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Saksutgreiing: 
Saksframstilling frå møte i formannskapet 23.01.19 er kopiert inn. Nye opplysninger i saken 
starter på side 17Reguleringsplan for Brakastølen har vært ute på offentlig ettersyn og høring 
til berørte parter i perioden 01.11.2018 – 13.12.2018. 
I høringsperioden har det kommet inn om lag 25 høringsinnspill. NVE har fremmet statlig 
innsigelse til planen. I det følgende blir hvert enkelt innspill presentert summarisk. Innspillene 
i sin helhet er også lagt ved saken i et felles dokument. Innspillene vedlegget er nummerert 
korresponderende med nummereringen som er gitt i saksframstillingen. 
 

1. Pål Finstad, eier av G/Bnr. 64/137: 

Trekker fram at det er godkjent veldig mange tomter i tilgrensende område som er 
reguleringsplan for Høyset Panorama. Ville være fornuftig å bygge ut dette området ferdig før 
man beslaglegger nye naturområder. Mener at Høyset Panorama framstår som et eksempel 
på at naturvern og utbygging ikkje er forent fordi hele feltet her avskoget, noe som også er 
negativt for dyrelivet. Finstad ønsker derfor primært en utsettelse av utbyggingen i 
Brakastølen. Ved utbygging mener Finstad at tomtene 5,6 og 7 må reduseres noe på østlig 
side, slik at det blir meir skog igjen mellom de nye tomtene og skiløypen. Å bevare denne 
skogen må også preiseres overfor hytteeiere og utbyggere. 
Vurdering: Det er arealer i Brakastølen som er godkjent for utbygging i kommunedelplan for 
Vaset som det nå fremmes reguleringsplan for. «Mengden» tomter som det blir planlagt for, 
er først og fremst en tematikk som vurderes i overordnede arealplaner som 
kommuneplanens arealdel, eventuelt gjennom kommunedelplaner. Hvor mange tomter det 
planlegges for gjennom reguleringsplaner i kommunen kommer derfor som et resultat av 
hvor store arealer som er satt av til utbygging i overordnede planer. Det er naturlig å se på 



hele Brakastølen og fortetting av hele feltet når man først setter i gang med plalegging. Ikkje 
minst fordi gjeldende reguleringsplan er frå 2002, og vedtatt etter gammel plan- og 
bygninglslov. Det vil være en fordel å få en helhetlig og ny plan for hele området. Når det 
gjelder vern av skog gjennom reguleringsplaner, så har dette vært forsøkt før, med lite hell. 
Det å skulle sette bestemmelser om bevaring av levende objekter som før eller siden dør, er 
lite hensiktsmessig. En anser at reglene i skogbrukslovgivningen er tilstrekkelige. Når det 
gjelder tomtene 5,6 og 7, så er disse behandlet i eget punkt lenger ned i saken. 
 
 
 

2. Valdres Energiverk:  

Påpeker at en eksisterende nettstasjon øvst i planområdet ikkje er tegnet inn i plankartet. 
Elles ingen merknader 
Vurdering: Eksiterende nettstasjon tegnes inn i plankartet 
 

3. Statens vegvesen: 

Har ingen merknader til planforslaget da det ikkje berører riks- eller fylkesveger 
 

4. Arne Skeide, eier av G/Bnr. 64/136: 

Viser til de kommentarene han innga til varsel om oppstart av planarbeidet i e-post av 
22.03.18, og som er referert i planbeskrivelsen. Han står fortsatt fast ved disse 
kommentarene. I tillegg har han ytterligere kommentarer til planforslaget som ble sendt på 
høring. Skeide viser til at man har foreslått å ytterligere fortette området på nedsiden av hans 
hytte med en tomt (tomt 5) i forhold til en foreløpig skisse av plankartet som ble presentert 
før sommeren. Han er kritisk til at det legges opp til så mange tomter i dette området, noe 
som går hardt ut over grønne korridorer. Skeide mener også at man bør verne skogen 
mellom de ulike reguleringsplanenes områder for å unngå å få et sammenhengende hyttefelt 
a la Beitostølen. Konkret foreslår Skeide at tomt 5 strykes frå planen, og at tomtegrensene 
for tomt 6 og 7 opprettholdes ihht. plankartet «foreløpig skisse datert 30.05.18». Skeide 
håper at kommunen har rett i sin vurdering om at Skeide vil se over hyttene på tomtene 5-7, 
men vil føle seg mye tryggere dersom planen blir justert slik han skisserer over. 
Vurdering: Det vises til vurderingen som er foretatt i planbeskrivelsen av Skeide sitt innspill til 
varsel om oppstart, der det blant annet framgår at det uansett blir mange høydemeter frå 
Skeide sin hytte og ned til nabo. Når det gjelder tomt 5, så vises det til samlet behandling av 
tomtene 5-12 i lenger ned i saken.  
 

