
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan  
Sandøddin 

Midtre Syndin, Vestre Slidre kommune 
 
Utarbeidet av Utmarksplan AS, 11.12.15 
 
Bakgrunn: 
Grunneiere Gullik Riste (gbnr 8/1 og 9/3) og Ole Jørgen Magistad (28/42) hadde i 
utgangspunktet leid Svein Erik Ski fra Vaset Utbyggingsselskap AS til å utarbeide 
reguleringsplan for seg på nevnte teiger mellom stølsvegen og Midtre Syndin. Pga jobbskifte 
for Ski, ble Utmarksplan AS spurt om å ta over arbeidet. I ettertid har også Normann Helle 
(7/5), samt Olav og Berit Wangensten (8/3) tatt kontakt for å få vurdert sitt areal som 
byggeområde i forbindelse med reguleringsarbeidet. I tillegg ligger stølen til Nina Neståker 
(7/6) samt en del eksisterende hytter/tomter innenfor planområdet. Ca planområde er skissert 
med rød firkant på kart nedenfor.   
 

 
 
Planforslaget legger opp til 46 nye tomter, der disse er mellom 1.0 og 2.1 daa. I tillegg er 
eksisterende eiendom 9/45 foreslått delt i to tomter, og ny tomt har fått betegnelsen H46.  
Planområde på 496 daa, og vil få totalt 86 tomter til fritidsbolig, samt 3 stølsbebyggelser, ett 
naustområde og et avløpsanlegg. 
 
Forhold til overordna plan: 
Planområdet er en del av den gjeldende planen reguleringsplan felt 8 og 9 - Midtre Syndin, 
vedtatt 15.02.94. Reguleringsplanen fra 1994 omfatter et større område, og det resterende er i 
all hovedsak revidert i andre planer. Kartet under viser gjeldende plan som blått, noe som i all 
hovedsak samsvarer med planforslaget for reguleringsplan Sandøddin. En ser her også 
planene som omkranser planforslaget, nemlig reguleringsplan Ristestøl, felt 8 og 9B – Midtre 
Syndin, og reguleringsplan Hagastølen som er levert inn til behandling. I bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel, går det fram at felt H8 og H9 fortsatt skal gjelde etter vedtak av 
kommuneplanen. Denne planen er derfor å se på som en revisjon av gjeldende 
reguleringsplan, og uavhengig av kommuneplanen.  



  

 

Kart under: Utsnitt av gjeldede arealdel. 

 
 
Om planforslaget/ landskapsvurdering: 
 
Planområdet strekker seg fra Midtre Syndin og opp til stølsvegen. Planforslaget har altså 46 nye og 39 
eksisterende tomter/ hytter. I og med at det er en del eksisterende hytter i området, så er det også 
eksisterende veger til disse. En har tatt utgangspunkt i eksisterende veger, og har forlenget disse der 
det er nødvendig. Slik sett medfører ikke revidert plan større nye terrenginngrep til veg. Det er regulert 
inn skiløype både nederst ved vannet og oppe ved stølsvegen, med unntak av et mellomparti der løypa 
går nord for planområdet (på oversida av stølsvegen). Begge løypene er eksisterende.  
I område N1 ligger tidligere godkjente og fradelte nausttomter. Dette arealet tilsvarer det som ligger i 
gjeldende plan. Det er anslagsvis plass til ytterligere 2-3 naust innen arealkategorien.  
 
Ingen ny bebyggelse er (unntatt naust) er lagt nærmere vannkanten enn 50 meter, som er grense 
fastsatt i gjeldende kommuneplan for Vestre Slidre. Ellers så er det lagt opp til tomter i hovedsak 
mellom 1.0 til 2.1 daa, noe tett og noe med mer luft imellom. Byggegrenser er vist på kartet, og er i 
hovedsak regulert med 4 meter til nabogrense. Unntaket er noen tomter der byggegrense er utvidet inn 
på tomt og vekk fra fuktigere partier. Tomt H41 har en høyde inne på tomta, og byggegrense er her 
satt slik at hytte ikke kan etableres på den mest eksponerte delen av tomta. Ellers så er det sagt i 
bestemmelsene at garasje kan etableres inntil 2 meter fra tomtegrense mot veg.  
 
