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SAITIEIET HAFJELLTOPPEN VELFORENTNG

PROTOKOLL FR,A EKSTRAORDIN^ERT ^Å-N.SMøTS 06. 01. 04

Det ble tirsdag 06.01.04 avhol-dL ekstraordinært årsmøte i
sameiet HafjeJ-ltoppen Velforening. Møtested var Radisson sAS
Plaza Hotell- i Osl-o. FøIgende ble behandl-et:

l-. Konstituering av møtet.

StyreLs formann Asl-ak Ravlo ønsket velkommen.

Det ble foretatt registrering, og 302 av 41-2 medJ-emskap
var representert. ved fremmøte ell_er fullmakt.

1.1 Til innka]]ingen b1e det bemerket at den var mangelfull- på
grunn av manglende henvisninger tif sameielovens
bestemmel-ser. .Ä.rsmøtet tok dettã til etterretning og
godkjente deretter innkall_ingen.

L.2 Til dagsorden ble det forutsatt at det tillates behandl-eL
endringer i ordlyd på vedtak under voteringstemaene.
Dagsorden bl-e deretter godkjenL med denne forutsetning.

1.3 Til møteleder foreslo styret Aslak Ravlo med I(nut A.
Ramstad som assistent. Det. kom deretter forslag fra sal-en
om I(nut A. Ramstad som møteleder . Det ble da påpekt at
vedtektene angir at 'rårsmøt.eL ledes av styret " . Ärsmøtet
valgte deretter Asfak Rawlo som møtereder og l(nut A.
Ramstad som assist.ent for å utøve den praktiske
møteledelse.

L.4 Til å undertegne protokollen bl-e va]gt Gunnar Krogsveen og
Sverre K. Seeberg.

Til t.ellekorps ble vatgt sidsel- Berg, Celina Anker-Rasch,
Bjørn Hanestad, Sverre Klldahl og Erik Ravl_o.

Vei over Lunnstadmyra.

Asl-ak Ravl-o innl-edet med en gj ennomgang av prosessen f rem
til årsmøtet og bakgrunnen for dagsorden og voteringstema.
Ravlo orientert,e også om at han hadde innhenÈet enjuridisk betenkning fra adv. fa. Schjødt & Co. som
konkluderte med at Hafjeltt.oppen velforening er underlagt
sameiel-ovens bestemmel-ser, 09 at sameiel-ovens s4 kommer
t.i1 anwendelse. r så tilf elte kreves enstemmighet bl-ant
sameierne ved beslutninger knyttet ti1 sakene på
dagsorden. Dessuten gjeldei regler om hvem som kan derta i
avstemninger.
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Uten å ta stilling til ovennevnLe juridiske betenkning bJ-e
det votert ved håndsopprekking over hvorvidt det
ekstraordinære årsmøtet. skuIle avholdes som plan1agt. Det
ble enstemmig vedt.att blant. de avgit.t.e stemmer å avhol-de
årsmøtet som p1an1agt..

Gaiastova AS v/ Jan Erik Rørvik redegjorde deretter for
bakgrunnen for å kreve ny behandling av spØrsmål-et om vei
over Lunnstadmyra.

Kje1l Solberg og Sigmund Skeie, som hadde notater vedl-agt
innkall-ingen og som støtter vei over Lunnstadmyra,
redegjorde dereLter kort for innholdet i sine noLat.er.

Pål Gj est.ang holdt deretter
Lunnstadmyra.

innlegg mot veI over

Det ble deretter avholdt ordskifte. Det ble i ordskiftet
presisert at man ved en eventuell prosjektering av vei
over Lunnstadmyra bør gjøre en nærmere wurdering av
trassèvalg samt. rrurdere å legge veien i kulvert.

Bjørn H. Kise redegjorde avslutningsvis for en del-
historikk og faktiske forhold knytLet til planlegging og
prosjektering av Hafjelltoppen med til-hørende vei-
1øsninger.

Sak 2 på dagsorden - Vei over Lunnstadmyra - b1e deretter
tatt opp tiI votering.
Votering nr. 1-.

