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1. Innledning 
 

1.1   Bakgrunn 
Det ble holdt oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune den 3. januar 2018. 
Formålet med planarbeidet er fortetting av eksisterande og utviding av område for fritidsbebyggelse. 

Samtidig legge til rette for forbedring av skiløypetilbudet og turveger og ta vare på grønne korridorer 

og preget for området. 

Utbygger er Tranberg-Gruppen v. Haakon Edland. Konsulent for planarbeidet er Areal+ AS. 

 

 
Figur 2: Planområde med kommunedelplan 

 

1.2 Planprosess 
 
Planarbeidet har vært tatt opp med Vestre Slidre kommune i et oppstartsmøte den 3. januar 2018. 
Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt planen.  
 
Område S9 er i gjeldende kommunedelplan for Vaset framtidig erverv-område og ligger på deler av 
eiendommen gnr. 66, bnr. 1. 
Utbygger ønsket i utgangspunktet å regulere S9-området til kombinert formål næring/fritidsbolig. 
Dette samsvarer ikke med overordna plan, kommunedelplan for Vaset, og det var derfor nødvendig å 
lage planprogram for S9-området. 
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S9-området er en del av hele planområdet for Brakastølen som strekker seg fra Krokåne i sør til øvre 
grense for område ERP 25a i kommunedelplanen, opp mot Storhøvda. Det er utarbeidet 
detaljreguleringsplan for hele området, der S9 er inkludert. 
I høringen av planprogrammet kom det fram at det bør vurderes konsekvensene av å endre formålet 
fra næring til kombinert formål.  
Utbygger har i etterkant bestemt seg for å planlegge til næringsformål innenfor S9-området i tråd med 

kommunedelplanen, og i planforslaget er det lagt inn 5 områder for næring/utleiehytter, T1 – T5. 

Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 6. mars 2018, sammen med forslag til planprogram.  

Det ble sendt brev med varsel om oppstart til offentlige og private etater og til naboer.  Frist for 
merknader var 20. april 2018. 

 
 
 1.3 Informasjon og medvirkning 
Den 1. juni 2018 ble det holdt et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i Vestre Slidre 
kommune, kulturhuset, der det var ca. 25 frammøtte. Det kom inn flere innspill som var nyttig i det 
videre planarbeidet. 
I forbindelse med behandling av planforslag i kommunen sender kommunen planforslaget ut på høring 
og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
 

2. Rammer og premisser for planarbeidet 
 
2.1   Nasjonale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen uten 
at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 

 

Stortingsmeldinger: 

- St.meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 

- St.meld. nr. 16 (2004-2005), Leve med kulturminner. 

- St.meld. nr. 35 (2012-2013), Framtid med fotfeste - kulturminnepolitikken. 
- St.meld. nr. 40 (2002-2003), Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer. 

- St.meld. nr. 42 (2000-2001), Biologisk mangfold. 

- St.meld. nr. 14 (2015-2016), Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold. 
- St.meld. nr. 39 (2000-2001), Ein veg til høgare livskvalitet. 

- St.meld. nr. 1 (2003-2004), Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling. 

 

Rikspolitiske retningslinjer, veiledere og rundskriv: 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets T -1442) angir 

krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og transportplanlegging, 2014. 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. September 2009 

- Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. Juni 2009 

- Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE 

- Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. 
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- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 

- Utbygging godt tilpasset landskapet, jfr. den europeiske landskapskonvensjonen og veileder for 
planlegging av fritidsbebyggelse, T-1450. 

 
 
2.2   Eksisterende arealplaner i området  
 
Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan  
Kommuneplan for Vestre Slidre ble vedtatt i kommunestyret i to omganger, 18.09.2003, K-48/03, og 
29.04.2004, K-23/04.  
Kommunedelplan for Vaset ble godkjent 10.11.2005.  
Arbeid med revisjon av arealdelen til kommuneplanen er sett i gang, og den inkluderer Vaset. 

 
Reguleringsplaner 
- Høyset Panorama, planID 0543R064, vedtatt 08.11.2007 

- Brakastølen Hyttegrend øst, planID 0543R039, vedtatt 18.04.2002. 

- Øvre Ulset, planID 0543R056, vedtatt 29.03.2007. 

- Ulven Hyttegrend, planID 0543R104, vedtatt 24.09.2015. 

- Vasetvatnet rundt, heimsida, planID 0543R091, planprosess 2013-14, ikke ferdig behandla. 

 
 

Figur 3: Reguleringsplanar i området 
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3.   Beskrivelse av planområdet 
 
Generelt 
Terrenget heller mot sørvest, er solrikt og har god utsikt utover Vasetvatnet og over mot fjella i sør og 
vest. Lia har øverst spredt bjørkeskog med åpne parti imellom. Lenger nedover lia er det til dels tett 
granskog, også en del hogstmoden granskog. 
Nedafor Øyestøladn går Krokånvegen som møter Murkelivegen noen hundre meter lenger vest. 
Murkelivegen går rundt Vasetvatnet på sørsida av vatnet og blir kobla til Panoramavegen ved 
Vasetstølen. Krokånvegen tar av fra Knippesetvegen på nordsida av Vasetvatnet ved Ødestøladn og 
passerer bl.a. Brakastølen og går videre nordover til den møter Haugrudvegen ved Knippesethøgde. 

 
 

 
Figur 4: Den øvre del av Brakastølen består av nyere hyttebebyggelse med høy standard. 

 

 

Figur 5: Den nedre del av Øyestølsvegen er ikke egnet som adkomst for mye ny hyttebebyggelse, da den 

er svært bratt.  
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Nedre del av Øyestølsvegen er den gamle stølsvegen som går mellom tilgrensende slåttemark og 
tidligere beiteområder, og er et viktig kulturlandskapselement som bidrar til trivsel og identitet i 
området.  
 

Øyestølen er et helhetlig, gammelt og godt vedlikehold bygningsmiljø, som gir området særpreg. I 

planarbeidet har det vært viktig at kulturlandskap og nyere tids kulturminner er grundig vurdert og 

hensyntatt i planprosessen.  

 

 

Figur 6: Spredte hytter i området (merka med gul farge). Skiløypa Vasetvatnet rundt ned for stølen 
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Figur 6: Det er godt preparerte skiløyper i området 

 
 

 
Figur 7: Eksisterende renovasjon langs nye Øyestølsvegen 

 
 



Planbeskrivelse Brakastølen, Vestre Slidre kommune 

 09.10.2018 

  9 

4.   Beskrivelse av planforslaget 
 

4.1 Generelt 
Reguleringsplanen omfatter plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 

Planen erstatter delvis tidligere reguleringsplaner for Brakastølen hyttegrend øst og Øvre Ulset.  

 

 
 
Figur 8: Forslag til detaljreguleringsplan for Brakastølen. (Det kommer nytt plankart) 

 
Tomtene har god, fast byggegrunn, med helning mot sørvest og har gode solforhold. Øverst i feltet er 
det spredt bjørkeskog. Lengre nede er det til dels tett barskog. En del av skogen må ryddes for å bygge 
hytter og infrastruktur i byggeområdene. Utbyggingen blir delvis en naturlig fortetting av eksisterende 
hyttefelt, og delvis nye områder som er godkjent i kommunedelplanen. Mellom hytteområdene er det 
regulert til LNFR-areal, med nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet.  
Målet er å planlegge hytter som passer inn i landskapet, tilpasset hver tomt., og som er i tråd med det 
utbyggingsmønsteret som er i området i dag. 
Noe skog skal bevares mellom hyttene, for å hindre innsyn og for å bevare naturpreget. 
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4.2 Arealoversikt (det kommer ny arealoversikt) 
 
Formål Areal i m2 Sum areal i 

m2 

Bebyggelse og anlegg 

Fritidsbebyggelse eksisterende 152822  

Fritidsbebyggelse ny 305863  

Næring/utleiehytter 12570  

Skiløype 20131  

Energianlegg, trafo 193  

Renovasjonsanlegg 623 492202 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 98943  

Parkering 892 99835 

Grønnstruktur 

Turdrag 2156 2156 

LNFR 

LNFR 462938 462938 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Friluftsformål  3775 3775 

SUM 1060907 1060907 

 
 
 
4.3 Bebyggelse og anlegg 
 

 
 
Figur 9: Det er 1 boligeiendom innenfor planområdet som ligger langs Knippesetvegen. 

