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Planbeskrivelse detaljreguleringsplan  

for Knippeset  
Vestre Slidre kommune 

 

Utarbeidet av VSK v/ Tord Bjørnevik 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for plan er å revidere planbestemmelsene som blant annet vil øke utnyttingsgrad og 

inngjerdingsmulighet på lik linje med andre tilsvarende planer i område. 

 

 
 

Planområde på ca 620 daa 

 

Forhold til overordna plan: 

Planendringen gir størst endring i planbestemmelser, for plankartet blir det bare 

endringer/tilpassinger til faktisk situasjon. For å forhindre et lappeteppe av små planer og 

forskjellige bestemmelser over et relativt homogent område vil vi slå sammen gjeldende 

planer for Felt-19 Knippeset (planID: 0543R026) og Knippesethøgda Nord Felt- 20 (planID: 

0543R043) samt en sløyfe av Lehøvd Sør (planID: 0543R057). 
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Figur 1 Oversikt av hvilke planer som inngår i ny avgrensing. Nr:1 Felt 19 Knippeset. Nr:2 Knippesethøgda Felt 20. Nr:3 
Lehøvd sør (En liten vei stub som går inn i planområde for Felt 19) 

Plankartet vil i seg selv ikke ha noen større endringer i arealbruken, men tilpasses 

virklighetsbilde. En anser derfor dette for å være i tråd med overordnede planer.  

 

Om planforslaget/ landskapsvurdering: 
 

I praksis gir planforslaget liten innvirkning på nærområdet. Den største forskjellen blir om økt 

inngjerding vil få en vesentlig visuell forskjell. Det kan det nok, men enn så lenge normen for hele 

Vestre Slidre kommune er 500 m2, nå med et tillegg på tillatt utnytting vil dette være i tråd med 

likebehandling.  

 

Arealregnskap: 

Planområdet er totalt 620 613 kvadratmeter. Følgende hovedkategorier utgjør av dette: 

 

1120 – fritidsbebyggelse frittliggende:  126 713 m2 

1420 – Skiløypetrasè     9 574 m2 

1510 – Energianlegg     20 m2 

2010 – veg      52 322 m2 

2018 – Parkering     229 m2 

5110 – LNF      431 061 m2 

6500 – Drikkevann(brønn)   694 m2 

 

I tillegg er det satt av areal til følgende hensynssoner: 

 

Bevaring kulturminner    21 549 m2 

Fareområde Høyspenninganlegg   10 336 m2 
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Risiko- og sårbarhet: 

Det er utarbeidet egen ROS-analyse for planen.  

 

Dyreliv, friluftsliv og verneverdige områder: 

Det foreligger ikke kjente konflikter i forhold til dyreliv, vilttrekk og lignende. Situasjonen er vurdert i 

forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. I naturbase er det registrert Bjørkefink, Fjellbjørk, Molte og 

Dvergbjørk, men dette anses ikke som relevant i forhold til revidering av planbestemmelser for 

eksisterende reguleringsplan. 

En konkluderer med at det ikke er viktige arter eller naturtyper som blir vesentlig 

skadelidende som et resultat av reguleringsplanen.  

 

Når det gjelder friluftsliv, så er ikke planlagte tiltak til hinder for slik utøvelse. Ved å legge 

opp til en skiløypetrasè bidrar vi til å fremme friluftslivet    

  
Innkomne merknader til oppstartsvarselet: 

Det er ikke kommet inn noen merknader som har stor betydning for planarbeidet, men sist 

gang det var varslet oppstart av reguleringsplan for Knippeset kom følgende ønske inn: 
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Endringene på tomter på G/Bnr 58/24 går ut på å redusere tomt 38 fra totalt 1667 m2 til 1520 

m2 og øke tomt 56 fra 1250 m2 til 1520 m2.  

Tomt 38 og 56 har i dag totalt byggeområde på 2917 m2 – til å bli 3040 m2. Det blir en økning 

på 123 m2 . 

Ved å redusere vegarelet som ligger i gammel plan frigir vi totalt sett mest til LNF.  

 

 
 

 
Konklusjon: 

Planforslaget er en revidering av planbestemmelser med mindre endring av plankartet. Med det som 

grunnlag for revidering anses dette som uproblematisk, enn så lenge det ikke endres på tillatt 

maksimal høyde på hyttene. Det vurderes endring av utnyttingsgrad, men dette utredes i 

saksframlegget til politisk behandling. 

 

Vestre Slidre kommune – 15.02.2019  Tord Bjørnevik  
 


