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”skape varige verdier…”



Visjon
”Vi skal skape varige verdier i de lokalsamfunn vi 

er representerte i» 



Forretningside
Våre virksomheter skal skape varige verdier, ivareta eiernes 

investeringer, skaper lokale arbeidsplasser og har en økonomi 
som tillater å være en lokal bidragsyter.  



Prosjektstrategi
• Vestsiden Invest AS sin prosjektstrategi ble ferdigstilt 

ved rullering gjeldende KDP fra 2007.
• Grunnpilarene i strategien:

• Fokus på Kringelåslia, Hafjell Fjellandsby og Mosetertoppen
• Utbygging av infrastruktur
• Fortetting, mindre arealbruk per enhet
• Lokal verdiskaping
• Blanding av hytter og leiligheter
• Fokus på alpint, sykkel, langrenn og friluftsliv

• Vår strategi i Hafjell bygger i hovedsak på en strategi utviklet 
i samarbeid med Hafjell Alpinsenter, hvor det var valgt tre 
spydspisser: langrenn, alpint og sykkel. Finansiert via 
fritidsboligbyggingen. 



Historisk tilbakeblikk



GJELDENDE 
KOMMUNEDELPLAN



En god KPD 

Utviklet i tett 
samarbeide mellom 
aktørene.

Alpinsenteret 
hovedpremissleverandør 
for arealbruken sammen 
med grunneiere og 
utbyggere.

Anbefalt anleggsplan 
for alpinsenteret ble i 
stor grad vektlagt.

Hovedplan for Hafjell 
og Hunderfossen sikret 
bred involvering.

Man startet på ett 
overordnet nivå – det ga 
raskt tydelige mål.



PLANLAGT  
UTBYGGING AV 

HAFJELL 
PR. 2001



PLANLAGT 2001



FAKTISK UTVIKLING I 
HAFJELL

FREM TIL I DAG
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VIDERE 
UTVIKLING



Hvem er vi?



Tidslinjen

1993

Hafjell Frisør AS

1995

Pass Bygg AS

1998

Hafjell Eiendom AS

2000

Hafjell Frisør solgt, 
endret navn til Hafjell 

Invest AS

2003

Hafjell Maskin AS

2006

Vestsiden Invest AS
Etablering av flere 
eiendomsselskaper

2012

Leve Hytter AS

2017

Salg av Leve-
selskapene til FH-

Gruppen AS

2018 -

Kjøp og utvikling av 
næringseiendommer



Selskapsstruktur



Vestsiden Invest AS
• Kompetansebedrift
• Økonomi, finans, forretningsførsel og selskapsforvaltning
• Interne og eksterne kunder
• Morselskap for en rekke datterselskaper og tilknyttede 

selskaper. Totalt ca 170 årsverk i Øyer. 
• Prosjektleder- og forretningsførerroller for prosjekter 

gjennomført av Mosetertoppen Hafjell AS, Kringelåslia AS, 
NorgesSki AS og FH Gruppen AS (alle Leveselskapene og 
morselskapet). 



Hafjell Maskin AS





FH-Gruppen AS, «Leve»



Prosjekter



Tingberg Vest boligområde



Vegsentralen



Mostertoppen Skistadion





Mostertoppen Frontyard



Mostertoppen Topyard



Mosetertoppen



Mosetertoppen
• Bakgrunn for etablering av Mosetertoppen
• Politiske vedtak om å satse i nord
• Rullering av forrige KDP i 2007 
• Strategiske valg per «felt»:

• For å redusere arealbruk og bygge mere miljøvennlig skulle vi 
bygge mye tettere i grender og landsbyer tett på skiaktiviteten 
slik at bilen i størst mulig grad kunne stå.

• Integrere aktiviteten inn i boområdene satse på høy kvalitet på 
infrastrukturen, ring 1, 2 og 3 med planfrie kryssinger.