 

 

Fritidsbebyggelse – eksisterende og ny bebyggelse 
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Illustrasjon for tomter i bratt terreng: 

 
 
 
Innenfor planområdet er det 115 eksisterende hytteeiendommer, der de fleste er bebygd. I tillegg er 

det planlagt 92 nye private fritidseiendommer, og det er planlagt 5 tomter for næring/utleiehytter. 

Bestemmelsene for planlagte hytter er i henhold til godkjent kommunedelplan og til bestemmelser i 

mal for reguleringsbestemmelser fra kommunen. 

De planlagte tomtene er romslige, og de fleste er fra ca. 1 dekar og oppover, der det er plass til 
hovedhytte, med to uthus/anneks/garasje. De inntil tre bygningene skal plasseres i tunformasjon, og 
det skal ikke være innbyrdes avstand mellom bygningene enn 12 meter.           
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Kommunens retningslinje for fargebruk på hytter i regulerte områder: 

 
 

Figur 10: Retningslinje for fargebruk på hytter 

 

 

Næring/utleiehytter  

Området skal utnyttes til utleiehytter, i tråd med kommunedelplanen. Det er delt inn i 5 tomter, med 

størrelse mellom ca. 1800 og 2800 m2. Området har atkomst fra eksisterende veg ved Krokånevegen. 

 

Skiløype 
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Figur 11: Eksisterende skiløyper i området (kilde: Skisporet.no) 

 



Planbeskrivelse Brakastølen, Vestre Slidre kommune 

 09.10.2018 

  14 

 
Figur 12: Eksisterende og planlagte skiløyper i øvre del av området 

 
Kartet fra Skisporet.no viser eksisterende skiløyper i området. Plankartet (utsnitt ovenfor) viser at 
planen foreslår nye atkomster til eksisterende skiløyper fra området med hyttenummer 43 – 69 og i 
området nord for tomt 28-29 mot Høyset. Nederst i planområdet, i sørvest, kommer turløype rundt 
Vasetvatnet innenfor planområdet, og løypa krysser Krokåne i kjøreveg som er skiløype om vinteren. 
Det er planlagt skiløype, sammenbindingsløype, fra øvre del av området til løypa som går Vasetvatnet 
rundt. 

 

Renovasjonsanlegg, høyspentanlegg, lavspentanlegg 

  
Figur 13: Forslag om ny plass for renovasjon er tatt opp med Valdres Kommunale Renovasjon som 

støtter forslag til nytt sted for renovasjon. 

Område for renovasjon ligger sentralt langs Knippesetvegen med lett tilgang for flere og har god plass 
for eventuelt renovasjon under bakken, noe som medfører at renovasjonsområdet blir ryddigere og 
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ser penere ut. En slik plassering forutsetter at eksisterende høyspentlinje legges i kabel i bakken på 
strekningen. 
 

   
    

Figur 14: Høyspentlinjer i området 
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Figur 15: Høyspentlinjer i området 
 
Som figur 14 og 15 viser så er det konflikt mellom eksisterende høyspentlinjer og planlagte tomter. 
Dette gjelder høyspentlinja som går fra Knippesetvegen og ned til Krokåne som tangerer tomtene 77, 
80, 81 og 86 og som krysser tomtene T4 og T5.  Fareområde for tomtene 77, 80, 81 og 86 berører 
tomtene, og dessuten vil den linja ligge i utsikten fra disse tomtene og også fra nabotomtene. Mange 
føler også en strålingsfare ved å oppholde seg nær en slik linje. 
For å få utnytte tomtene T4 og T5 så må høyspentlinja legges i kabel på den strekningen. 
Høyspentlinja bør legges i kabel i bakken fra linjekryss ved Knippesetvegen og ned til Krokåne. 
 
Høyspentlinje kommer også inn på tomt 14, og vil også være negativ for utsikten fra tomt 15. 
Høyspentlinja bør legges i kabel i bakken fra tomt 14 og et stykke nedover slik at den ikke er til ulempe 
for disse to tomtene. 
 
Det er en rekke eldre lavspentlinjer i området. Valdres Energi har uttalt at det bør vurderes om noe av 
dette (evt. alt) burde bygges om til kabelnett. Siden nettet er gammelt vil energiverket kunne bidra 
med en del av kostnadene. Utbygger har vært i kontakt med Valdres Energi som er villig til å drøfte et 
samarbeid om å få lagt lavspentnettet i kabel.  
Legging av høyspent og lavspent i kabel bør samordnes med planlegging av VA-grøfter i området. 
 

Vann og avløp 
Kommunen har budsjettert med ny VA-ledning i området i 2019, og framtidig ledningsnett kan være 
ferdig i 2019-20. 
Overordna VA vil stort sett følge veg. Kommunen bygger den nye hovedledningen. 
Kommunen har engasjert et firma til å utarbeide VA-plan, og de har også laga en plan for Høyset. 
Utbygger på Brakastølen har hatt kontakt med samme firma for å lage en overordna VA-plan for 
Brakastølen, slik at den blir samstemt med den kommunale planen. 
Kommunen har sendt ut informasjonsbrev til naboer i området om arbeidet med den kommunale VA-
planen og muligheter for å koble seg til. Overordnet VA-plan er vedlegg til reguleringsplanen. 

 
Massedeponi 
På tomtene 43 og 44 i øvre del av planområdet er det planlagt massedeponi i anleggsperioden for 
utbygging av området. Når anleggsarbeidet er avslutta så blir de to tomtene rydda og tilbakeført som 
tomteområde og kan bebygges med hytter. 
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4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

Veger  
 
Alle planlagte nye veger er konstruert med lengde- og tverrprofiler, og det er vist skjæring og fylling på 
alle nye veger. Nye tomter er planlagt inntil formålsgrense for veg. 

 
Eksempel på veg med lengde- og tverrprofil kommer. 

 
Vegene 1 – 6 er hovedveger med regulert formålsbredde minimum 9,0 meter, og  
kjørebanebredde inntil 5.0 meter, i tillegg til 0,5 meter skulder.  
Veg 1 er eksisterende veg Brakastølsvegen som er bratt og til dels svingete.  
Veg 2 er eksisterende veg Nye Øyevegen som er en nyere veg og har en bedre standard enn 
Brakastølsvegen, slakere og bredere. 
Veg 3 og 4 er planlagte hovedveger mellom Nye Øyevegen og Brakastølsvegen. De vegene kan være 
avlastningsveger og ved å bruke disse to vegene kan en kjøre opp Nye Øyevegen fra Knippesetvegen 
og kjøre over til Brakastølsvegen, og dermed unngå de bratteste partiene når det er vanskelige 
kjøreforhold om vinteren. Disse to vegene har også en beredskapsrolle for brann og utrykning. 
Vegen 5 er eksisterende veg Knippesetvegen og veg 6 er eksisterende veg Krokånvegen. 
Veg 7 er tidligere regulert veg i plan for Ulset, men traséen er lagt om for å få betre stigningsforhold. 
Veg 8 er eksisterende veg i Ulset. 
 
Veg 9 er Øyestølsvegen som er en del av kulturlandskapet og som skal beholde sitt naturlige preg slik 
den ligger i dag. Grøfter kan forbedres og vedlikeholdes, men det skal ikke gjøres store inngrep i eller 
ved vegen som ødelegger miljøet i området. 
 
Veg 10 – 22 er nye stikkveger i denne planen, og saman med de andre eksisterende stikkvegene skal 
disse ha en formålsbredde minimum 7,0 meter, og kjørebanebredde inntil 3.0 meter, i tillegg til 0.5 
meter skulder. 
  
 
Parkering 
Parkeringsplass SPA1 er felles parkeringsplass regulert i reguleringsplan for Brakastølen hyttegrend 
øst, vedtatt 18.04.2002. 
 
 
Teknisk infrastruktur 
Det er offentlig vann og avløp i øvre del av området i dag. Kommunen lager plan for nytt VA-anlegg i 
området, og det er utarbeidet en overordna VA-plan for Brakastølen som er samordna med 
kommunen sine planer. Høyspent og lavspent og annen infrastuktur skal planlegges i felles grøfter 
med VA. 
 