Vot.erj-ng nr. 1 ga følgende utfall:
"Vedtak om trafikkavvikling og VeLforeningens holdning
til vei over Lunnstadmyra, vedtatt i å.rsmøte 07. Og.07,
oppheves. "
oven¡revnte voteringstema bIe vedtatt med 2lg mot gi-
ste¡r¡ner.

Votering nr. 2.

Møtet gikk deretter over t.il votering nr. 2. Det ble her
fra Sverre K. Seeberg fremmet forslag om et tillegg til
vot.eringstema. Det saml_ede voteringstema bl_e dermed:

"VeJ-foreningen støtter forsTaget om bygging av ny vei
over myra, basert på. føTgende forutsetninger:

Ny vei skal- tiJ-fredssti-ZLe tidsriktige miTjøkrav, nemlig
at utbygging skjer uten å. skade tiTstøtende myrarealer
med skjerming mot omgivel_ser. Det innebærer at veien
bygges nedsenket og med skjermende jordvoTTer, og at
sikker kryssing for skiLØWer etableres.
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vel-foreningens areal-er i veiomrádet skal- fortsatt eies av
Vel-foreningent men det tiTLates bygging aw angitte vei
over Vel-f oreningens areal. Det til_f ates i denne omgang
ikke utvidel-se av parkeringsareaTer utover Gaiastovas
tomteareaf. Veien vif frarøve eksisterende
parkeringspTass areaLer. Dette kompenseres ikke med.
ytterTigere parkeringspTass på Vel_foreningens områ.d.e.

veLforeningen setter som forutsetning for å. akseptere en
vei og for å, stiJ-fe veigrunn til_ disposisjon, ãt øvrige
arearer på. og rundt Lunnstadmyra som id.ag er reguJert til,
friLuftsformå.f og Tandbruksformå.7, ikke tifl-ates bebygget
i fremtiden.

Avtafe om veiprosjektet gjøres betinget av at kostnader
ved bygging, vedl-ikehold og snøbrøyting ikke kan befastes
VeLf oreningen el-l-er dets mêdf emmer. ',
ovennerrnte voteringstema bre vedtatt med 244 mot s4
ste¡mner.

Gang/sykkelvei langs Lunnstadmyrvegen.

Asl-ak Ravl-o redegj orde kort f or bakgrunnen for saken og
det prosjekt.arbeid som er utført. ordskifte i forbindelse
med behandJ-ing av forrige punkt på dagsorden omhandlet
ogqå dette punkt, slík at det ikke bl_e gjennomført nytt
ordskifte. Saken bÌe deretter tatt. opp ti1 votering:
Votering nr. 3.

Voteringstema nr. 3 var følgende:

HafjeTTtoppen VeLforening vedtar å. etabl_ere
gang/sykkeLvei Tangs Lunnstadmyrwegen samt
oppgradere eksisterende vei som angitt i wedlagte
forprosjekt. Prosjektet skaL real_i,sere,s i takt med
de krav Øyer Kommune still_er tiL fremdrift. Total-e
kostnader forutsetües ikke å. overstige kr.
7.000.000,-. Styret gis fuTTmakt til, å vurdere det
Løpende kapitafbehov og foreta nødvendig ínnkaLTing.

Styret få.r ful-l-makt tif å. revurdere vedtaket hvis
vei over Lunnstadmyra al_l_ikevef bLir tatt inn i
reguTeringspTanen.

HafjeTTtoppen Vel-forening viJ ikke etabl_ere
gang/ sykkeTvei Tangs Lunnstadmyrvegen fra Gaiastova
til Hundersetervegen.

)



-4

Her bre alternatj-v 2 vedtatt med 243 moi- 27 stermner. Detble avgitt 4 blanke st,eruner.

Votering nr. 4.

Voteringstema nr.4 var følgende:

Etablering av gang/sykkel-vei fra Gaiastova ti1 foresl_ått
kryssingspunkt i forprosjektet. styret får fur-rmakt tir ågjennomføre bygging sommeren 2oo4 og forskuttere betalingfra velforeningens egenkapiLal. pveñtuerr- inndekking
behandles på ordj-nært årsmøte høsten 2004.