• Vedtatt satsning på langrenn
• Forventning til ØK ift utvikling , gjeldende KDP



I forkant av reguleringen på 
Mosetertoppen jobbet man svært mye 
med konseptutvikling og strategi –
formålet var å løse hele utbyggingen slik 
at man nådde de overordnede målene 
for denne.

Få kapital til infrastrukturen og å bygge 
ett komplett anlegg hvor man møtte 
fremtidens krav og behov. 

Landsbyen skulle utvikles med fokus på 
bilfrie omgivelser som igjen skulle gi økt 
mulighet for etablere kollektivt 
transport tilbud, her var blant annet 
gondolen ett viktig mål, denne klarte 
man som kjent å få bygget allerede i 
2006.



Mostertoppen 



Infrastruktur



Alpin Infra AS
• Selskapet har stått for utviklingen av

• Nytt hovedledningsnett for vann/ avløp/ strøm/ fiber fra 
Lågen og opp til Mosetertoppen/ Lisetra/ Kringelåslia/ 
mm.

• Hovedledningsnettet har muliggjort utbyggingen av 
fritidsboliger og næringsenheter.



Bidrag til infrastruktur
• Strategiske vedtak på at fritidsboligutvikler og eier 

måtte bidra mere til utviklingen av infrastrukturen i 
destinasjonen og flere tilgjengelige varme senger, 
fritidsboligenes verdi ble omdefinert.

• Med infrastruktur menes vann/ avløp, el-kraft, 
digital infrastruktur, veier, planfrie kryssinger/ 
langrenn/ sykkel/ alpint.



Bidrag til infrastruktur, forts
• Anleggsbidrag til Alpinanlegget:

• Finansiering av:
• Gondol
• Skavelen restaurant
• Hafjell 360, Moseterheisen, Backyardheisen,
• Kjusløypa og Svegårdsløypa
• Samlet bidrag opp mot 200 mill.

• Anleggsbidrag til kommunen
• Avsatt ca mnok 30 til utbyggingsprogrammet til Øyer Kommune 

(ex. 7 mnok til Granrudvegen/ Nermo)
• Vann/ avløp-ledninger
• Utbygging av EL-kraft



Bidrag til infrastruktur, forts
• Utvikling av veier og adkomst

• Mosetervegen
• Lie/ Hornsjøvegen

• Teknisk infrastruktur:
• Bredbånd
• Fiber



Bidrag til infrastruktur, forts
• Utvikling av langrenn og friluftsliv:

• Bidrag til etablering av langrennsløyper i fjellet
• Etablering av lysløyper i hyttefeltene
• Etablering av tur- og sykkelstier
• Bidrag til Øyer Turskiløyper og videreutvikling
• Etablering av Mosetertoppen Skistadion i samarbeid med 

Øyer Tretten Idrettslag.
• Stadion, rulleski, lysløype, sprintløype
• Store arrangementer, bidrag til drift av idrettslaget



Næringsutvikling og verdiskaping



Næringsutvikling
• En tettere utbygging med god beliggenhet, øke 

antall fritidsboligenheter som blir satt i utleie og 
gjennom dette øke antall «varme senger».

• Tillatt med utleie, medtatt i reguleringsplaner
• Vi bygger opp vår egen booking- og 

markedsavdeling med utgangspunkt i skianlegget på 
Mosetertoppen. «Hafjell Ski Resort AS».

• Legger til rette for annen næring og 
næringsutvikling.



Utvidet næringsutvikling
• Vi besluttet i 2012 å etablere egen hytteproduksjon, 

Leve Hytter AS
• Sentrale strategiske grep:

• Reversere størrelsen på hyttene, mindre fotavtrykk
• Etablere eksport av hytter ut av Øyer
• Etablere arbeidsplasser i Øyer

• Leve Hytter AS ble solgt, resulterte i flere 
arbeidsplasser i Øyer.