 

4.5 Andre temaer 
 
Kulturminner 
I epost fra Oppland fylkeskommune den 21.06.2018 heter det at området er befart uten funn av 
automatisk freda kulturminner. Rapport vil bli sendt når den er ferdigstilt. 
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Skred, flom, overvann 
Området er befart av Asplan Viak som har skrevet en rapport som er vedlagt planen. 
I konklusjonen i rapporten heter det: 
 
Skred 
Innenfor aktuelt planområde er det ikke risiko for snøskred, jord- og flomskred, faresoner for skred i 
bratt terreng eller aktsomhetsområde steinsprang. Hele området har tykt dekke av konsolidert 
morene og er godt vegetert med skog.  
Deler av planområdet er relativt bratt og det vil være en stor fordel å ivareta eksisterende vegetasjon 
(trær og busker) så langt som mulig for å unngå overflateerosjon. 
 
Flom 
Det aktuelle området ligger i skrånende terreng med avrenning direkte til lokale bekker, og det er 
ingen risiko for flompåvirkning/flomskader nedstrøms reguleringsområdet.  
Ovenfor hvert utbyggingsområde går veg med avskjærende veggrøft. Nedbørfeltene ovenfor vegene 
er små og vil ikke kunne generere flomvann som kan skade bygninger.  
De to bekkene som går gjennom området er beregnet mhp. flomvannføring. For bekken fra nordøst er 
vannføringen beregnet der bekken går inn i området. For bekken som starter innenfor området er 
vannføringen beregnet der bekken forlater området (størst vannføring). Bekkeløpene er vurdert ut fra 
kapasitet og antatt risiko for flom utover bekkeløpet. Begge bekkeløpene går i all hovedsak i markerte 
forsenkninger og har ingen innvirkning eller flomskadepotensiale på aktuelt byggeområde.  
Enkelte steder går bekken over i våtmark/myr, og her er vannløpet bredt og kapasiteten stor. Det er 
ikke lagt inn byggeområder på våtmark/myr. Generelt bør det etableres hensynssoner langs alle 
bekkedrag og inntil myr/våtmark, men bredden vil variere med topografi og bekkeløp. 
 
 
 
Lokal overvannshåndtering 
Det anbefales at overvann fra tette flater, dvs. takareal, ledes til veg- og parkeringsareal for 
fordrøyning og infiltrasjon. Fordrøyningen i tilførte grove masser (pukk/grus) med infiltrasjon i 
underliggende stedlige masser vil utgjøre hoveddelen av avrenningen fra tette flater. Overvann vil på 
denne måten håndteres innenfor hver tomt og innenfor reguleringsområdet. 
 
 
Natur, landskap 
De planlagte vegene er lagt fint i terrenget, uten store inngrep. I bestemmelsene er det lagt opp til at 
det skal planlegges og bygges hytter som passer i terrenget, uten store inngrep. 
I området er det i dag forholdsvis tett granskog i midtre og nedre del av området. I samråd med 
kommunen vil det bli hogget en del, særlig gran. Det må hogges i vegtraséer og for plassering av 
hyttene, og ellers vil det bli tynnet. Det er også ønske fra eksisterende hytteeiere at det tynnes noe av 
den tette granskogen. 
Det er viktig at ikke all skogen blir hogget, men at det tynnes, slik at naturpreget beholdes. Det må 
bevares noe skog slik at ikke hyttene synes godt fra andre sida av vatnet, og for å unngå naboinnsyn. 
 
I Naturbasen til Miljødirektoratet finner vi ikke arter av nasjonal interesse i området, utvalgte 
naturtyper, verneområder eller kulturlandskap, foruten kulturlandskapet ved Øyestølsvegen. Det er 
heller ikke registrert andre elementer som bør tas hensyn til.  
 
 
Landbruk 
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Området mellom byggeområdene er regulert til LNFR. Som beskrevet over så må en del av skogen 
hogges på grunn av utbygging. I de andre områdene bør det også tynnes en god del, og dette avklares i 
samråd med kommunen. Alle vegene i området gjør at det er enkelt å få ut tømmeret. 
Området er beiteområde for sau og noe storfe. Beitet blir litt redusert på grunn av utbyggingen, men 
ved at det kun er tillatt å gjerde inn et mindre areal rundt hver hytte så blir dette arealet lite i forhold 
til det totale beiteområdet.   
 
Friluftsliv 
Planforslaget medfører et bedre skiløypetilbud enn det er i dag, med flere tilførselsløyper fra de nye 
byggeområdene. Løypenettet er sammenhengende og dekker et stort område med løypelengde på 
120 km. Traséene er fine turveger og -stier om sommeren, og det er plassert gapahuker noen steder 
for å lage ly for turgåere. 
Området har også fine sykkelmuligheter langs stølsvegene i flere retninger. 
 
 

5.   Virkninger av planforslaget 
Planforslaget medfører en nær dobling av hytteantallet innenfor planområdet i forhold til i dag, fra 
115 til 207. I tillegg 5 mindre områder med utleiehytter. Planområdet er ca. 1060 dekar, slik at det 
totalt sett er god plass igjen mellom eksisterende og planlagte tomter. 
Fortetting mellom eksisterende hytter er gjort varsomt, og det er lagt grønne korridorer mellom 
eksisterende hytteeiendommer og nye planlagte tomter. Det er såpass bratt terreng at eksisterende 
hytteeiere vil se over planlagte hytter nedenfor seg. 
I nye områder i planen er det planlagt tettere, men også der er det lagt inn grønne korridorer for å 
komme ut i løyper og stier og for å få plass til grøfter med teknisk infrastruktur. 
Det er lagt opp til å bevare det preget som området har i dag ved å tillate type hytter som passer på 
tomta og som tilpasses landskapet. 
Det er planlagt nye skiløyper fra de nye hytteområdene til eksisterende løypenett. 
En del av høyspent- og lavspentnettet vil bli lagt i kabel i bakken. Grøfter for teknisk infrastruktur 
samordnes, slik at det blir felles grøfter for VA, strøm og annen infrastruktur. 
Eksisterende veger benyttes i stor grad. Eksisterende hytteeiendommer som ikke har vegatkomst i dag 
er planlagt med veg, slik at alle eksisterende og planlagte hytteeiendommer får vegatkomst innenfor 
planområdet. 
Det er en stor fordel at det er planlagt sammenbindingsveger mellom Nye Øyevegen og 
Brakastølvegen. Dette er positivt både i forhold til sikkerhet og beredskap og i perioder det er 
vanskelig å komme fram i Brakastølvegen når det er vanskelige kjøreforhold. 
 
 

6 Innkomne merknader 
 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut den 6. mars 2018, sammen med forslag til 
planprogram.  
Frist for merknader var 20. april 2018, og innen fristen kom det inn merknader fra:  
 

• Fylkesmannen i Oppland,  

• Oppland fylkeskommune  

• Statens vegvesen 

• NVE 

• Valdres Kommunale Renovasjon, VKR 

• Valdres Energi 
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• Anne Gunn Kittilsrud 

• Arne Skeide 

• Brakastølen Vel 

• Stian Hagfors 

• Trond Lome 

• Åse og Tore Eidholm 
 
 
 
 
1. Fylkesmannen i Oppland, epost av 20.04.2018 

Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i 
Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap. 2 og 
3, blir ivaretatt i planforberedelse blir fulgt opp.  

Om vurdering etter KU-forskriften  
Etter det Fylkesmannen kan se, viser ikke planprogrammet til gjeldende forskrift om 
konsekvensutredninger (KU-forskrift) som trådte i kraft 01.07.2017. De mener at planen kommer inn 
under § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram pkt. b), tiltak 25 i 
vedlegg I, dvs. nye bolig- og fritidsboligområde som ikke samsvarer med overordna plan. 
Fylkesmannen ber kommunen ta hensyn til dette i sin vurdering av om konsekvensutredning er 
nødvendig.  
 