7. Hafje.TTtoppen VeLforeninq vedtar å. etabl_ere
gang/sykkeJ-vei som angitt i ved.Tagte forprosjekt fra

) 
, 

";';::::;::::;:::::;::, 
ikk-:e e,ab,ere

gang/sykkel-vei

Her ble alternativ 2 vedtatt med 223 mot 63 stenurier.

Det var enighet_ _om at styret./forretningsfører varsler Øyer
Kommune om utfallet av ovennevnte saker.

Avsl-utningsvis minnet. styreformann om de juridiske aspekterrundt sak nr. 2 som må undergis faglig, kompeÉent behandliïg.

Møtet ble deretter hevet.
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ftAF JIlLLTO PPEN VEI,FO8ENTN G

PROTOKOL'- FRA EKSTR,AORÐIN,4flRT ÅNSVrør E 26.A4.07

Det ble torsdag 26'04'07 kl' i9'00 avholdt ek,straordinæit årsmøte i Hafielltoppen velforening.Møtested var Thon Hoteil vika Atrium. Førgende ul. rr"nunãr"r,

l.l

Konstifuering av møtet.

Sty.eleder Bjørn Hanestad åpnet møtet og ønsket velkõmrnen,

Det ble foretatt registrering, og I 73 av 435 medlsnskap var repr.esen tert, 72 vedÍìemmøte og 101 ved fullmakt. tìlstede ur ogrå r""ä'rörører Knut A. Ranrstad.

Det ble reist krav om at votering om imkallingens gyldighet skulle skje skriÍÌlig Det blefbr clenne og senere voteringer iãrsmøet oppnévnt tar"tã,p, beståencle av:

Sidsel Berg
Pål Eskås
-fhorbjørn 

Slaaen

spør'smål oln innkallingens gyldighet ble derefter tatt opp til skriftlig 
'otering.Irmkallingen ble kjent gyldig 

^"d 
IZA mot 46 ste¡runer.

Dagsorden ble enstemrnig godkj ent.

Til møteleder ble valgl BþnHanestad.

Til å undertegne protokollen ble'algt Frode Grotmol og Helge Stenstvedt.

Goclkjennelse av avtale mell
og Hafje¡ Alpinsenter AS, v 

YelforenÌ*g' Gaiastova Eie*ilom AS

inihold med sær'lig vekt på e^dri'ger og fcrutsetninge.
ar, 06.01,04 scm ikke lar seg oppiylle. Disse er, refereLt

1.2

1.3

1.4

2.

- "Det tillates j denne orngang
Gaiastovas tomteareal. Veien vil

ikke utvidelse av parkeringsarealer utover
lr ar øv e eksisterende p arkeringsplas s areal er.,,

. 
"a 
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Ettersom det frernlagte avtaleforslag ìnneholdor.
parkeringsareal på Vel foreningens eiendollt, ansel.
i forhold tíl tidligere vedtak.

rett til oppalbeidelse av et støt"re
styret at dette kr'ever ny behandling

- "Velforeningen setter som forutsetning for å akseptere en vei og for å stille
veigrunn til disposisjon, at øvnge ur"ul.. på og rundt Lunnstadmlãa sorn i dager regulert til fiiluftsformål 'og landbruksfområI, ikke tillate, Uet ygget Ïfiemtiden."

De arealer som denne forutsetning rela em Velforeningen.
Forutsetningen ligger derfor utenfor Vel ikke vær1 mulig for

aksept for et totalt
pflrlles. Det ble lier"vist til Velforeningens,

ter AS' protester mot kommuredelsplanen
o hltefelter på niyra. Fra fø-ste til annen
og dette feltet vil ikke ligge i rilknfiing til
ellei' ikke ha behov for atkomst via clenne
nderseterveien ovenfor miljøstasjonen ved

stylet anser at følgende forutsetning fi-a vedtak ar, 06.01,04 blfu.oppflzlt:

- 'T'üy vei skal tilfredsstille ticlsriktige miljøla'ar¡. nemlig at utbygging skjer uten åskade tilstøtende rnyrarealer rned sl, erming mot omgivelser. Det irmebærer atVeien bygges nedsenket og rned skiermenãe .jordvoller, og at sikker kryssingfol skiløyper etabler.es.,'

dette. krav vil skje ved komrnunens krav om at det skal fi.emlegges
og gjennomføringsplan før det gis igangsettelsestillatelse til tiltaket,
en skal inneholde illustrasjon*pf* ro- skal vise veilinje, grøfter,skjermingstiltak, benlan-tn1ng, kryssing av skìbype og nødvendige clre¡s grøfter.

Gjennomførìngsplan skal vise tverrsnitt av veien *!à ungiu"lse av veiens fyllinger.og
skjæringer med skjermeude voller,

Jan Efik Røn'ik redegiórde på vegne av Gaiastova Eiendom AS om bakgrunnen forsøknad til velforeningen orn dispônering av areal og for selrre prosessen, Følgendeforhold ble presentefi:

I regulei'i'gsplan av 2a0l var veitrasé lagt rner midt påt my-a og parallelt 
'redimleguleit skitrekk" \/eitraséen 1å cla imtil iandbruksareal.

i siste reguleringsnlln e1 r,ejtraséen flyttet mer i samsr¡ar nied teirenget. veienligger nå ikke iimtil 
ulandbruksareal, ku' fijiulÌsområde¡.

-J7' il t't..i *-1



" Det lrle redegjort fo
r' a*e' gangs beh ,ffiflå:l,r-r"ri;iil?lìl!
vil ikke ligge i tilkn ikke ha behov for atkomsr fì_aden nye veien. Røl .ndom AS forlsatt vil a_rbeideaktivt rnot videre utbygging av myr.a.

- Det ble redegjori for. r'eiens plassering i terrenget og fr-emvist eksempler påprofiler' Rørvik presiserte atl.veien rrã senket"så rnye som er forsvarlig ifor.hold til br øyíing o g fremkommeli ghet.

- Kombinasjonen aV gieldende trekantawale og reguleringsplan gir Gaiastor.a ogHafiell Alpin rett til en utvidet vinterparkeriíg f"A vintersåle, hvilket kan tø-retil skader i terrenget i vårløsningen. Partene i trekantavtalen ser det derfbr sonen bedre løsning at clet anlegges en pennanent parkeringsplass som sås til ogsorn ikke vil bli benyltet om *omor"re'. opparúeidelse ã" p*r..ri,uru."ul"n"TPI og TP2 vil gi en økning av parkeringskapasiteten fi.a .o. I o0 uilä I dag tilca. 330 biler.

styreleder Ejøn H|ne¡fad opplyste at han som ledd i forber-edelsen til årsmøtet haddevært i kontakt med Bjørn Kise et par dager føt møtet. (Bjøm Kise er mecllem ivelforeningen og han var advokat'ro. utîygg"r G;i;f "il AS i forbindelse medplanleggingen og 
- utbyggingen av Hafielltoppen Hyttegrend). Formålet inedhenvendelsen var å forsilce seg*orn at det ikke uu. nå"n,ry" -o*"nter i saken. styeledertirottok knappe 2 tuner i forkant av årsmøtet et brev med ,,edlegg fra Kise. t rniegg fi.asalen viste at en del av møtedeltakere også r,al kjent med trLevets innhold. Kise fiemja

lnder tnøtet kopier'1v brSrimed vedlegg til de ,o* uul inter-esserte. Brevets irmhold bledelfor et tema i rnøtet og følger.ro-,r"ãi"gg til protokollen.