Lokal og regional verdiskaping
• Med bakgrunn i måloppnåelse:

• langsiktige investeringer for å utvikle Øyersamfunnet
• skape lokale arbeidsplasser
• grunnlag for økt bosetting
• bidra med tidsriktige gode boligprosjekter
• bidrag til lokale lag og foreninger
• sponsor for lokale utøvere



Hvorfor har strategien lykkes?

Marked

Forutsigbarhet

Kompetanse

Kapital



Veien videre



Veien videre
- Gjennomføre utbyggingsprosjekter som gir god 

avkastning, som igjen reinvesteres for å ivareta og skape 
nye arbeidsplasser.

- Grønn Hytte
- Kvalitet på totalprodukt
- Flere ben å stå på:

- Fritidsboligutvikling i egen regi
- Egen byggentreprenør
- Privatboliger, flermannsboliger
- Næringsarealer til utleie/ kontorfelleskap
- Hafjell Ski Resort AS, driftsselskap booking/ utleie/ salg

- Geografisk utbredelse, med base i Øyer



Hovedutfordringer
• Forutsigbarhet
• Rammebetingelser i planverket
• Markedsendringer
• Finansiering



Gjennomgang innspillene



1 Kommuneplanutvalget v/ordfører vil innledningsvis si litt om arbeidet som har vært 
gjort så langt og prosessen videre samt presentere våre politiske strategier for Hafjell, 
Øyer sentrum og Øyer som lokalsamfunn. 

2 Presentasjon fra Vestsiden Invest AS selve innspillet og om hvordan innspillet bygger 
opp under egne utviklingsstrategier og mål.

3 Dialog rundt arealinnspill, Vestsiden Invest sine mål og strategier og våre politiske mål 
for planarbeidet med kommunedelplan Øyer Sør.



Vestsiden Invest AS:

Innspill KPD = stor del av vår satsing i ØYER.

Gjeldende KPD = har skapt forutsigbarhet vært viktig for 
oppbygning av selskapsstrukturen og alle arbeidsplassene.

Skuffet over at man ikke har gjort noen form for evaluering av hva 
man har oppnådd innenfor gjeldende KPD – og arealbruken her.



Omfattende innspill:



Mange innspill, alle unntatt skiløyper 
og ett mindre område er fortetting 
innenfor planområdet. Når 
«byggegrensen» for fritidsbolig ble 
politisk vedtatt innrettet vi oss etter 
denne grensen og trakk innspill 
utenfor grensen.

Overasket over at KD`s folk bruker 
byggegrensen i forbindelse med KU og 
behandling av forslag om skiløyper.  
Også overasket over at viktigste 
friluftsområdet blir brukt mot videre 
mulighet til utvikling, når praktisk talt 
all ferdsel i dette området kommer av 
og i tiltak etablert i forbindelse med 
utbyggingen.

Innspillene bygger på samme strategi 
som ved forrige rullering, beholde 
mest mulig kapital i bygda og å bruke 
denne til å bygge ny infrastruktur og 
skape nye arbeidsplasser. 
Hadde man valg å evaluere effekten 
av forrige plan ville man funnet mange 
interessante svar. Bare på 
Mosetertoppen er det gjennomført 
investeringer i infrastruktur for ca 1 
mrd. I våre selskaper er det i dag ca. 
170 årsverk i ØYER, dvs. ØYER s 
største arbeidsplass.

Samlet er det omfattende 
innspill, for oss fremstår 
disse som en god helhet for 
utvikling innenfor Øyer sør.

Vi har ikke spilt inn noe 
knyttet til alpine områder, er 
svært overasket over at man 
velger å fremme ett forslag 
til arealbruk som kraftig 
begrenser mulighetene til å 
opprettholde bruken slik 
den er i dag og ikke minst 
skaper store utfordringer for 
videreutvikling, det samme 
oppfatter vi gjelder for 
langrennsanlegget.