 
 
Tema som skal utredes  
Område S9 i kommunedelplanen blir i InnlandsGis/AR5 vist som en del av en større teig med fulldyrka 
areal og blir ifølge forslag til planprogram brukt til grasproduksjon i dag. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunen til å utrede nøye forslag om endring av formål næring til kombinert formål næring/private 
fritidsboliger og hva det vil bety for tilgjengelige næringsareal i området. Det er ikke alltid det er 
positivt å ha private fritidsboliger der en tidlegere har lagt til rette for næringsutvikling. Det vil heller 
ikke være enkelt å argumentere for ny næringssatsing på landbruksareal i nærheten når kommunen 
har tillatt privatisering av de næringsområdene som tidligere har vært avsatt til formålet. Slik kan 
attraktive områder gå tapt for framtidig næringsutvikling. 
Fylkesmannen peker på at det i flere områder på Vaset er det regulert eller omregulert fra næring til 
fritidsboliger. Fylkesmannen har pekt på behovet for å se på konsekvensene av denne utviklingen 
samla for hele Vaset-området, noe som blir vanskelig ved at enkeltområder blir regulert/omregulert 
bit for bit. 
Et eksemplar av sosi-fil og pdf-fil av planforslaget skal sendes til Statens kartverk til kontroll. 
 
 

Kommentarer:  
Utbygger ønsker å byggje ut i samsvar med godkjent kommunedelplan, og det er ikke lenger 
nødvendig med planprogram og konsekvensutredning. Dette er avklart med kommunen som 
har vært i kontakt med Fylkesmannen om dette spørsmålet. 
 
 
2. Oppland fylkeskommune, brev av 18.04.2018 

http://www.planoppland.no/
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/PlanOppland/Dokumenter/Forventninger_kommunal_planlegging_fmop_10-2015.pdf
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Merknad fra Regionalenheten: 
Utbygger ønsker å regulere S9-området til kombinert formål næring/fritidsbolig. Dette samsvarer ikke 
med overordna plan, kommunedelplan for Vaset, og det er derfor nødvendig å lage planprogram for 
S9. 
S9-området er en del av hele planområdet for Brakastølen som strekker seg fra Krokåne i sør 
til øvre grense for område ERP 25a i kommunedelplanen, opp mot Storhøvda. Det skal lages 
detaljreguleringsplan for hele området, der S9 er inkludert. Dersom kommunen konkluderer med at 
det ikke må utarbeides en egen KU for området S9 må dette begrunnes i planarbeidet. 
En trinnvis utbygging som det her legges opp til bør styres gjennom rekkefølgebestemmelser for å få 
på plass nødvendig infrastruktur, gi forutsigbarhet og en god arealutnyttelse. 
Dette bør være en forutsetning da det ser ut som om at det legges opp til en utvikling av området over 
en lengre tidsperiode. 
 
Det vises til veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, og anbefaler at denne legges til grunn i 
planarbeidet. I eksisterende hytteområder må det legges spesielt vekt på opprettholdelse av kvaliteter 
knyttet til natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø. 
I regional planstrategi (2016 – 2020) - Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid er et av flere 
utviklingsområder bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling relatert til fritidsinnbyggere. Vi ber om 
at intensjonene i denne planstrategien også overføres videre konkret inn i denne planen. Vi ber videre 
om at fylkets regionale planer generelt blir brukt aktivt i planleggingen: 
https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regionale-planer/ 
Vi forutsetter at det legges opp til en aktiv medvirkning i planprosesser, og at dette følges opp videre i 
forbindelse med offentlig ettersyn av planen. 
 
Kommentarer:  
Samme kommentar som over. 

 
3. Statens vegvesen, epost av 16.03.2018 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart. 
 
 
4. NVE, brev 16.04.2018 
NVE har sendt et standard brev der det blir vist til plan- og bygningsloven og TEK 17, og at det må tas 
tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. Det blir vist til NVEs retningslinjer 
2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar. Det er vedlagt ei sjekkliste som gir en kortfatta oversikt 
over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner og inneholder linker til mer 
informasjon og rettledning for utredning og naturfare. Det blir anbefalt at sjekklista blir benyttet aktivt 
ved ROS-analysen for planarbeidet. Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista, skal 
NVE ha planen på høring. 

 
Kommentarer:  
Merknaden fra NVE blir fulgt opp. Hydrogeolog befarer området og lager rapport. 
 
 

5. Valdres Kommunale Renovasjon, VKR, brev 20.04.2018 
Planen må tilknyttes eksisterende renovasjonsløsning for området. Nærmeste renovasjonsløsning er 
på Brakastølen og Ulset, samt på Knippeset. 
 
Kommentarer:  

https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regionale-planer/
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I epost til VKR den 4. juni 2018 stilte vi spørsmål til VKR om det kunne være aktuelt å lage en ny 
renovasjonsplass ved Knippesetvegen, der det er mer sentralt for flere å levere avfall, og der det er god 
plass.  
VKR svara at de har vært på befaring i området. Området er uaktuelt slik det ligger i dag fordi det går 
en høgspentlinje over området. Skal dette området kunne benyttes til renovasjon må høyspentlinja 
legges i kabel i bakken. 
 

6. Valdres Energi, epost 12.01. og 08.03.2018 
Det er vedlagt et kart som viser eksisterende anlegg i området. Der er også vist nettstasjonene. 
I januar var det vanskelig å se om det er behov for flere, men det er det sannsynligvis. 
Plassering vil Valdres Energi komme tilbake til når de ser hvordan veger og tomter som er planlagt. 
 
Det er mye luftnett (linjer) i området, og det bør kanskje vurderes om noe av dette (evt. alt) burde 
bygges om til kabelnett. 
Dette må delvis bekostes av utbygger. Siden nettet er gammelt vil Valdres Energi kunne bidra med en 
del av kostnadene. 

 
 
Kommentarer:  
Det har komet innspill fra Valdres Energi om plassering av to trafoer innenfor planområdet. 
 
 

7. Anne Gunn Kittilsrud, epost av 06.04.2018 
 
Uttalelse på vegne av eiere av Øyestølsvegen 32.  De er positive til utbygging innenfor området. De 

ønsker at det blir utført en gjennomgående hogst innenfor hele planområdet, da lia til dels er kledt 

med stor gran- og furuskog. Dette er viktig for å gjøre området mer attraktivt for eksisterende og nye 

hytter. De har hogd innafor egen tomt, men ønsker at grunneierne som er i gang med utbygging 

utfører hogst, både i framtidige utbyggingsområder og i de mellomliggende friluftsområdene. Skogen 

ser ut til å være tilnærma hogstmoden.  

Den nedre del av Øyestølsvegen er ikke egna som atkomst for ny hyttebygging, da vegen er svært 

bratt. Dessuten er denne strekningen den gamle stølsvegen som går mellom slåttemark og tidligere 

beiteområde, og som er et viktig kulturlandskapselement som er viktig for trivsel og identitet i 

området.  

Øyestølen har et helhetlig, gammelt og godt vedlikeholdt bygningsmiljø som gir området særpreg. Det 

er derfor viktig at en ved regulering av område H10, holder avstand til Øyestølen, ved at det blir holdt 

igjen en grønn buffer rundt selve stølen. Det er viktig at kulturlandskap og kulturminner fra nyere tid 

blir grundig vurdert og tatt hensyn til i planprosessen.  

Oppstartsvarselet er noe uklart. Hyttenaboer har trodd at reguleringen omfatter kun område S9. 

Prosessen virker også noe uklar når det går fram av dokumenta at «Kommunen utgreier om 

planprogram er tilstrekkelig for område S9, eller om KU må til». KU-spørsmålet bør vel kommunen ta 

stilling til før planarbeidet blir varsla igangsatt og ikke undervegs. Er enig i at forskjellen i planlagt 

formål og godkjent formål på kommuneplannivå ikke er stor. 

Kommentarer:  
Samme kommentar som til nummer 1 når det gjelder planprogram og KU. 
Kommunen er positiv til at det blir hugget i området, og utbygger bør ta initiativ til hogst. 
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Det blir gjort tiltak i planforslaget for å unngå å benytte den bratte bakken i gamle Øyestølsvegen. Det 
er viktig å ta vare på miljøet langs nedre del av gamle Øyestølsvegen og miljøet rundt stølen. 
 
  

8. Arne Skeide, brev av 22.03.2018 
Arne Skeide ønsker: 

1. øke avstanden fra hans hytte til byggegrense for nye hytter på nedsida av hans hytte, fra 50 til 

70 meter. 

2. Verne eksisterende bjørkeskog på nedsiden av vår og vår nabos hytte i et belte på minimum 15 

meter i luftlinje fra der skogen begynner i dag.  