Bjøm Kìse redegiorde for imholdet i sitt brev. styreleder, fon.einingsfbrer og Jan ErikRørvik kommenterte deretter punrctene i Kises b.ev,n,ed ørl"n¿. konkrusjoner:

Notatets pkt, I og ll.

lnfonnas-jon o, t" aJ- det foreligger en avtale som sikrer seksjonseierne iIeilighetssameiene A3 og A4 ..dtil parkering på plass Ep2 varukjent for styretog for så vidt 
f8sä de seksjonseiere som liaddã blìrt o, tal<tetpå forhånd. Jan ErjkRørvik bekreftet at han vil forholde seg til denne rett og solr en konsekvens avdette overski.øte a:realet til velforeãingen uten ¿ la"eve makeskifte, ref.avtaleforslagets pftf' 3. I stedet for å ová'skjøte tomte arcal g¡r velforeningen

Gaiastova Eiendom AS en bruksrett til arealetirr pa sarure vilkår som bruksretttil arcal TP2 Det uiarbeides et tillegg tll awalensoÅ omhandler deme endnng.

( -),/
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- Notatets plct. III.

Styret el ikke enig i at driftsansv aret forheL Gaiastovas par-keringsareal påhviler
Gaiastova. Til sammen 120 plassel på EPl og EP2 er biloppstillingsplasser for
leilighetene i Gaiastova Leiligheter, A3 og 44. Dìsse leilighetene svarer full
¿1,gift, inklusiv betaling fol brø5rting til Velforeníngen. Den praksis at
Velforeningen betaler brøyting for disse plasser har eksisterl helt û'a
Velforeningens stiftelse. Rørvik bekreftet at de i tiJlegg betaler et tillegg hver
vinter for restbrøling av plassen.

I denne forbindelse ble det presisert at det kostnadstilskuddet som er besklevet i
avtaleforslagets pkt. 4 er å anse soln ery nullsumsak for Velforeningen.
Velforeningens avtale med John Nermo reduseres med arealet EP3, og fast
honorar til John Nermo reduseres med kr. 48.000. I stedet mottar Velforeningen
faktura fi'a Gaiastova Eiendom AS på kr. 48,000 for brøling av EP3.

- Notatets pkt. IV.

Hva gjelder bruk av Nyseten egen, er sty.r:et innforstått at dette er en mulighet som
dog fordrer tillatelse fia eiel av Nyseiervegen og ornlegging av langremsløype.

Punkt om utløsning av forkjøpsrett kan ikke styret se har relevans for de sake,r
som behandles i år'smøtet.

- Notatets pkt. V.

Stytet kan ikke se at det i avtale om overdragelse av vegarealer er inntatt noen
begrensning på Velforeningens rett til regulering av atkomst- og
hafikkforholdene på Hafi elltoppen.

Det ble deretter gjennomført oldskifte. Det ble hevdet fia enkelte medlemmer at stlnets
forberedelser med tilhørende sakspapirer var mangelfulle. Vìdere ble det hevdet at ny
infonnasjon knS,ttet til leilighetseierne i A3 og A4 sine rettigheter til parkering pâEpZ
kan ha ført tll at det er gtrtt fullmakter på villedende grunnlag. På dette grumlag ble det
anbefalt å utsette avstetming til nytt årsmøte.

Styreleder awiste ovemevnte påstander og mente at sakspapirer i kombinasjon med
protokoll fra ekstraordinært år'smøte 06.01,04 samt informasjon gitt i og protokoll fi'a
årsmøte 20A6 om saken gir medlemnrene tilstrekkelig beslutningsgrunniag. Det ble også
understÏeket at mæ enn 80 % av inediemmene stemte for veg under dei ekshaordinære
årsmøtet i2004.

Som konsek\¡ens av mottatt informasjon om leilighetseierne i A3 og A4 sine rettigheter
til parkering på pkt. 2, vll dpt fremlagte avtaleforslagfr følgende tillegg:

"Areal merket EP2 overskjåtes vederlagsfritt tìl Hafielltoppen velforening."

"Gaiastova Eiendom AS Ër bruksrett til areal merket TPI pá saÍrme irilkår'som for TP2,
ref. avtalens pk| 4."
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Den 1. september 1994 inngikk GaiafjellAS, Gaiastova AS (nå Gaiastova Eiendom
AS) og Hafjell Riksanlegg ANS en avtale om en rekke forhold på Hafjelltoppen.
Avtalen er benevnt "trekantavtalen"."Trekantavtalens" tekstdel'vedlegges iòr bilag I

Hafjelltopp_en Velforening (heretter kalt HTV) har trådt inn som part i avtalen etter
Gaiafjell AS. Hafjell Riksanlegg ANS er omorganisert og Hafjeíl Alpinsenter AS er pr.
i dag part i avtalen. Hafjell Alpinsenter AS kalÍes neretter HR.