Litt om våre innspill:



Men først:

er det blitt nødvendig å kommentere GDs artikkel 
om flom og overvann, som vi mener etterlater ett 
fullstendig feilaktig og urimelig inntrykk. 



Flom og overvann:



I forbindelse med første 
reguleringsplanen og før utbygging i 
2008, ble det gjennomført en 
vurdering av hvordan man skulle 
håndtere overvann og etablere sikre 
flomveier.  

I denne gjennomgangen jobbet man 
tett med kommunen og NVE som 
definerte kravene og bidro som 
rådgivere på de løsniger som ble valgt.

På dette tidspunktet anga ikke TEK 
noe krav for overvann, kun anbefaling. 
NVE og kommunen anbefalte at man 
benyttet 50 års gjentaksintervall med 
25% klimapåslag, de stilte også krav 
om at avrenningen til sidevassdrag 
ikke skulle øke som følge av 
utbyggingen. Rambøll Norge AS laget 
vurderingen så lå til grunn for 
reguleringen og senere den ført 
utbyggingen.

2008 – utredet overvann – sikre flomveger, utført av Rambøll.
2017 - etterkontroll av anlegg bygget så langt, utført av Structor.
2021 – uavhengig kontroll, Multiconsult, (etter anbud blant 
selskaper anbefalt av NVE).
Alt ledet av Mosetertoppen Hafjell AS sammen med innleid 
prosjektleder  fra Norconsult.



Flom og overvann:

1
2

3 4

5

6

6

7

9

10

11

12

13

8
14

15

16

Nyseterbekken/Nordre 
slåbekken:

1. Overløp mellom 
bekkene.

2. Kanal for flom og 
overvann.

3. Kanal for flom og 
overvann til FLS 3 
og 4.

4. Kanal mellom FLS 
3 og 4.

5. Overløp kanal.
6. Overløp 2 kanal.
7. Flomvann fra 

nedslagsfelt og 
overløp 
Nyseterbekken.

8. Kanal.
9. Overløp.
10. Nørdre Slåbekken.
11. Kanal/Nordre 

slåbekken.
12. Overløp.
13. Overløp til FLS 3.
14. Overløp til Mosåa.
15. Kanal.
16. Naturlig område.
Alt reguleringsplaner er 
godkjent og behandlet 
av NVE og Øyer 
Kommune.

Overløp bru Mosåa

FLS 3

FLS 4



• At man hele tiden viser til 
Mosetertoppen, som synes 
å være det området hvor 
man har jobbet mest med 
flom og overvann er svært 
spesielt. 

• Ser man på arealene som 
er en del av utbyggingen på 
Mosetertoppen utgjør de 
ca. 4% av nedslagsfeltet til 
Mosåa.

• Så skal man selvfølgelig 
ikke undervurdere risikoen 
knyttet til flom og vann på 
avveie, med påfølgende 
fare for skader, erosjon og 
massetransport. 

• Vi som utbygger har ikke 
fått tilgang til rapporten 
som er laget etter bestilling 
fra kommunen, noe vi ser 
frem til å få.



Tomt vestsiden:

Regulert som næring/fritid i 
dag.

Spilt inn som bolig. 
Tenkt bygget 2-3 større bygg 
og opparbeide ett større 
Grønt- parkområde. Flott 
utsikt til Hafjell svært kort vei 
til sentrum.

Vi tror fremtidens boliger må 
ligge tett. Både for å kunne 
bygge mest mulig 
miljøvennlig, men også for å 
få en mere effektiv 
«hjemmebolig» for beboere 
som trenger delvis oppfølging 
av kommunale tjenester.  



Dalan steinbrudd

Svært viktig for produksjon av 
kortreiste masser som 
benyttes i utbyggingen og 
som deponi av 
overskuddsmasser.

Også svært viktig for fremtidig 
produksjon av veigrus og 
strøgrus ved fremtidig 
vedlikehold av veier.