5. Oppland Fylkeskommune, kulturminneavdelingen:  

Har gjennomført en arkeologisk undersøkelse av planområdet. Det ble ikke påvist automatisk 
fredede kulturminner i planområdet. Det ble heller ikkje påvist nye verneverdige kulturminner 
frå nyere tid i området. Allereie kjente kulturminner ble omtalt i avdelingens uttalelse til varsel 
om oppstart for planarbeidet av 18.04.2018 
 

6. Familien Stokke ved Ole Martin Bøe Stokke for G/Bnr. 64/100: 

Familien Stokke søkte i forbindelse med utlegging av reguleringsplanen til offentlig ettersyn 
om at dagens boligeiendom G/Bnr. 64/100 kunne omdisponeres til fritidseiendom. 
Planforslaget til formannskapet viste derfor denne eiendommen som fritidsbolig. 
Formannskapets flertall vedtok imidlertid at reguleringsplanen, når den ble lagt ut til ettersyn, 
skulle vise denne eiendommen som bustad fortsatt. Stokke har sendt et lengre innspill hvor 
han trekker frem fleire momenter som han mener taler til fordel for å likevel omdisponere 
eiendommen til fritidsbolig. Hovedmomentene er som følger: 

· Forslaget til reguleringsplan vil føre til at denne eiendommen fortsatt er den eneste 



boligeiendommen i området, men med enda fleire hyttetomter rundt seg, og 
beliggende til privat bomveg. 

· Det vil ikkje bli større tilgang til lokalsamfunn for beboerne av eiendommen bortsett 
frå da fleire deltidsinnbyggere. 

· Eiendommen ligger ikkje slik til at den berører beiteområder eller aktiv stølsdrift 
· Økonomisk for kommunen vil det sannsyligvis være best dersom eiendommen 

tillates omregulert til fritidsbolig ut i frå dagens eiers helse og behov for kommunale 
tjenester 

· Dersom beborene for eksempel var en barnefamilie, så ville det også krevje tjenster 
i form av skoleskyss, samt utløse et transportbehov for eksempel ifbm. 
fritidsaktiviteter 

· Eiendommen har en særavtale ifht. renovasjon, og posttjenestene er innskrenket 
med sentralisert posttjeneste på Vaset. 

Videre gis det en rekke eksempler på utfordringer med at en eldre beboer skal bebo denne 
eiendommen. Dette oppsummeres i følgende punkter: 
● Manglende tilgang på lokalsamfunn som kan bistå ved krise med transport eller 
kommunikasjon til nødvendig familie eller offentlige institusjoner 
● Mangel på dekning i området på telefonen slik at beboeren kan melde fra om behov på 
egenhånd 
● Mangel på kollektivtransport som alternativ løsning på problemer med samferdsel 
● Mangel på lokalsamfunn i et folkehelseperspektiv 
● I forbindelse med tilgangen på helsetjenester er det ikke snakk om et tilfelle på mangel 
av konkret spesialisttjeneste, men heller dårlig tilknytning til øvrig samfunn. 
 
Stokke mener videre at det finnes nærliggende eksempler på enkeltsaker hvor boplikt har 
bidratt til problematikk for den eldre generasjon, og hvor boligen i sin tur ble tillatt omregulert 
til fritidseiendom. Stokke gir et konkret eksempel, og ber kommunen vurdere om det finnes 
fleire eiendommer som har blitt omregulert mellom bustad og fritidsbolig. 
Blant annet Regional Planstrategi 2016-2020 – mulighetenes Oppland og Regional plan for 
folkehelse i Oppland – 2018-2022, legger vekt på folkehelseperspektivet framover, og da 
særlig med tanke på at befolkningen i snitt blir eldre. En omgjøring av eiendommen til 
fritidsbolig kan hjelpe kommunen til å oppfylle sine forpliktelser innenfor folkehelsearbeidet. 
Stokke mener at kommunens egne dokumenter i form av kommunal planstrategi og 
kommuneplanens samfunnsdel peker i same retning.  
Til slutt trekker Stokke fram at dagens beboer sin fastlege har kommet med en uttalelse der 
legen uttaler at eiendommen bør omreguleres til fritidseiendom slik at beboer på 
eiendommen ikkje skal være til unødig belastning for kommunens økonomi og 
helsetjenester, samt at muligheten for trygghetsalarm for eneboende eldre er liten grunnet 
dårlig mobildekning. Dette med trygghetsalarm og funksjonen av dette har blitt drøftet av 
fastlegen med kommunens pleie- og omsorgsavdeling. 
Vurdering: Formannskapet vedtok ved utlegging til offentlig ettersyn at eiendommen skal 
være bustad. Administrasjonen innstilte opprinnelig på at eiendommen kunne omdiponeres 
til fritidsbolig, blant anne ut i frå lignende vurderinger som Stokke har framført, men må følge 
opp politiske vedtak. Av andre saker av lignende karakter som Stokke etterspør, er 
omdiponeringen av G/B/Fnr. 94/1/113 frå bustad til fritidsbolig nærliggende. Denne 
eiendommen hadde imidlertid vært bygd som fritidsbolig opprinnelig, senere omdisponert til 
bustad, for til slutt å godkjennes omdisponert til fritidsbolig igjen. I følgje Fylkesmannen i 
Oppland vil dette begrense presedensvirkningen som denne omdisponeringen frå bustad til 
fritidsbolig kunne ha.  
 