Lia fra stølsvegen og ned mot Midtre Syndin er slak og jevn. Det medfører at det ikke er spesielt 
eksponerte hauger eller rygger som er uheldige å plassere bygg på. Tomtene er lagt slik at de faller inn 
i den stilen Syndin-området har som hytteområde.  



Når det gjelder naturgrunnlaget, så er det relativt fuktig i store deler av planområdet. Dette medfører at 
det er en del vier i området, og det er myrlendt på den nederste delen midt i planområdet. Dette er 
likevel myr som er såpass grunn, at det er foreslått en 2-3 hytter på slikt areal. Prøvestikk viser at det 
er ca 30-50 cm ned på fast grunn, og en kan med enkelhet bytte ut noe myrjord med stein, slik at dette 
blir greie byggetomter. Som på resten av Syndin, så holder bjørka på å etablere seg mer og mer. Det er 
likevel en del åpne områder innenfor planområdet. Vegetasjonen der det ikke er myr, virker til å være 
mye gras og lyng. Det kan se ut som det er en del sandholdig jord i området. Bildet under er fra 
webkamera i nærheten av tomt H39, og viser noe av terrenget i planområdet. Det viser også hvordan 
bjørka etablerer seg.  
 

 
 
Fortetting er et tema i planen, da det er en del hytter her fra før. Det har vært lagt vekt på å ikke legge 
nye hytter slik at de ødelegger all utsikt for eksisterende hytter. I enkelte tilfeller vil eksisterende hytter 
kunne bli berørt i en utsiktsretning, men ikke alle. I de fleste tilfeller vil høydeforskjellen gjøre at en 
ser over nye tak.   
 
«Arealregnskapet» for planen er som følger:  
Fritidsbebyggelse – frittliggende  151 822 m2 
Skiløype         9 042 m2 
Avløpsanlegg         1 140 m2 
Naust          1 536 m2 
Veg        40 842 m2 
Kjøreveg         1 050 m2 
Parkering            337 m2 
Energinett (og faresone)            89 m2 
Jordbruk       29 262 m2 
Naturformål     260 803 m2 
 
Hensynssone        51 907 m2      
 
Friluftsliv er hovedgrunnen til at folk etablerer seg med hytte på Syndin. Planen har en del åpne 
korridorer som gjør det mulig å gå i terrenget her, samt at veiene kan nyttes. Det er regulert inn to 
skiløyper, en ved vannet og en langs stølsveien. (denne går utenfor planområdet forbi Lostøl). Begge 



disse er eksisterende, og viktige for brukere vinterstid. Ellers er det vannet viktig sommerstid, og 
planen hindrer ikke tilgang og bruk av dette.  
 
Vann- og avløp: 
Det er utarbeidet og godkjent vann- og avløpsplan for noe tilgrensende område. Denne er utarbeidet av 
SWECO Norge AS (datert 23.01.12), og godkjent i Vestre Slidre kommune 24.10.13 (sak F-69/13). 
Planen er i utgangspunktet lagd for tomter i planområde H8 og 9B (oversida av vegen) samt 
eksisterende enheter i planområdet, men det er dimensjonert slik at det også kan ta unna de nye 
tomtene i denne planen. Dette må det søkes separat om, jf rekkefølgebestemmelse 0 A. i 
reguleringsbestemmelsene. En forutsetter at kommunen må gå inn og vedta at gjeldende godkjennelse 
i sak F-69/13 også kan innbefatte nye tomter, og det antas at dette må søkes om separat. 
 
Når det gjelder løsninger i v/a-planen, så legges det opp til at en eller flere hytter kan borre felles 
brønnpunkt. Avløpet skal løses ved at det blir etablert minirenseanlegg på hver tomt, hvor det rensa 
vannet blir ført i ledning ned til Sandodden. Der er det etablert et etterpoleringsanlegg for det rensa 
avløpsvannet, jf plankart.   
 