 

Skeide bygde hytta i 2004-2005, og en av kvalitetene ved vår tomt som vi satte utrolig stor pris på, var 
at området på nedsiden var regulert som friområde, og neppe ville bli benyttet til hyttebygging. Nå har 
jo Vaset utviklet seg i disse 13 årene og Høyset Panorama I er bygget ut med et stort antall hytter. Vi 
har allikevel vært heldige og har unngått å få hytter tett innpå oss mot sørvest, vest og nordvest.  
Med den forestående fortettingen av området på nedsiden av oss kan vi fortsatt glede oss over en 
fantastisk utsikt hvis hyttene som planlegges blir lagt et stykke ned i terrenget, slik at de blir skjult av 
bjørkeskogen som går langs turstien/skiløypen i nord-sør retning. Vi diskuterte dette på telefonen 
13.03 og du antydet at det var diskutert å trekke byggegrensen for nye tomter ca. 50 meter ned fra vår 
hytte. Dette vil innebære at et nybygg vil legges 11 meter lavere enn vår hytte. Med en antatt 
mønehøyde på 5.5 meter vil taket kunne ligge ca. 5 meter under oss. For oss hadde det vært veldig bra 
om vi kan beholde bjørkeskogen som blikkfang mot vest, og vi vil derfor sette stor pris på om 
byggegrensen økes fra 50 til 70 meter. På grunn av fallet i terrenget ville dette innebære at 
byggegrensen for en eventuell hytte vil ligge 16 meter lavere enn oss, og vi vil beholde den flotte 
utsikten som var hovedårsaken til at vi valgte vår tomt tilbake i 2004. Vi er selvfølgelig engstelig for at 
utbygger kutter bjørkeskogen som i dag står som en skjerm langs turstien, men vi vil være mindre 
engstelig hvis byggegrensen for nye hytter trekkes lengre ned enn de antydede 50 meter, f.eks. 70 
meter.  
Kartet som er vist i dette notatet er hentet fra kommunens kart på nettet. Her har jeg målt opp en 
distanse på henholdsvis 50 og 70 meter fra vår hytte for å vise at differansen på 20 meter i luftlinje 
utgjør 5 meter i høydeforskjell.  
En generell kommentar når det gjelder bjørkeskogen er at det blir viktigere å bevare denne når det 
skjer en fortetting slik som det planlegges her. I de fleste hyttefelt rundt oss blir skogen høvlet ned for 
å «åpne opp» tomtene, og mye hugges ifm legging av strømkabler og vann- og avløpsrør. Vi har flere 
eksempler på dette på Brakastølen Øst og Høyset Panorama, og ikke minst i grensen mellom disse 
feltene. Jeg er sikker på at mye av ulempen eksisterende hytteeiere opplever ved utbygging av nye felt 
ville vært betydelig mindre hvis utbyggerne ble pålagt å verne skog mellom feltene. Dette er skog som 
det vil ta mange tiår å erstatte, og den bidrar både til støydemping og skaper visuelle barrierer mellom 
nye og eksisterende hytter. I vårt tilfelle ønsker jeg at planarbeidet foreslår vern av hele bjørkebeltet 
nedenfor vår og vår nabos hytte, langs stien som er inntegnet på kartet. Bredden på dette feltet bør 
være minimum 15 meter i luftlinje fra der det begynner i dag, og nedover i terrenget.  

 

Kommentarer:  
Mellom Skeides tomt og nærmeste planlagte nye tomt er det skiløype og en grønn korridor nedenfor 

skiløypa. Det er mange høydemeter mellom disse, og Skeide vil se over ny bebyggelse på nedsiden. 

Det må hogges noe for hytteplassering og bygging av veger og teknisk infrastruktur, men ellers bør 

bjørkeskogen i øvre del av planområdet tas vare på. 
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9. Brakastølen Vel, brev av 20.04. og 18.06.2018 
Brev av 20.04.: 
Brakastølen Vel synes det tilsendte materialet er uoversiktlig og vanskelig å forstå. Det er små 
kartutsnitt og manglande definisjonar av farge og skravur og misvisende overskrift. De lurer 
på hva som hører til i planforslaget, S9 eller figur 9. 
Alle skiløyper og stier, vann-og avløpsledninger og strømledninger burde ha vært vist på kart, 
slik at fortetting ikke gjør det vanskelig å drifte og holde de ved like. Ideelt burde det ha vært 
samarbeid med alle vel-foreninger i området for å ivareta interessene. Det er svært viktig at 
særlig alle skiløypene blir tatt vare på. 
Den private Brakastølsvegen er smal, bratt og svingete. Det har vært uvanlig stort vedlikehold 
av vegen de siste tre åra, men vegen vil ikke tåle særlig mer trafikk enn den har i dag. 
Det er viktig å ta vare på den hyttetrivselen som er i området. Det må tas vare på alle 
familiekvalitetene som kjennetegner området i dag, slik at kommende generasjoner kan få 
oppleve det gode hyttelivet i Valdres. Utbygging de siste 15 årene, og nye planer som denne 
har vist hvor sårbar denne trivselen er. De mener at alle områder ikke trenger å være like på 
Vaset med sterk utbygging. 
Kommunen bør sikre at det blir godkjent hytteområde med ulike kvaliteter. Prosessene kan 
ikke reverseres, og det må sikres varsomhet i planarbeidet. 
De grønne områdene, og de lysegule, må være i fred for utbygging. 
Mer utbygging vil redusere landskapsverdien som har stor verdi for området. 
Nedbygging vil ha konsekvenser i et lengre perspektiv, både økonomisk og økologisk. 
Valdres og Vaset/Syndin/Nøsen har et unikt stølsmiljø, og flere steder er det aktiv setring. 
Gamle Brakastølen er et eksempel på bevaringsverdig stølslandskap sammen med andre 
støler mellom Vaset og Knippeset. 
Utmark, friluftsliv, aktivt landbruk og kulturlandskap blir sett på som en viktig del av reiselivet 
og det som gjør Norge og fjellbygder som Vestre Slidre attraktive. 
Bevaring av eksisterende kulturlandskap er også bevaring av artsmangfoldet. 
Det blir vanskeligere for beitedyr å komme fram. Det er registrert færre flokker med kyr og 
sauer i området. Både beiting og slått av grass er med å hindre gjengroing og holde 
blomsterenga og artsmangfoldet oppe, og som er grunnlaget for bier og andre insekter. 
Videre utbygging er med og fører til reduksjon av dyreartar i større sammenheng. Det er færre 
ville dyr nå enn for 10-15 år sidan. 
På bakgrunn av dette bør det ikke reguleres inn flere hyttetomter innenfor Brakastølen sitt 
område. De er også skeptisk til nedbygging i tilliggende områder. 
 
Brev av 18.06.: 
De viser til merknad av 20.04.  
 
Brakastølsvegen 
Velet vil komme med merknad til vegen Brakastølsvegen og til foreslått fortetting. 
Styret i Brakastølsvegen Vel vil understreke at Brakastølsvegen er en privat veg som Brakastølen eier 
og disponerer. Dette går fram av erklæringer fra grunneier Morgan Hoff av 31.12.1992 og erklæring av 
22. mars 1993 fra grunneier Ingrid Lome. Begge erklæringer er tinglyste. Brakastølen Vel har betalt alle 
kostnader til vegen, slik som grøfting, oppgradering, grusing, profilering, mm. I tillegg 
vintervedlikehold. Grunneierne har ikke hatt kostnader til Brakastølsvegen og heller ikke til drift og 
vedlikehold. 
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Vegen er smal og svingete, og det er ikke møteplass eller plass for passering verken sommer eller 
vinter. Brakastølsvegen tåler ikke trafikk fra det som er planlagt av nye hytter, og langt mindre 
anleggstrafikk som dette medfører. 
Standarden på Brakastølsvegn tillater ikke det. 
Brakastølen Vel må godkjenne at nye tomter med hytter blir koblet til vegen. Dette gjelder også 
stikkveger fra Brakastølsvegen til og fra nye tomter. 
Dersom vellet skal godkjenne nye hyttetomter så må eksisterende veg utbedres, og utbygger må ta 
kostnadene med utbedringen. 
Det må være en plan for utbedring før det blir gitt tillatelse til utbygging. Grunneierne må gi vellet en 
økonomisk kompensasjon for framtidige økte driftsutgifter på vegen. 
Brakastølsvegen ligger mellom nye Øyestølvegen og vegen i Høyset Panorama – Øvre Høyset-vegen. 
Det skal ikke være gjennomkjøring fra eller til noen av disse vegene. Det skal ikke reguleres inn slike 
veger eller etableres slike veger. Dette gjelder sommer og vinter. Slik gjennomkjøring vil gi økt trafikk 
med økt slitasje og økt sjanse for ulykker. Dette har også med trygghet å gjøre ved evt. tyveri og 
innbrudd. Eventuelt nye tomter som skal ha Brakastølsvegen som atkomstveg må ha plikt til å slutte 
seg til Brakastølen Vel og betale vegkontingent  og andre kostnader. 
 
