det interne løypenettet i hyttefeltet vil være utmerket, noe som danner grunnlag for et 
forventningsnivå som vil avvike vesentlig fra virkeligheten dersom Øyer kommune gir dispensasjon. 
Liesetra Velforening ser ingen fordeler ved å gi en slik dispensasjon utover for søker som vil få en 
økonomisk gevinst ved å få solgt flere tomter. For alle andre, hytteeierne, velforeningene, skiløperne, 
Øyer Turskiløyper, andre grunneiere og kommunen er det utelukkende tale om ulemper. Og 
ulempene vil åpenbart være større enn fordelene ved at det ikke blir skiløyper som kan brukes. 
 
 
 
 
 



Om plan- og reguleringsproblemer på Liesetra 
 
Det er vår oppfatning 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. De kan da ikke søke dispensasjon fra planen for å få rettet egen feil når ulempene blir store og 
formålet ved rekkefølgekravet bortfaller. 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.  
 
Vi noterer også med interesse at kommunen allerede synes å ha strukket seg unødvendig langt 
overfor Hafjell Nord for å kompensere for mangler i planprosessen på Liesetra – ref Liesetra 2-
prosessen. 
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