Det en vet fra andre områder på Syndin, er at det er ganske tette masser, noe som begrenser 
infiltrasjonsmuligheter.  
 
Strøm: 
Det er eksisterende strømnett i planområdet, og Valdres E-verk har i sin uttale vist til at dette anlegget 
er tilstrekkelig til å forsyne de nye tomtene. Det er en eksisterende nettstasjon (trafo) i området, og den 
er vist på reguleringskartet, jf også merknad fra Valdres E-verk.  
 
Trafikkforhold: 
Innen planområdet er det to eksisterende veger, nemlig Sandodden og Syndisheim. Sandodden går ned 
til Sandodden, og har i tillegg til Syndisheim Nedre Ristestølveg knytta til seg. Det eksisterende 
veisystemet server litt i overkant av 45 enheter. Behovet for nye veger er for å løse ut nye tomter, og 
en har forlenga eksisterende stikkveger, eller lagt opp til nye stikkveger ut fra eksisterende 
hovedveger. Unntaket er veg inn til tomtene H38/ H39. Dette er en veg som kanskje må vurderes som 
en ny hovedveg, da den løser ut et helt nytt område. Det er foreslått Lostølvegen som navn på denne. 
 
Sandodden og Syndisheim er godt etablerte veger, som også har blitt brøyta. Det skal poengteres at når 
en lager en lengdeprofil på Sandodden, så er den tidvis bratt – brattere enn 1:10. Samtidig er dette over 
kortare strekningar (30-50 meter), og totalt sett er nok stigninga rundt 1:10. Nye veger/ stikkveger er i 
all hovedsak innenfor 1:9 når det gjelder stigningsforhold.  
 
Det er ikke etablert kryss som er uoversiktlige/ farlige. Det er lite høyreist vegetasjon langs vegene, og 
siktforhold er gode. Det er heller ikke veger som innbyr til stor fart. Slik sett har en ikke sett det 
nødvendig å regulere inn sikttrekanter, men kan gjøres.  
 
Det skal poengteres at vegen Sandodden er regulert med en omlegging nede på selve Sandodden. Her 
er kjørevegen trekt noe vekk fra vannkanten. Dette for å få plass til skiløypa, dersom det vinterstid blir 
brøyta ned til hyttene og etterpoleringsanlegget.  
 
 
Risiko- og sårbarhet: 
Det blir utarbeidet egen ROS-analyse for planen. Det er ikke pekt på alvorlige sikkerhetsrisikoer i 
planområdet.  
 
Dyreliv, friluftsliv og verneverdige områder: 
Det foreligger ikke kjente konflikter i forhold til dyreliv, vilttrekk og lignende. Situasjonen er vurdert i 
forhold til biomangfoldlovens § 8-12, Artskart og naturbasen.  



I naturbasen er det gjort registreringer av naturtyper innen planområdet. I vestre del av området ligger 
ei stor rikmyr, som i følge naturbasen er definert som naturtype A05 og er regnet som lokalt viktig. I/ 
ved stølene på Lostøl er det registrert både naturbeitemark kode D04 verdikode B – regionalt viktig og 
naturbeitemark D04 vedikode C – lokalt viktig. Den regionalt viktige naturbeitemarka er vist på 
plankartet, mens den lokalt viktige er foreslått delvis nedbygd. I tillegg er det registrert naturtype 
slåttemark D01 – lokalt viktig. Denne er delvis regulert til nye tomter der slåttemarka er gjengrodd, 
men der vegetasjonen er åpen, er det regulert til jordbruk. Det er ikke lagt inn hensynssone på disse to 
siste naturtypene.  
       
Planområdet er i sin helhet innenfor nedslagsfeltet til Nordre Syndin/ Helin som inngår i verneplan for 
vassdrag. I Artskart ligger artsregistreringene i forbindelse med arbeidet som førte til registreringene i 
naturbasen – altså planteregistreringer rundt myrene og stølsområdene.   
 