Grad av fortetting 
Noe av det som gjør Brakastølen til et attraktivt hyttefelt er: 

• Avgrensa innsyn 

• Relativt store tomter 

• Grønne belter mellom tomtene 

• Uhindra tilgang til turstier og skiløyper 

• Utsikt i tre retninger, mot Vasetvatnet, Syndin, Grønsennknippa 
Desse kvalitetene må tas vare på i framtida, og fortetting kan ikke ødelegge dette for eksisterende 
hytter. Brakastølen er regulert til «Frittliggende små hus bebyggelse», og dette må tas vare på ved 
eventuell fortetting. Området som nå blir foreslått fortettet er regulert til friluftsområde. Dette betyr 
etter vellet sitt syn at fortettinga må bli mest mulig forsiktig. 
 
Dette mener styret i vellet er kvaliteter som må tas vare på i framtida. Det bør være en balanse 
mellom grunneierne sine ønsker om fortetting og hytteeierne sine ønsker om å ta vare på de 
kvalitetene som gjør Brakastølen til et attraktivt område. 
Brakastølen Vel har kommet med detaljerte synspunkt på tomter i en foreløpig planskisse som etterpå 
er justert. 
Vellet skriver videre at mønehøyde ikke kan være over 5,5 meter og for så vidt uten oppstoge. Graving 
til eventuelle nye tomter må skje skånsomt og ta minst mulig av grøntareal. Grunneiere må plante på 
nytt etter graving, slik at området raskt får tilbake den grønne karakteren. 
Nye og eksisterande el-kabler må graves ned helt inn til eksisterende hytter på utbygger sin kostnad. 
Velet mener at anlegget i Brakastølen skal ha kapasitet til nye hytter som er foreslått uten at det går 
utover eksisterende hytter. De ber også om at det blir lagt rør til fiberkabler til alle hytter. Skulle det 
senere bli lagt fiberkabler i området skal dette også gjøres for utbygger sin kostnad.  
Vellet har ikke innvending mot at VA-ledning blir lagt fra Brakastølen Øst Hyttegrend eller Nye 
Øyevegen og fram til Brakastølen slik at hyttene nedenfor kan bli koblet til vann og avløp. Ledninger 
for vann og avløp skal legges skånsomt , og at det blir sådd til og planta etterpå. 

 
Kommentarer:  
Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Vaset-området, og fortetting skjer kun 
der det er satt av byggeområde i kommunedelplanen. Ny detaljreguleringsplan vil erstatte gjeldende 
reguleringsplan for området. 
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Varselbrev om oppstart kunne ha vært mer tydelig og med større kart, men ved varsel om oppstart er 
det vesentlig å vise hvilke områder som skal planlegges, og det er ikke behov for at alle detaljer skal 
være med på et slikt kart. 
Planarbeidet skjer i tett samarbeid med Vestre Slidre kommune og er i tråd med forutsetninger som ble 
avklart i oppstartsmøte med kommunen. Planforslaget er også i samsvar med innspill fra regionale og 
statlige myndigheter. 
Hensikten med planarbeidet er å fortette på en måte som ikke er negativ for eksisterende hytteeiere, 
der de vil ha tilnærmet samme utsikten som de har i dag. Det er planlagt tettere utnytting i nye 
områder som ikke har hytter fra før, og der ingen blir hindra med mindre utsikt. 
Brakastølen Vel har detaljerte innspill til tomteforslag i en planskisse fra mai/juni i år. Det var presisert 
at dette var ei foreløpig skisse, og dette forslaget er senere utbedret og endra til det plankartet som 
foreligger i dag. 
Planforslaget medfører økt standard innenfor planområdet, med bedre vegstandard, framføring av el 
og tele i jordkabel og framføring av offentlig vann og avløp. Det er også lagt til rette for en større 
renovasjonsplass mer sentralt ved Knippesetvegen. 
Det blir flere skiløyper, og det er lagt inn grønne korridorer mellom planlagte hyttetomter. 
Tomtestørrelsen er romslig, og omtrent like stor som på de hyttene som fins i området. 
Kommunen er positiv til å hogge for å få bedre utsikt dersom det er ønskelig. Det er lagt vekt på å ta 
vare på stølsmiljøet ved Øyestølen og nedre del av Øyestølsvegen, med egne bestemmelser. 
Det har vært informasjonsmøte for naboer (1. juni) der alle var invitert til å møte opp. Det kom fram 
mange nyttige synspunkt for det videre planarbeidet. I tillegg hadde utbygger møte med 
velforeningene i området. 
 
I merknadene så peiker Brakastølen Vel på mange forhold som er av privatrettslig karakter og som ikke 
berører reguleringsplanen. Det gjelder Brakastølsvegen, eierskap, drift og vedlikehold og tillatelse til å 
bruke denne, krav om gratis tilkobling til vann og avløp, krav om å føre ledninger inn til alle hytter, 
m.m. 
Slike innspill må avklares i egne private avtaler og blir ikke kommentert i plansaka. 
  

 
10. Stian Hagfors, eposter fra 18.04. og 30.04.2018 
E-post av 18.04.: 
Stian Hagfors har sendt innspill på vegne av eierne av eiendommene 64/14 og 64/15 i Vestre Slidre 
kommune. De aktuelle eiendommene er til sammen 24,5 da og ligger i planområdet. Det er ønske fra 
eier å skille ut totalt 5 tomter. 
 
E-post av 30.04. 
I dette forslaget ligger det inne 3 nye tomter i tillegg til tomter rundt de 2 eksisterande hyttene. 
Formålsgrensa mot LNF blir byggegrense mot sør. 
 
 
 
Kommentar: 
I forslag fra Hagfors av 18.04. er det lagt inn 5 tomter, der tomtene går helt ned til Krokånvegen. I 
kommunedelplanen er nedre del av eiendommene lagt inn som LNF-område, og Hagfors fikk melding 
om at nye tomter må planlegges innenfor byggeområde i kommunedelplanen. 
I planforslaget ligger planlagde tomter inntil LNF-område og går ikke inn i dette området.  
 
 

11. Trond Lome, epost av 05.06.2018 
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Trond Lome har sendt et brev som ble sendt til Vestre Slidre den 03.10.2010, der Lome søker om at 
eiendom 64/16 endres til hytteeiendom med mulighet for deling ved neste rullering av gjeldende 
kommunedelplan.  Vedlagt søknaden er et kart som viser to tomter, hver på ca. 2 dekar. 
 
Kommentar: 
De to foreslåtte tomtene er lagt inn i forslag til detaljreguleringsplan for Brakastølen. 
 

 
12. Åse og Tore Eidholm, epost av 06.06.2018 

De viser til informasjonsmøte den 01.06.  Der orienterte kommunen om utbygging av vann og avløp, 
og at dette planlegges lagt i veien/gutua langs Gamle Øyestøl, Lomestølen og Nye Øyestølen. Dere sa 
klart og tydelig at dere vil ta vare på stølsmiljøet ved Øyestølen og miljøet langs nedre del av 
Øyestølsvegen. Det er vi glade for! 

Eidholm sitt forslag er som følger: Kunne det være mulig å legge vann og kloakkledningene inne på det 
nye hyttefeltet eller i det grønne feltet utenfor Gamle Øyestøl? 
 

Planskissen over hvordan hyttetomtene skal ligge på Kirkvolleiendommen viser at veien/adkomsten til 
disse tomtene går via to veier som går ut fra Øyestølsvegen. Den nederste veien tar av i bunnen av 
Øyestølsvegens bratteste bakke. Slik veien er planlagt vil det ved utkjøring fra hyttefeltet bli naturlig å 
kjøre ned Øyestølsvegen fordi det er altfor bratt å svinge oppover. 

