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Hei Synne, viser til hyggelig telefonsamtale i går og sender som avtalt våre svar på dine spørsmål her.
 

1. Med en uhildet rapport som tar for seg analyse av vann og strømforsyning, stiller vi spørsmål til om dette er
en rapport laget av fremtidig utbygger eller om det er en rapport utredet av Øyer kommune. Det kan se ut
som rapporten er laget av utbygger og da stiller vi spørsmål til om rapporten er riktig og om de har nok info
til å uttale seg om hvorvidt det er nok strøm, vann etc i området.

2. Det er ikke gjort rede for hvordan man skal sikre vei med gangvei/sykkelsti i forhold til den utbyggingen
som foregår nå. Trafikken oppover hovedveien forbi Ilsetra og veien inn til Gaia er allerede veldig trafikkert.
Det er bare et tidsspørsmål før noen blir påkjørt. Oppe ved Ilsetra skulle det etter planen bygges en
undergang som var stor nok til at tråkkemaskin kunne kjøre igjennom og skiløpere skal kunne bruke traseen
for å unngå å krysse den trafikkerte veien opp til Pellestova. Denne undergangen er egentlig en vits og
faktisk ganske farlig. Den er så smal og liten at tråkkemaskiner ikke kommer igjennom og nedkjørselen er
blitt skeiv og underlaget til tider hardt. Flere skiløpere som ikke er klar over det skeive underlaget, har
trynet ved gjennomkjøring her.

 
Håper disse kommentarene hjelper litt i forhold til dine spørsmål under.
 
Mvh
Trine

 

Fra: Synne Graue Emmerhoff <synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no>
Dato: tirsdag 4. februar 2020 16:27
Til: Trine Skorpen <trine.skorpen@vinetum.com>
Emne: SV: Klage på vedtak ‐ Ilseterura
 
Hei igjen,
 
Jeg trenger svar på mailen innen i morgen dersom jeg skal få tid til å ferdigstille klagen til kommunestyret i
februar.
 
Med vennlig hilsen
Synne Graue Emmerhoff
Juridisk rådgiver

___________________________________ 
Tlf: 91 10 86 92 
E‐post: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no 
www.oyer.kommune.no
 
 
 

Fra: Synne Graue Emmerhoff 
Sendt: 31. januar 2020 10:49
Til: 'trine.skorpen@vinetum.com' <trine.skorpen@vinetum.com>
Emne: Klage på vedtak ‐ Ilseterura
 
Til Trine Skorpen,
 



Viser til deres klage datert 06.11.2019, og jeg har et par spørsmål ang. anførsler i klagen.
 

1. Hva mener dere når dere skriver at det ikke foreligger en uhildet rapport som tar for seg analyse av vann og
strømforsyning? Jeg kan ikke se at det foreligger et krav til en «uhildet rapport».

2. Hvilke miljømessige hensyn mener dere ikke er ivaretatt?
 
 
Med vennlig hilsen
Synne Graue Emmerhoff
Juridisk rådgiver

___________________________________ 
Tlf: 91 10 86 92 
E‐post: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no 
www.oyer.kommune.no
 
 