Vurdering etter biomangfoldloven § 8-12:    
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Området er også vurdert i forhold til naturbasen til DN, samt Artskart, jf over.  
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Byggeområdene i planen skiller seg ikke ut med spesielle plante- og dyrearter i forhold til 
nærområdene, jf også landskapsvurdering. Det som eventuelt blir ødelagt på byggetomtene vil 
en finne ved siden av. En skal likevel både i planarbeidet (og ikke minst om planen blir sett ut 
i livet) ta de hensyn som skal til for å ta vare på den eksisterende vegetasjonen. Unntaket er 
naturtypene kommentert over. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samla belastning) 
En forutsetter at vann- og avløpsplan sørger for at avløpsløsningen med etterpolering ikke 
forurenser Midtre Syndin, som har fått redusert vannkvalitet de siste åra.    
Det er klart at nedbygging og bruk av området vil virke inn på økosystemet lokalt.   
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaver vil bekoste plan og nødvendige felles vann- og avløpsløsninger. Kunnskapen en 
har om plante- og dyreartene i området er såpass gode at en vurderer det som unødvendig med 
ytterligere vurderinger.   
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
En forutsetter at entreprenører gjennomfører utbygging etter gjeldende forskrifter, og at 
avløpsløsninger fungerer slik at det ikke forurenser Midtre Syndin ytterligere.  
 
En konkluderer med at det ikke er regionalt eller nasjonalt viktige arter eller naturtyper som 
blir vesentlig skadelidende som et resultat av reguleringsplanen. En vil imidlertid få noe 
negativ innvirkning på registrerte naturtyper rundt Lostølen. Disse er lokalt viktige, og det vil 
være en politisk vurdering om disse skal ivaretas eller ikke. 
 
Når det gjelder friluftsliv, så er ikke planlagte tiltak til hinder for slik utøvelse. Både 
tilrettelegging for skiløyper og naust bidrar til å fremme friluftslivet, men det er en 
forutsetning at naust ikke blir etablert slik at de privatiserer strandsonen. Det er liten grunn til 
å frykte dette.  
 
 
 



Beite/ Landbruk: 
I Vestre Slidre er det utarbeidet en del beitekart, men kommunen opplyser at i dette området 
er det ikke gjort registreringer.   
 
På kartutsnittet under er det lagt på registrert arealressurskart for planområdet. De okergule 
feltene er registrert som fulldyrka, de lyse gulgrønne feltene er registrert som uproduktiv 
skog, og den røde skravuren viser registreringer av dyrkbar jord. Det vil si at alle nye tomter 
er planlagt på registrert dyrkbar (eller allerede dyrka) jord. Unntaket er tomtene nede på 
Sandodden. En må her ta inn over seg realitetene, som er at vi her er på mellom 950 og 1000 
moh i et område som nå i all hovedsak er et hytteområde. Det er derfor svært lite realistisk at 
det kommer til å bli noen utstrakt nydyrking i dette området, og hyttene medfører en 
potensiell konflikt med beitedyr. Gårdene med eiendom i dette området har i all hovedsak dyr 
og dyrka mark andre steder, og denne lia ned mot Midtre Syndin har de siste åra utvikla seg 
mer og mer til å bli et fritidsområde, noe det kommer til å fortsette med i den nærmeste 
framtid. Verdien for landbruk blir derfor vurdert som liten.   
 
De okergule flekkene viser tre støler som ligger i planområdet. Den ene er støl til Haugen 
gbnr. 8/3 (eier Berit Wangensten). Dette er et bruk på totalt 226 daa, hvorav 30 er dyrka. 
Husene er fra 50-tallet, og eier ønsker å få godkjent et par tomter på stølen for å få kapital til å 
bygge ny næring og oppruste bebyggelsen på bruket. En vurderer det til at stølsjordet ikke har 
noen landbruksmessig betydning for bruket lengre.  
Den andre stølen hører til gbrn 7/5 (eid av Normann Helle). Her er tomtene lagt på det arealet 
som er gjengrodd, men den dyrka marka som fortsatt er mulig å beite/ slå, er holdt inngrepsfri. 
Bildet fra webkameraet tidligere viser denne stølen i øvre høyre billedkant.  
Den siste stølen tilhører gbnr 7/6 (eier Nina Neståker). Her blir det ikke foreslått noen 
bebyggelse, og arealet er regulert til jordbruk.  
 