Steinbruddet eies av 
grunneierne og Hafjell Maskin 
AS.



Erlend Moe:

Spilt inn som fortetting fritid, 
planlagt utvidelse med vei, 
vann, avløp, strøm og fiber 
frem til området .

Innspillet er tatt med på 
vegen av grunneier.

Her har KD forutsatt vei 
gjennom Fjellandsbyen, vi 
mener denne må etableres 
inn fra Mosetervegen.



Hafjell alpinsenter/NorgesSki AS:

Spilt inn iht. samarbeidsavtale 
mellom NorgesSki AS og Hafjell 
alpinsenter AS.

Muligheten til denne fortettingen 
kom etter at man besluttet å 
korte ned Backyardheisen og 
Backyard bla. for å bedre lysløypa 
gjennom området. 

Arbeidsnavn på prosjektet The 
Nest 2 kommer av lignende 
samarbeid i The Nest 1 som ga 15 
mill. i bidrag til utvikling i 
skianlegget.

Vei, vann, avløpt og annen 
infrastruktur er i området. 



Hafjell Alpinsenter AS, 
NorgesSki as, Erlend Moe, 
John Steinar Svegården og Per 
Kristian Hunder:

Spilt formålsendring til fritid 
Områdene ble spilt inn som 
fritid ved forrige rullering ble 
vedtatt blanding 
næring/fritid, nå er 
formålsendring spilt inn, 
infrastruktur er bygget ut 
frem til alle områdene. Store 
investeringer er tatt.



Kringelåslia AS

Fortetting fritid, planlagt 
mulig fortetting informert om 
til alle kjøpere i området.
Tilrettelagt for vei, vann, 
avløp, strøm og fiber frem til 
området, store investeringer 
er gjennomført. 

Har ski inn/ut til 
alpinanlegget og får tilgang til 
nærløyper langrenn. 



Sondre Stubrud:

Spilt inn som utvidelse fritid, 
planlagt vei, vann, avløp, 
strøm og fiber frem til 
området. Har ski inn/ut til 
alpinanlegget og får tilgang til 
nærløyper langrenn. 

Her pågår utbygging av nye 
hovedledninger for VA, strøm 
og fiber.

Inntekter fra salg av grunn har 
vært og er svært viktig for 
utvikling av gardsbruket.



John Steinar Svegården

Grunneier og eier av seter på 
Mosetra, har jobbet i flere år 
for å få på plass tomter til 
søsken, plikt i avtale om 
gårdsoverdragelse, spilt inn i 
håp om å få løst saken.

Nær eksisterende 
infrastruktur.



Verdens beste
Skistadion hele året:

Løypanlegg for 
alle.

Ferdig rigget for 
arrangement av TV 
sendte 
arrangementer.

Innendørs parkering 
for 170 biler.

Service, servering og 
handel.

500 senger.



FIS løyper:

Utvidelse av løypetilbudet for 
skianlegget.

Målet er få løyper som kan bli 
FIS homologerte.
Reglene for dette handler om 
bredder og stigning. Ingen 
store tiltak er nødvendig kun 
hogst, fjerning av stubber og 
steiner og noen svært små 
terrengbearbeidelser.  

Alle løypene som er tegnet på 
myra er etablert og har vært 
der i mange år, her er det kun 
behov for beitepussing slik 
det blir utført i dag ingen 
terrengarbeider.



Tur skiløyper:

Utvidelse av løypetilbudet i 
nærområdet og mellom 
Mosetertoppen og Pellestova.

Kun behov for en 
bestemmelse som tillater 
mindre tiltak som hogst, 
fjerning av stubber og steiner, 
ingen tiltak i myr og det er 
ikke spilt inn lysløype.



Fra grønt til rødt:

I silingen kom arealene som 
er viktig for utviklingen av 
langrennsanlegget ut med 
grønt eller gult, selv om man 
fikk kryss man ikke helt kunne 
forstå.