Gaiastova Eiendom AS kalles heretter GS.

2.
"Trekantavtalens" pkt. L

¡-i "Trekantavtalens" pkt. t har bestemmelser om rettigheter og plikter for partene" vedrørende bruk og atkomst til eksisterende parkeringsplasé'og utvidelse av denne.

Gjennom næruærende avtale er partene enige om å oppheve "trekantavtalens" pkt.
1' Nærværende avtales bestemmelser erstatter "trekantavtalens" pkt. 1 samt gir be-
stemmelser om nye rettigheter og plikter for partene. Bakgrunnen for dette er bl.a.
reguleringsplanen vedtatt av Øyer kommunestyre 1 . juni 2OOA, jf . bllag 2.

De øvrige punkter i "trekantavtalen" gjelder uendret.

3.
Makeskifte av parkerinosareal.

Bilag 3 er kart som viser eksisterende parkeringsarealel. EP2 og EP3 hvor eiendoms-
grense mellom HTV's og GS' arealer er lagt inn.

Partene er enige om å foreta et makeskifte. Areatet merket EP2 inklusive innregulert
trase for skiløype oppmålt til ca 2.200 m2 fradeles GS' eiendom, gnr. 155, bnr. ig4
og overføres til HTV.

Arealet merket TP1 som ligger innenfor areal regulert til parkering (merket p3 i bilag
2) oppmålt til ca 2.200 m2 fradeles HTV's areal gnr.155, bnr.265ãg overskjøtes til
GS og sammenføyes med GS'eiendom, gnr. 1S-S, bnr, 194.

Det betales ikke vederlag av noen av partene i forbindelse med makeskiftet. partene
dekker en halvpaft hver av utgiftene til fradeling, oppmåling og overskjøting av area-
let, herunder tinglysingskostnader.

Leilighetene på gnr 155 bnr 192 og 193 har per dato ingen tinglyst avtale om
parkering på GS grunn, imidlertid har disse benyttet deler av Èpz til parkering uten at
GS er kjent med at det er noen kontraktsmessig forpliktelse ovenfor ieilighetsèierne.

Det er en forutsetning for avtalen at GS ikke blir forpliktet til å stille parkeringsplasser
til disposisjon for leilighetseierne (på gnr 1s5 bnr 1g2 og 193) på Gb grunn,-og at

Mellom Hafjelltoppen Velforening (org.nr. 981 Og5 279), Gaiastova Eiendom AS
(org.nr. 965 663 746) og Hafjell Alpinsenter AS (org.nr. gSO 254 823) er det i dag
inngått slik

AVTALE:
1.

Bakqrunn.

HTV uansett overtar ansvaret for at disse får parkeringsareal.



Ved makeskiftet overskjøtes arealene frifor pengeheftelser, og andre
uvedkommende heftelser.

Partene sender umiddelbart de nødvendige begjæring er til Øyer kommune og make-
skifte gjennomføres så snart de formelle fradelinger ei tinglysi.

Partene er enige om at advokat Harald Thoresen utferdiger nødvendige dokumenter
og sender begjæring og sørger for tínglysing av skjøter.

4.
Bruksrett til P-areal.

HTV gir GS bruksrett til ytterligere parkeringsareal merket TP2 påt bilag 3. Arealet
ligger innenfor P3 på reguleringsplanen, ¡f. 

-Oilag 
2. Bruksretten er vedédagsfri.

Parkeringsarealet TP1 og TP2 skal opparbeides i henhold til de krav kommunen stil-
ler i henhold til reguleringsplanen, bilag 2. Arealet skal planeres og sås i slik at det er
grønt om sommeren. Arealet skal ikke benyttes til parkering sommerstid.