 
  
 



Konklusjon: 
Planforslaget er en blanding av utvidelse og fortetting av et eksisterende hytteområde. En har ikke 
gjennom de analysene som er gjort funnet forhold som gjør at planforslaget ikke bør fremmes. En 
mener dette er en nøktern og gjennomtenkt utvidelse av planområdet, såfremt det ikke blir bygget for 
høye og eksponerte hytter, noe reguleringsbestemmelsene har begrensninger for.  
 
Ytterligere kommentarer/ vurderinger blir gjort opp mot kommentar til de innkomne merknadene ved 
oppstartsvarselet, jf under. 
 
Innkomne merknader til oppstartsvarselet: 
 
Innkomne merknader blir her gjengitt og kommentert: 
 

1. Merknad Oppland Fylkeskommune 
Forslagsstiller skriver at de er engasjert av to grunneiere for å utarbeide en reguleringsplan for 
området hvor deres eiendommer inngår. I tillegg blir det vurdert regulering av eiendommen 
gnr.7/bnr. 5. På vedlagt planavgrensning inngår denne eiendommen. Formålet er å regulere 
flere hyttetomter og å oppjustere bestemmelser for eksisterende hytter. Planområdet er 
tidligere en del av reguleringsplan for felt 8 og 9 for Midtre Syndin. Hvilken status denne 
planen har nå, er ikke oppgitt. 
 
Dette er en felles uttalelse fra Regionalenheten og Kulturarvenheten. 
 
Merknad fra Regionalenheten 
 
Området er avsatt som byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
Det er viktig å utnytte arealene godt, samtidig som hensyn til kulturlandskap, kulturminner og 
eksisterende hytter ivaretas på en god måte. Tomtestørrelser, hyttestørrelser og byggehøyder 
bør harmoniseres med det som er godkjent i området rundt tidligere. Eiendom 7/5 ser ut til å 
være en seter med dyrka mark, og vi minner om føringene for bevaring av dyrkamark  i 
Jordvernstrategi for Oppland (2007).  
 
Kommuneplanen har fastsatt minste avstand til vassdrag for nye tiltak i LNF-områder til 50 
m. Vi vil tilrå at det fastsettes en 100 m-sone fra vannet som ikke skal berøres av nye hytter. 
Dette innebærer at hele flaten på nedsiden av myra midt i planområdet, med selve Sandøddin, 
holdes fri for ny bebyggelse. Unntak kan ev. gjøres for naust. 
 
Det er positivt at det skal utarbeides en plan for teknisk infrastruktur og utbyggingsavtale. 
Vi viser ellers til veileder T-1450 om planlegging av fritidsbebyggelse, der særlig rådene om 
bygging ibratt terreng bør følges.  
 
Merknad fra Kulturarvenheten 
 
Som avklart tidligere med Svanheld, på e-post av 23.8.2014, er det tidligere gjennomført 
arkeologiske registreringer i store deler av det aktuelle planområdet. Dette ble gjennomført i 
forbindelse med legging av et kabelanlegg fra Åstadstølen til Høymestølen i 2006. Det ble da 
påvist to kullfremstillingsanlegg (id 95305 og 92306), som det må tas hensyn til videre i 
planleggingen. 
 
Kulturminnene må avmerkes i kartet med hensynssone etter PBL § 12-6 jfr § 11-8 bokstav d 



(kryssskravur, sosikode 730). For å ivareta hensynet til kulturminnene må terrenget rundt dem 
sikres mot at skjemmende tiltak settes i verk for nært inntil gropene. Arealet rundt 
kulturminnene må derfor avsettes med hensynssone etter PBL § 12-6 jfr. 11-8 bokstav c (skrå-
skravur, sosikode 570). Alternativt med arealformål vern av kulturmiljø jfr PBL § 12-5 (mørk 
grønn farge). 
 