Eidholm sitt forslag er som følger: Nedre innkjøring/avkjøring fjernes og øvre vei legges i sløyfe inn på 
feltet til alle tomtene. 
Slik kan vi unngå uønsket ekstra trafikk i gutua gjennom stølsmiljøet langs nedre del av Øyestølsvegen. 
I krysset Øyestølsvegen/avkjøringen til hyttefeltet er det ønskelig med et skilt som sier 'Gjennomkjøring 
forbudt. Kun kjøring til eiendommene'. 
Den nederste veien til hyttefeltet vil også hindre et naturlig bekkefar og eksisterende vanntilførsel fra 
vannkilde/oppkomme til Gamle Øyestøl og Nye Øyestøl. 
 
Har dere vurdert om veien/adkomsten til hyttene på Kirkvolleiendommen kunne gå over denne 
eiendommen via eksisterende avkjøring fra Knippesetveien? 

Dere har satt av et grønt belte som friområde ved siden av Gamle Øyestøl, og det er vi veldig glade 
for.  Det er viktig for oss at vi beholder utsikten til Vasetvannet. Det betyr at friområdet må bli stort 
nok og at hyttene ikke blir lagt slik at de hindrer den alltid eksisterende utsikten. Gesimshøyden på 
hyttene er også viktig i denne sammenheng. 

Gutua som går fra Gamle Øyestøl og ned til Krokånvegen er privat og driftes av de tilstøtende 
eiendommene. Det er også disse eiendommene som i sin tid avga grunn til en gutu slik at både dyr og 
mennesker kunne komme seg fram. Vi setter pris på at denne skal bevares. Det kan også nevnes at 
veien benyttes som akebakke om vinteren. 

Kommentar: 
Det er foreslått for kommunen å legge ledninger for vann og avløp øst for nedre del av Øyestølvegen, 
inne på jordet. 
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Vi forsøkte å legge atkomstveg til tomtene på Kirkevolleiendommen som en sløyfe som foreslått på 
informasjonsmøte, men det blir for bratt å lage sving på vegen i østre del, ca. 20 % stigning, så derfor 
måtte vi beholde to avkjøringer fra Øyestølsvegen. 
Skilting «gjennomkjøring forbudt» blir ikke regulert av denne planen, men tas opp med kommunen 
direkte. 
Atkomst til hyttene på Kirkvolleiendommen over denne eiendommen via eksisterende avkjøring fra 
Knippesetvegen blir svært bratt og vanskelig å gjennomføre, men tanken er god. 
Det er gitt egne bestemmelser for nedre del av Øyestølsvegen for å ta vare på dagens preg og 
kulturmiljøet ved vegen. 
 

 

7 ROS-analyse 
Iht. plan- og bygningsloven § 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse 
av planer for utbygging. Her heter det: «Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging.» 

 

Metode 
 
ROS-analyser er systematisk kartlegging av farer basert på en metode for innsamling av data. Metoden 
er hentet fra veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (DSB 2011) og analysen er gjennomført 
med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende forslag 
til reguleringsplan. Kommunale beredskapsplaner/ risikovurderinger er ikke sjekket. Denne ROS-
analysen er i hovedsak basert på en kvalitativ vurdering. Styrken ved å benytte en slik kvalitativ 
metode er at den gir et helhetsbilde av risiko- og sårbarhetsvurderingen for planen.  
I tillegg er det benyttet et eget risikoskjema (vedlegg 1 i den nye veilederen) for alle påregnelige farer, 
og lagt dette ved som et vedlegg til ROS-analysen. Dette analyseskjemaet er utfylt for hendelser med 
konsekvenser 2 (Mindre alvorlig/en viss fare. Få/små person- eller miljøskader) og konsekvenser 3 
(Betydelig/kritisk person- eller miljøskader). Ingen hendelse er vurdert å ha mer sannsynlighet enn 1: 
Lite sannsynlig, ingen tilfeller. 
 
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et produkt av sannsynligheten (frekvensen) for og 
konsekvensene av uønskede hendelser.  
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet utsettes for 
påkjenninger. For å etablere en felles systematikk som letter kommunikasjonen og forståelsen mellom 
de impliserte partene i planprosessen, har analysen tatt utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er 
fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  
I sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør risiko- 
og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av planen. Sannsynlighet, 
konsekvenser og risiko vurderes etter kriterier nevnt i matrisen under: 
Risikomatrise med punkter for hendelser fra sjekklisten under:  
 
 

Konsekvens: 1. 
Ubetydelig: 

Ingen person- 
eller 

miljøskader 

2. 
Mindre 

alvorlig/en 
viss fare: 
Få/små 

person- eller 

3. 
Betydelig/ 

kritisk 
person- eller 
miljøskader 

4. 
Alvorlig/ farlig 
person- eller 
miljøskader 

5. 
Svært alvorlig/ 

katastrofalt: 
død eller 

varige mén; 
mange skadd; 

 
 
Sannsynlighet: 



Planbeskrivelse Brakastølen, Vestre Slidre kommune 

 09.10.2018 

  29 

miljøskader langvarige eller 
varige 

miljøskader 

5. 
Svært sannsynlig 

/kontinuerlig 

     

4. 
Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 

varighet 

     

3. 
Sannsynlig /flere 

enkelttilfeller 

     

2. 
Mindre sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 

     

1. 
Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

     

 
▪ Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt, eventuelt endringer 

i plan. 
▪ Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes – eventuelt endringer i plan.   
▪ Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes om 

de skal gjennomføres.  

Sjekkliste med hendelser, konsekvenser og tiltak 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i sjekklisten under. 
 
 

pk
t 

Hendelse/Situasjon Tils
ted
e 

Sann-
synlig
. 

Kons
ekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

 
Naturgitte forhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 
 

1.  Snø- eller steinskred? Nei    Sjekket av hydrogeolog. 
Rapport vedlegges planen. 

2.  Fare for utglidning (er 
området geoteknisk 
ustabilt)? 

Nei    Sjekket av hydrogeolog. 
Rapport vedlegges planen. 

3.  Flom/oversvømmelse i 
grunn? 

Nei    Sjekket av hydrogeolog. 
Rapport vedlegges planen. 

4.  Flom i elv/bekk, herunder 
lukket bekk? 

Nei    Sjekket av hydrogeolog. 
Rapport vedlegges planen. 

5.  Avrenning til bekker Nei    Sjekket av hydrogeolog. 
Rapport vedlegges planen. 

6.  Er det radon i grunnen? Nei    Ikke kjent 

7.  Annet? (Angi) Nei    Ikke kjent 
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pk
t 

Hendelse/Situasjon Tils
ted
e 

Sann-
synlig
. 

Kons
ekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

 
Vær, vindeksponering. Er området 
 

8.  Vindutsatt Nei 
 

   Området er generelt godt 
skjerma mot vind. 

9.  Nedbørutsatt 
(ekstremnedbør) 

Nei    Ikke kjent. Lokalt mye snø, og 
det er positivt. 

10.  Kuldegrop Nei     

 
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
 

11.  Sårbar flora/fauna Nei    Sjekket ut i naturbasen. 

12.  Verneområder Nei    Sjekket ut i naturbasen. 

13.  Vassdragsområder Nei     

14.  Kulturminner (automatisk 
freda kulturminner). 

Nei    Området er kartlagt og det er 
ikke registrert automatisk 
freda kulturminner. 

15.  Kulturmiljø Nei    Stølsområde er tatt hensyn til 
i planen. 

16.  Naturressurser, skog Nei     

17.  Naturressurser for øvrig Nei     

 
Infrastruktur Strategisk områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
 

18.  Vei, bru, bane, knutepunkt 
(terminal, stasjon) 

Nei     

19.  Sykehus/-hjem, kirke Nei     

20.  Brann/politi/sivilforsvar Nei     

21.  Kraftforsyning Nei     

22.  IKT-installasjoner Nei     

23.  Vannforsyning (1000 m3) Nei    Kommunalt VA.  

24.  Drikkevannskilder Nei    Kommunalt VA. Tidligere 
private brønner. 

25.  Tilfluktsrom Nei     

26.  Område for idrett/leik Ja 1 1 1 Gode forhold for idrett og 
friluftsliv. Nær alpinanlegg, 
skiløyper, stier, sykkelveger. 