7. Siri Klevaas, eier av G/Bnr. 64/59: 

Klevaas støtter Brakastølen Vel sin uttalelse i deres brev av 20.04.2018 (til varsel om 
oppstart). Klevaas vil bli berørt av arealet BRE1, som er foreslått nytt renovasjonsområde 
langs Knippesetvegen. Hun mener at det må finnes arealer som er betre egnet til dette 
formålet i nærområdet enn inntil eksisterende hytter. 



Vurdering: Administrasjonen ser at plasseringen av BRE1 er uheldig for eksisterende hytter. 
Valdres Kommunale renovasjon har i planprosessen pekt på fortsatt å bruke dagens 
renovasjonspunkt BRE2. BRE1 kom inn for å sikre framtidig areal til ny renovasjonspunkt. 
For å ta denne i bruk, måtte uansett høyspenten som går over arealet graves ned. Det bør 
kunne finnes betre egnede områder for renovasjonspunkt langs Knippesetvegen som ikkje 
berører eksisterende bebyggelse så direkte. Det foreslås derfor at arealet BRE1 tas ut av 
planen og erstattes med LNFR-areal. 
 

8. Åse og Tore Eidholm, eier av G/Bnr. 66/9: 

Er bekymret for hvordan planlagt utbygging vil påvirke nedre del av utbyggingsområdet, dvs. 
Øyestølen, og har noen forslag til hvordan spesielt Felt 10 må endres for å ikkje ødelegge 
kulturlandskapet og særpreget i området, samt sikre et trafikkmessig sikkert område. Konkret 
mener de at veg 12 ikkje kan komme ut som inn/utkjøringsveg til Øyestølvegen slik det er 
foreslått. Dette fordi Øyestølvegen er bratt på dette punktet, Øyestølvegen brukes som 
akebakke, det vil bli mer trafikk nedover Øyestølvegen fordi mange vil kjøre ned i stedet for 
opp når de kommer ut frå veg 12. Øyestølvegen skal i følge planforslaget spesielt hensyntas 
ved at man skal forsøke å beholde det gamle kulturlandskapspreget her. Videre går det en 
bekk langs Øyestølvegen der veg 12 er foreslått lagt. I dette bekkefaret ligger det også 
vannledning, delvis sikret med varmekabel, og som forsyner Gamle Øyestøl og Nye Øyestøl. 
Eidholm mener også at det er uheldig å bryte opp friområdet med en stikkveg inn her med 
formålsbredde 7 meter. Det påpekes at på vegen forbi Gamle Øyestøl er kjørebredden max 
3,5 meter. Eidholm foreslår at i stedet for at veg 12 skal ha inn/utkjøring til Øyestølvegen, så 
bør felt H10 ha adkomst nedenfra via Veg10, som også er foreslått som vegforbindelse til 
næringstomtene T1-T5. 
Når det gjelder skiløype som er inntegnet på kartet, så hevder Eidholm at det bryter med 
kulturlandskapstanken og det å bevare grønne korridorer viss man legger en skiløype bak 
fjøset på Gamle Øyestøl og videre nedover jordet på Nye Øyestøl. Skiløypa vil også komme i 
konflikt med vanntilførselen som er nevnt over, og løypa vil bli alt for bratt for turgåere. Det er 
også i følgje Eidholm feil at denne løypa vil være til glede for Nedre Høyset, noe som 
Eidholm mener kommunen hevder. 
Eidholm mener også at man må finne en annen plassering av trafo BE3 enn den som er 
foreslått BE3, da denne vil ødelegge kulturlandskapet ved Gamle Øyestøl, og være i strid 
med deres intensjoner om å ivareta særpreget ved Gamle Øyestøl. Eide avslutter med å si at 
de har forståelse for en fremtidig fortetting av hytter i området, men at en fortetting med opptil 
20 nye hytter i nedre del av Øyestølvegen vil bli krevende. 
Vurdering: Når det gjelder Veg 12, så er det som det hevdes såpass bratt der denne vegen 
tar av Øyestølvegen at det kan være utfordringer for en del biler å komme oppover 