Vi ber om at forslag til hensynssone oversendes Kulturarvenheten, slik at vi kan komme til 
enighet om avgrensing i god tid før høring av planen. Viser imidlertid videre planlegging at 
det er vanskelig å ivareta hensynet til kulturminnene, ber vi om at en tar kontakt for å 
diskutere en eventuell søknad om dispensasjon etter Kulturminnelovens § 8, fjerde ledd. 
 
Vurdering: 
Når det gjelder tilpassing til kulturlandskap, eksisterende hytter med mer, så har en lagt seg på 
ei linje der fortetting er prinsippet, og slik sett vil nok noen eksisterende hytteeiere oppleve at 
de får nye naboer tett innpå seg, og kanskje også at de tar noe av utsikten fra dem. Samtidig er 
det ingen eksisterende hytter som blir helt innesperret, og det er også noe høydeforskjell som 
medfører at eksisterende hytter ser over nye. Det er også forsøkt å opprettholde en del grønne 
strukturer.  
Når det gjelder støler, så er dette kommentert under landbruk i planbeskrivelsen.   
En velger å holde seg til 50-meterssonen som er vedtatt i gjeldende kommuneplan. Nå er det 
likevel bare ei ny tomt som er foreslått nærmere Midtre Syndin enn 100 meter, og denne blir 
liggende bak naustområdet, slik at den faller naturlig inn i den eksisterende bebyggelsen. 
Resten av 100-metersbeltet i planområdet holdes fritt for nye hytter, og myrområdet ivaretas. 
Unntaket er etablering av renseanlegg.  
Kulturminnene det er vist til i uttalelsen, ligger i planområdet Hagastøl nordvest for denne 
planen. 
 

2. Merknad Fylkesmannen i Oppland 
 
Vi viser til oversending av 4. september 2014 med varsel om oppstart av reguleringsplan for 
Sandøddin. Formålet med reguleringa er å leggje til rette for fleire hyttetomter og å endre 
reguleringsføresegnene for planen. 
 
Planområdet ligg mellom eit planområde som det nettopp er varsla oppstart for, og eit som har 
vore på høyring. Alle reguleringsplanane legg til rette for fleire hyttetomter. Det blei i førre 
kommuneplanprosess nemnt frå kommunen si side at ein ønskjer å sjå området som ein 
heilhet. Vi stiller spørsmål ved om dette blir følgt opp når planlegginga av området skjer 
gjennom tre ulike prosessar. Vi ber kommunen om å vurdere områda i samanheng, dette gjeld 
særleg for dei tema som vi går nærare inn på nedanfor. 
 
Konsekvensutgreiing og forholdet til overordna plan 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsett til nåverande byggjeområde for fritidsbustader, 
der eksisterande reguleringsplan gjeld. Kommunen og tiltakshavar vurderer det slik at planen 
ikkje blir omfatta av kravet om konsekvensutgreiing. 
 
Landskap 
 
Det er eit nasjonalt mål at utbygging av fritidsbustader skal skje med vekt på omsynet til 
ressursbruk og estetikk, og at ein skal unngå utbygging i snaufjellet. Noreg har slutta seg til 



den europeiske landskapskonvensjonen, og forplikta seg til å ivareta landskapsomsyn i 
planlegginga. Fylkesmannen ber om at det blir utarbeidd ei vurdering av landskapsverknad og 
miljøomsyn i planomtalen. Vi ventar også at det ved utbygging innanfor planområdet blir teke 
omsyn til området sin verdi som stølsområde, under dette den byggeskikken som pregar slike 
område. I føresegnene må det leggjast vekt på at det visuelle uttrykket frå dei nye hyttene blir 
underordna stølstradisjonen, slik at stølsmiljøet i størst mogleg grad blir bevart. 
 