27.  Park, rekreasjonsområder Ja 1 1 1 Fint turområde i nærområdet.  

28.  Vannområder for friluftsliv Ja 1 1 1  

 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området: 
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pk
t 

Hendelse/Situasjon Tils
ted
e 

Sann-
synlig
. 

Kons
ekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

29.  Hendelser på veg 
 

Ja 1 3 3 Det kan skje hendelser på 
interne veger i hytteområdet 
og i kryss, særlig om vinteren 
med høge brøytekanter.  

30.  Hendelser på jernbane? Nei     

31.  Hendelser på vann/elv Nei     

 
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
 

32.  Påvirkes området av 
magnetisk felt fra el-linjer? 

Nei     

33.  Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

Nei     
 

 
Er det - innafor planområdet - spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende 
 

34.  Til forretning, serviceanlegg, 
skole, barnehage? 

Nei     

35.  Til alpinanlegg/anlegg for 
friluftsformål? 

Ja 1 1 1 Liten fare. 

36.  Til ski-/turløyper? Ja 1 1 1 Liten fare. 

37.  Til busstopp/kollektive 
forbindelser? 

Nei     

 
Brannberedskap: 
 

38.  Omfatter området spesielt 
farlige anlegg? 

Nei     

39.  Har området utilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde 
og trykk)? 

Ja    Dette sjekkes ut i arbeid med 
detaljprosjektering. 

40.  Har området bare én mulig 
atkomstrute for brannbil? 

Nei     

 
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
 

41.  Akutt forurensing Nei     

42.  Permanent forurensing Nei     

43.  Støv og støy, industri Nei     

44.  Støv og støy fra trafikk 
 

Ja 1 1 1 Grusveger kan gi støv i 
tørkeperioder. Støy i 
anleggsperioder. 

45.  Støv og støy fra andre kilder. 
 

Nei     

46.  Forurensa grunn 
 

Nei     
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pk
t 

Hendelse/Situasjon Tils
ted
e 

Sann-
synlig
. 

Kons
ekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

47.  Forurensing i sjø/vassdrag Nei     

48.  Risikofylt industri (kjemi / 
eksplosiver og lignende) 

Nei     

49.  Avfallsbehandlingsanlegg Nei     

50.  Oljekatastrofeområde Nei     

 
Tidligere bruk Er området påvirka/forurensa fra tidligere virksomheter: 
 

51.  Gruver; åpne sjakter, 
steintipper etc.? 

Nei     

52.  Militære anlegg; fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc.? 

Nei     

53.  Industrivirksomhet, 
herunder avfallsdeponering? 

Nei     

54.  Anna? (Angi) Nei     

 
Ulovlig virksomhet 
 

55.  Sabotasje og 
terrorhandlinger: 

Nei     

56.  Er tiltaket i seg selv et 
sabotasjemål? 

Nei     

57.  Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Nei     

 
Kan planen medføre risiko (for omgivelsene) m.h.t: 
 

58.  Fare for akutt forurensing Nei     

59.  Forurensning av grunn eller 
vassdrag 

Nei      

 
Transport og trafikksikkerhet . Er det risiko for 
 

60.  Ulykke med farlig gods Nei     

61.  Kan vær/føre begrense 
tilgjengeligheten til området. 

Nei     

62.  Er det risiko for ulykke i av-
/påkjørsler 

Ja 1 3 3 Ved inn- og utkjøring fra 
hyttene og fra stikkveger. 
Viktig å holde nede 
vegetasjonen langs vegen. 
Mye snø om vinteren hindrer 
sikt. 

63.  Ulykke med gående/syklende 
 

Ja  1 2 2 Gående og syklende må 
benytte kjørevegen, hvis en 
ikke bruker stier. 
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pk
t 

Hendelse/Situasjon Tils
ted
e 

Sann-
synlig
. 

Kons
ekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

 
Andre risikoposter i omgivelsene 
 

64.  Er det regulerte vannmagasin 
i nærheten, med spesiell fare 
for usikker is? 

Nei     

65.  Er det regulerte vassdrag i 
nærheten, som kan føre til 
varierende vannstand i 
elveløp? 

Nei     

66.  Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc.)? 

Nei     

67.  Anna? (Angi)      

 
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 
 

68.  Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei      

69.  Uhell som kan påvirke 
jernbanen 

Nei     

70.  Undergrunnsledning/-kabler Nei     

71.  Støv og støy fra trafikk Nei     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppsummert: 
 

Konsekvens: 1. 
Ubetydelig: 

Ingen person- 
eller 

miljøskader 

2. 
Mindre 

alvorlig/en 
viss fare: 
Få/små 

person- eller 
miljøskader 

3. 
Betydelig/ 

kritisk 
person- eller 
miljøskader 

4. 
Alvorlig/ farlig 
person- eller 
miljøskader 

5. 
Svært alvorlig/ 

katastrofalt: 
død eller 

varige mén; 
mange skadd; 

langvarige eller 
varige 

miljøskader 

 
 
Sannsynlighet: 
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5. 
Svært sannsynlig 

/kontinuerlig 

     

4. 
Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 

varighet 

     

3. 
Sannsynlig /flere 

enkelttilfeller 

     

2. 
Mindre sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 

   
 

  

1. 
Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

26, 27, 28, 35, 
36, 44 

63 29, 62   

 
I tabellen over, punktene 1 – 71 er det gjort en utsjekking av antatte risikoforhold i forbindelse med 
planen. Det er tatt i betraktning forhold innenfor planområdet, og i influensområdet rundt. De 
viktigste og mest nærliggende risikoforholdene i tabellen er: 
Punkt 29: Hendelser på veg 

• Punkt 29: Hendelser på veg 

• Punkt 62: Er det risiko for ulykke i av-/påkjørsler 

• Punkt 63: Ulykke med gående/syklende 
 
Alle punktene gjelder fare i trafikken og er behandlet felles i nedenstående tabell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt. 29 Hendelser på veg?  
Punkt 62: Er det risiko for ulykke i av-/påkjørsler 

Punkt 63: Ulykke med gående/syklende 
Det kan skje hendelser på interne veger i hytteområdet og i vegkryss og i avkjøringer. Om vinteren kan 
det være uoversiktlig med høge brøytekanter, og om sommeren kan det være busker og kratt som 
hindrer sikten i kryss og avkjørsler. Vegene er til dels bratte og svingete og innbyr ikke til høy hastighet. 
OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 
10) 

SIKKERHETSKLASSE 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Nei   
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ÅRSAKER 

Ulykke, kollisjon mellom biler og mellom bil og gående  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Lav hastighet 

SÅRBARHETSVURDERING 

Det er lite sannsynlig at det skjer ulykker langs vegstrekninger utenom vegkryss og avkjørsler. I 
vegkryss og avkjørsler kan det skje kollisjon mellom to biler eller mellom gående og biler.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 
   

 

Smal vei. Med flere hytter i området øker bruken av vegen og sannsynligheten for uhell.  

KONSEKVENSVURDERING 

 KONSEKVENSKATEGORIER  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 
RELEVANT 

FORKLARING 

Liv og helse 
    

Ved kollisjon 
mellom to biler 
er det små/ 
middels skader.  
Mellom 
bil/person kan 
det bli større 
skader. 

Stabilitet 
    

 

Materielle verdier 
    

 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

  

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak: Se oppsummering nedenfor. Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc. 
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Oppsummering og avbøtende tiltak  
 
Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen konkludert med at det er 
liten risiko knyttet til alvorlige hendelser. Risikonivået er generelt lavt.  
En eventuell trafikkulykke kan være alvorlig med myke trafikanter involvert. Dette gjelder spesielt i 
avkjørsler fra hytter og stikkveger, og særlig når det er mye snø og dårlig sikt. Vegetasjon langs vegene 
bør holdes nede for å bedre sikten. 
 
Forebyggende tiltak: 

• Vegetasjon i vegkryss og avkjørsler bør holdes nede slik at sikten ikke hindres. 

• Brøytekantene holdes nede/slettes ut i vegkryss, eller snø fjernes ved store snømengder for å 
opprettholde god sikt. 

 