Det så imidlertid lyst ut for 
muligheten til å utvikle 
skianlegget slik man ønsker.



Fra grønt til rødt:

Når så KU kom ble samtlige 
arealer til å  utvikle 
skianlegget på 
Mosetertoppen satt fra grønt 
til rødt, og av administrasjon 
anbefalt å ikke jobbe videre 
med disse områdene og 
derved ikke satse på 
skianlegget på 
Mosetertoppen.

I tillegg er vi overasket over at 
den delen av anlegget som er 
bygget med unntak av stadion 
er disponert til LNFR med 
bestemmelse om at kun 
mindre tiltak i samsvar med 
hovedformålet er tillatt.

Hvilken betydning får dette ??



Man hadde ingen innspill til 
disse områdene til planen.

Det var jobbet i flere år med 
å utvikle skiløyper her, 
utfordringene lå i hovedsak 
på kulturminner, dette ble 
avklart via en stor utgravning i 
området og ved å bevare en 
del kulturminner ved å 
etablere korridorer gjennom 
disse.

Det er overaskende av man i 
KU ikke tar hensyn til dette.
Det virker meningsløst å ha 
lagt ned flere millioner i løse 
dette når kommunen velger å 
sette resultatet til side. 



Fortetting  innenfor reguleringsplan 
118 Mosetertoppen:

En fortetting av Mosetertoppen vil 
bidra med nødvendig kapital til å 
kunne videreutvikle skianlegget og 
legge bedre til rett for 
næringsvirksomhetene knyttet til 
dette anlegget, og ikke minst 
opprettholde satsingen på 
arrangementene og 
merkevarebyggingen.

I KU har man ikke nevnt av området 
åpenbart er i tråd med Mål og 
strategier vedtatt av Kommunestyret 
som burde veie tungt.

Det er vei, vann, avløp, strøm og 
bredbånd frem til området.



Kulturlandskapet på toppen av 
åsryggen Buåsen 2021:



Fortetting hytter 
Mosetertoppen:

Utviklingen av alpinsenteret og 
skianlegget på Mosetertoppen hadde 
nesten ikke vært mulig uten 
utbyggingen av fritidsboligene, disse 
har bidratt til å få finansiert store 
infrastrukturanlegg som: gondolen, 
Hafjell 360, Backyardheisen, 
Mosetertheisen, restaurant Skavlen, 
langrennsanlegget med 1 mil lysløype 
og snø produksjon,  sykkel og turstier 
ut fra Mosetertoppen og ikke minst 
gitt svært mange senger i utleie.
Kapital fra utbyggingen er også vært 
brukt til å skape arrangementene, 
sponse idrettslaget og finansiere 
oppgradering av idresplassen i 
sentrum osv.

Når man leser KD sine dokumenter og 
ser på silingen sammen med KU 
kjenner man ikke igjen innspillet. 



Gjennomgang v/ Structor



Om konsekvensutredning

• Verdi

• Påvirkning

• Konsekvens (sammenstilling av områdets vurderte verdi og 
den forventede påvirkningen av området ved gjennomføring av planlagt tiltak).

Det er da vanlig å foreta en slik vurdering for hvert av de enkelte tema som utredes.

Ved planlegging av et tiltak vurderes normalt også hvilke avbøtende tiltak som kan inngå i 
tiltaket, for å begrense tiltakets påvirkning i forhold til det enkelte tema, før den endelige 
konsekvensen vurderes. 

Det ser ikke ut til at dette er kommet med i vurderingen enda. Det er synd, for de innspillene 
som nå er tatt ut vil vel ikke bli underlagt full konsekvensutredning, slik at dette ikke blir tatt 
hensyn til. Prinsipp for konsekvensvurdering (Statens vegvesen, Håndbok V712)

Et eksempel på resultat av en vurdering som følger metoden samt de temaene som er gitt i forskrift om 
konsekvensutredninger i er vist i det følgende, med noen kommentarer i forhold til Norconsults vurderinger.