 
Naturmangfald 
 
Vi viser til vår fråsegn av 15. juni 2014 til høyring av reguleringsplan for Ristestølen. I dette 
området finst lokalitetar av naturtypane rikmyr og naturbeitemark. Vi vil også gjere merksam 
på at området ligg innanfor eit stort samanhengande myrsystem, og at lokalitetane kan ha 
høgare verdi enn det som er satt i naturbase i dag. Konsekvensane planframlegget vil få for 
naturmangfaldet må vurderast og kome tydeleg fram i planomtalen jf. naturmangfaldlova §§ 
8-12. 
 
Strandsona 
 
Planområdet er trekt ned til Midtre Syndin. Det er eit nasjonalt mål å bevare strandsona som 
natur og friluftsområde. Fylkesmannen føreset difor at areala i strandsona blir regulert til 
friluftsområde med allmenn tilkomst. 
 
VA-plan 
 
Fylkesmannen tilrår at vatn- og avløpsløysingar blir avklart gjennom plan. For å unngå fare 
for forureining ved utslepp frå einskilde fritidsbustader, bør innlagt vatn ikkje tillatast utan at 
det ligg føre ein felles VA-plan for hytteområdet. Denne reguleringa må også sjåast i 
samanheng med andre reguleringar i området. 
 
Jordvern og beiteinteresser 
 
Vi legg til grunn at den endelege planavgrensinga kan bli noko justert ved seinare høve, men 
ut frå dokumentasjonen som ligg ved oppstartvarselet, kan vi ikkje sjå at det ligg 
landbrukseigedomar (stølar) eller dyrka mark innanfor planområdet. Det ligg likevel fleire 
stølar i tilgrensande område. Når det gjeld inngjerding av hyttetomter, så ventar vi at 
eventuelle føresegner om inngjerding blir utforma slik at beitedyr framleis har tilgang til 
området og kan komme seg uhindra ned til vatnet.  
 
Kommentar: 
Merknaden frå fylkesmannen er i all hovudsak kommentert og vurdert i tidligere 
planbeskrivelsen.  
 

3. Valdres E-verk 
 
Her har vi ikke behov for flere nettstasjoner innafor området. Det er planlagt plassert en kiosk 
på øvresida av hovedvegen. 
 
Kommentar: 
Det er en eksisterende trafo innenfor planområdet. Denne er lagt inn i planen.  



4. Raymond Roth 
Jeg er eier av G28/B13,  9/21, min sønner Lars Rooth eier 28/15, Espen Rooth eier 28/29, 
Vegard Rooth eier 28/32 og Marius Rooth 8/15. Vanntilførselen til disse eiendommene går fra 
et oppkomme syd for Revhaugen og G28/B29. Vannledningen  går under den veien som er 
tegnet til H47 og H48 og delvis under disse eiendommene og videre over myra til 
eiendommene. H47 og H48 bør trekkes mot øst og syd. Vi viser til vedlagt skisse som antyder 
trase for vannledningene.   
Vi registrerer at det er planlagt å skille ut tomt H44. Da 28/13, 28/15 og 9/21 ble kjøpt var det 
en forutsetning at H44 og området rundt skulle være friområde og ikke bebygges.  
Vi ber om at det vennligst blir tatt hensyn til dette, og planene endres. 
 
Kommentar: 
Når det gjelder H47/ H48 og konflikt med vannledning, så vil det uansett bli lagt opp til at 
vannpunktet kan nyttes som i dag.  
H44 – som i innlevert plan heter H41 – blir liggende i planforslaget. Ved en revisjon av plan, 
er det også åpning for å vurdere fortetting av områder som ikke tidligere er tatt i bruk. En 
styrer her plassering av hytte vekk fra høyeste punktet, og det legges til grunn at dette er en 
fortetting som ikke medfører uakseptable forandringer for eksisterende enheter.  
 
Andre: 
Det har også vært kontakt med andre hytteeiere gjennom prosessen, men dette har for det 
meste vært informasjon i form av løsningsforslag under vegs i prosessen.  
 
 
Utmarksplan AS 
11.12.15 - kvs  
 
 