GS sørger for drift, vedlikehold og brøyting av parkeringsplassene på arealene Ep3,
TPl og TP2 og dekker kostnadene med Oêtte.'HtV skãl imidlertid betale et
kostnadstilskudd til GS. Tilskuddet beregnes lik kostnadene HTV har hatt med
brøyting og vedlikehold av tidligere parkeringsareal, og settes til kr. 48.000,- for 2OO7
og reguleres hveft år med basis i konsumprisindeksen pr. november 2006.
Regulering skjer hvert år den 1.1., f ørste gang 1 ,1.200g.

Tilsvarende skal HA betale et årlig tilskudd på kr 1S.OOO,- (for 2OO7) som reguleres
på samme måte som over.

5.

Dersom regu etninger for opp p-
areal innen d p3, jf. bilag 2 er
tillatelse til sli ruk med uigang kal
GS og HTV forhandle om en utvidet bruksrett innénfor vedtatt reguleringsplan.

Bruksrett til vei over Lunnstadmvra. 
6'

Bilag 2 viser innregulert ny vei over Lunnstadmyra frem til Gaiastova som HTV gir GS
rett til å bygge.

GS har fått utarbeidet egen plan for veien med profiler og gjennomføringsplan,
bilag4aogb.

Tillatelsen omfatter grunn og rettigheter som er nødvendige for å bygge veien i den
bredde reguleringsplanen gir adgang til, herunder nødven-dig arealiäþrøfter, skjæ-
¡ingel og fyllinger samt rett til snøopplag langs begge sider ãv veien sóm følge áv
brøyfling. GS forplikter seg til ikke å etablere veibelysning langs veien.

Veien krysser areal tilhørende Statskog og areal tilhørende HTV, (grenser er markert
på. bilag 2). Statskog har i egen avtale gitt tillatelse til å ta grrnnen-i bruk og bygge,/

w
'þu."

veten.



GS er.ved anleggelse av veien forpliktet til å bygge denne i henhold til beskrivelsen i
bilag 4 og de krav Øyer kommune stiller meO tiãñsyn til skjerming, kantvegetasjon,
profiler etc" Den rett GS får til å bygge og drifte veien er en bruksrett til arealet.
Veiarealet skal ikke fradeles og overskjøtes. Veiarealet vises på bilag 3.

Når ny vei over Lunnstadmyra er ferdigstilt og tatt i bruk, står HTV fritt tíl å regulere
adkomstforholdene til det øvrige veinett, uten å måtte ta hensyn til næringsdrift ved
og rundt Gaiastova. Dog skal det være fri atkomst, uten hidrinþer, fra ny veg og til
området rundt Gaiastova.

drift av veien. Partene er enige om at GS
r Hundersetervegen for drifting og
sørge for at veien er i kjørbar stand på

7.
Tinqlvsino. Opphør av bruksrett.

Bruksretten til parkeringsareal og veiareal, jfr. 4,5 og 6 skal tinglyses på HTV's areal,
gnr.155, bnr.265 i Øyer kommune.

Bruksretten er i utgangspunktet evigvarende.

Paftene er imidlertid enige om at bruksretten til utvidet parkeringsareal, jfr. 4 og 5,
skal bortfalle dersom det ikke lenger drives næringsvirksomhet þå arealer eiet eller
festet av GS eller HA i området ved Hafjelltoppen. I en slik situasjon kan hver av
partene også kreve at denne avtale reforhandies med hensyn til veiareal som
omfattes av bruksretten. Ved bortfall av bruksrett til areal tilþarkering og/eller vei er
GS og HA forpliktet til å sørge for at den tinglyste rett slettes i grunnõokèn.

lkraftredelse av denne avtale er betinget av at den godkjennes av et ordinært eller
ekstraordinæft årsmøte i HTV. Det er videre en forulsetning at det fremlegges en
finansieringsplan for veiutbyggingen.

Denne avtale er utstedt i 3 - tre - eksemplarer, ett til hver av partene.

Øyer, den. 1 mars
Hafjelltoppen V

Øyer, den l. mars 2007
Hafjell
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