Kommunen opplyser i KU at forenklet metode etter Statens vegvesens Håndbok V712 er benyttet.

I håndboka er det angitt at konsekvens for delområder skal vurderes i tre trinn:

(Dette gjelder i prinsippet også for den forenklede metode som er angitt) 



Om konsekvensutredning

Opprinnelig innspill BF116 (= Område 2) fra Vestsiden Invest AS, sist oversendt 
Øyer kommune 5.10.2020 

Det ser ikke ut til at dette innspillet har blitt reelt vurdert, 
da KU anfører at de har valgt den største yttergrensen, dvs 
Statskogs avgrensning, uten å ta hensyn til den 
differensierte arealbruken i Vestsiden Invest sitt innspill.

Forenklet KU for område BF116 Fortetting Mosetertoppen (Statskog og Vestsiden Invest AS): 

En alternativ vurdering iht Statens vegvesens håndbok V712, med vurdering av verdi, avbøtende tiltak, 
påvirkningsomfang og konsekvens.

Endret innspillsområde etter kommunens siling er i Norconsults vurdering 
vist slik (foreslått intern arealbruk fremgår ikke):



 Kommunen/Norconsult får ved sammenstilling av konsekvens: 12 / 13 minus, 1 pluss

 Alternativ konsekvensutredning etter metoden gir: 4 minus, 1 pluss

 Alternativ konsekvensvurdering etter metoden i Håndbok V712, med faktisk innhold i innspillet og med forskriftens tema viser at en 
helt annen konklusjon enn kommunens/NC’s KU av enkeltinnspill har gitt er mulig  => (Innspillet kan tas med i planforslaget.)

Oppsummering

BF116 Fortetting Mosetertoppen: En alternativ vurdering etter håndbok V712, med vurdering av verdi, avbøtende tiltak, påvirkningsomfang og konsekvens.



 Norconsult får ved sammenstilling av konsekvens: 8/9 minus, 4 pluss

 Alternativ konsekvensutredning etter metoden gir: 2 minus, 4 pluss

 Mye av forskjellen ligger i at kommunen / NC selv har forutsatt bl.a. at det skal gjøres større terrenginngrep, at det skal være
belysning, at det skal gjøres inngrep i myr, at kulturminner skal berøres, samt at f.eks. radonfare hensyntas som negativ påvirkning.

En tilsvarende vurdering etter metoden faller for A112 ut slik (og for A115 omtrent tilsvarende):

A112 Høgåsen mikroskipark og A115 Høgåsen skiløyper:

 Intet av dette er foreslått i innspillet.
 Radonfare er ikke relevant ved tilrettelegging for skiløyper



Sluttkommentar

 Enhver konsekvensvurdering av ikke-prissatte tema innebærer nødvendigvis en viss andel av skjønn.

 En mer omfattende dokumentasjon  / vurdering av verdi, påvirkningsomfang og avbøtende tiltak vil gi bedre grunnlag for skjønn og
bør gjennomføres før endelig planforslag fremmes.

 Man må også ta utgangspunkt i det som faktisk er innholdet i innspillene.



2 Presentasjon fra Vestsiden Invest AS selve innspillet og om hvordan 
innspillet bygger opp under egne utviklingsstrategier og mål.

• Øke antall dager vi klarer å fylle varme senger, aktivitet utenfor de 100 
alpindagene.

• Satse på barmarkssamlinger langrenn som en del av dette.
• Skape fasiliteter med høy kvalitet og kapasitet for å tiltrekke seg gjester hele året, 

skape økt grunnlag for bruk av fritidsboligene hele året, trafikk skaper trafikk.
• Bygge egne varme senger, tett opp mot nødvendig infrastruktur og næring.
• Etablere egen booking for drifte egne senger og aktiviteter.
• Utvikle arrangementene og skape nye, fokus på kvalitet og volum.
• Grunnlag for produksjon i våre bedrifter i all fremtid.
• Gjennom dette få tilstrekkelig trafikk til av næringsenhetene på skistadion og i 

sentrum får stor nok trafikk – hele året.
• De varme sengene vil bidra til økt midtuketrafikk for alpinsenteret.
• Økt volum gir økt mulighet til drift og vedlikehold på all infrastruktur.



Kvaliteten bidrar til Merkevarebyggingen.
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Mosetertoppen Skistadion er navet i vår satsing

500 senger, parkeringsanlegg, kaffe/restaurant, 
resepsjon, sport, dagligvare, treningssenter, 
merkevareshops, verdens beste skianlegg.



• Hvorfor starter ikke en revisjon av KPD med å evaluere resultatene fra 
gjeldende plan ? Er det hensiktsmessig å starte helt på nytt og se bort 
fra den faktiske situasjonen ?

• KPD som helhet avgjør om det blir mulig å fullføre det man er godt i 
gang med, forslaget nå legger opp til stopp der man allerede har 
investert 1 mrd i infrastruktur.

• Er det ikke viktig å tilrettelegge for skianleggene lengre ?



• Grunnlag i strategier basert på tidligere utvikling og utbygging.

• Mål om høyere verdiskapning i destinasjonen – større lokal andel.

• Reiselivsbasert næringsutviklingsplan for Hafjell – Hunderfossen.

• Kommunedelplan for Øyer sør.



• Fritidsboligen som kapital for verdiskapning, avtaler om bygging av 
felles infrastruktur både kommunal og privat:

• Avtale om bygging av vei, vann, avløp, strøm og bredbånd.

• Avtale om økonomisk bidrag til utbygging av Hafjell alpinsenter – heiser, løyper, snø, kaffe osv.

• Utvikling av langrennsanlegg. 

• Fritidsboligen som næringsseng – delingsøkonomi 78% av utleiesengene i bookingene er fritidsboliger, i 
tillegg kommer FINN, Airbnb osv. ett søk på disse viste 120 annonser til utleie på søkerordet «Hafjell»

• Merkevarebygging – basert på aktivitet og svært høy standard på infrastruktur.



Aktiviteten



• 1500 boenheter – brutto 7,5 mrd – ikke vesentlig i seg selv – avhengig av lokal produksjon.
• Rent infrastrukturbudsjett – ca. 1,2 mrd – svært viktig.
• Fra 0 til 169 årsverk i direkte lokale arbeidsplasser.
• Årlige arrangementer gir idrettslaget ca. 400 000 i netto inntekt.
• Hovedsponsor for anlegg og aktivitet i idrettslaget.
• Hovedsponsor for juniorteam langrenn.
• Hovedsponsor for NTG Lillehammer.
• Hovedsponsor for flere enkeltløpere junior og elite.
• Hovedsponsor for Team Mosetertoppen Skiline, langrenn.
• Hovedsponsor for Team Mosetertoppen Skiline, curling.
• Dekker driftskostnader for skianlegget sommer som vinter.
• Gir store bidrag og medvirker til utvikling av infrastruktur i fjellet.



• Vi jobber i hele næringskjeden, utvikling utbygging infrastruktur, drift av infrastruktur, grunnarbeider for og 
bygging av hytter og leiligheter.

• Utvikler handel, overnatting og service – varme/kalde senger. 

• Kompetanse og investeringer utnyttes til å skape synergier – drift kommunale og fylkeskommunale veier.

• Stor eksport av hytter og leilighetsbygg – enorm betydning. 

• Gir heltidsarbeidsplasser og grunnlag for økt bosetning.



• Kompetansen gir bærekraft:

• Grønn utbygging:
• Fra Miljø til Miljø og Klima.