Øyestølvegen på glatt føre. Kommunen vurderer det imidlertid slik at Øyestølvegen opp til 
Knippesetvegen vil være den foretrukne retningen, og at det å kjøre ned Øyestølvegen og ut 
Krokånvegen kun vil skje i et begrenset omfang i perioder på vinterstid. Kryssingen av 
bekkefaret må selvsagt gjøres på en teknisk forsvarlig måte. Når det gjelder vannledning, så 
er dette forhold som er av privatrettslig karakter, men som utbygger selvsagt må hensynta 
overfor eierne. Det bemerkes for øvrig at det vil bli framført kommunalt vann og avløp 
gjennom området, uavhengig av reguleringsplanen. Når det gjelder stikkvegens 
formålsbredde, så er det tenkt ca. 3 meter kjørebredde (tilsvarende som for Øyestølvegen). 
Regulert formålsgrense må imidlertid også ta med grøfter, skjæring og fylling. I plankartet 
som har vært ute på høring, er skjæring og fylling hensyntatt. Adkomst nedenfra via Veg 10 
kunne ha vært en mulighet, men også her ville man hatt utfordring med bratt terreng, og utan 
at man hadde hatt muligheten til å kjøre ned til feltet, og videre ned når man forlater feltet. 
Derfor vurderes løsningen med veg 12 som den beste for område 10. Å bruke en veg som er 
open for alminnelig ferdsel til akebakke, vil uansett ikkje være tilrådelig. Det man imidlertid 
kan gjøre, er å vurdere en annen type kryss, for eksempel et y-kryss, for å lede/»hjelpe» 
mest mulig av trafikken til å kjøre oppover mot Knippesetvegen, og at kjøring nedover 
Øyestølvegen kun skjer i sjeldne tilfeller. Da vil man også kanskje kunne ta stigningen over 
et lengre strekk. 
Når det gjelder skiløype, så er dette omtalt under innspillet frå Vasetløypene (nr. 26) 



Administrasjonen er imidlertid enig i at man bør vurdere om det er mulig å flytte trafo til et 
sted hvor den blir mindre eksponert. I kontakt med Valdres Energiverk, så har kommunen fått 
opplyst at trafo må være i dette området, men at man kan se på en begrenset flytting. 
 

9. Tone og Dag Auli 

Tar opp mange av de same momentene som Eidholm vedrørende veg 12 og det at den tar 
av i en relativt bratt stigning. Auli stiller spørsmål om det er foretatt målinger av hvor bratt 
denne bakken er. Avkjøring til Veg 12 slik den er lagt, vil sannsyligvis medføre at det blir meir 
trafikk nedover Øyestølvegen. 
Vurdering: En viser til vurderingene under Eidholm (nr. 8) sitt innspill over. 
 

10. Direketoratet for mineralforvaltning (DMF) 

Viser til sin uttalelse ved varsel om oppstart/høring av planprogram, hvor de ble påpekt at 
planforslaget berører en grusforekomst som er registrert av NGU som lokalt viktig. DMF 
anbefaler å opne i planforslaget for videre uttak i tidligere uttaksområde, slik at massene kan 
benytter i forbindelse med utbyggingen. DMF har ingen merknader til det foreslåtte området 
for midlertidig massedeponi, ettersom dette ikkje berører grusforekomsten eller annet 
område med viktige mineralske forekomster. 
Vurdering: Planområdet ligger i randsonen av nevnte forekomst, som er stor i utstrekning, 
ned mot Krokåne. Det er marginalt kva som ville kunne utnyttes her, særlig med hensyn til 
nærheten til vassdraget. Administrasjonen ser det derfor som uaktuelt å ta inn arealformål for 
uttakt av grus i planen. 
 

11. Brakastølen Vel 

Mener at fortettingen det legges opp til er for stor. Mener at til saman 21 nye hytter i området 
til Brakastølen Vel vil fremstå som en ny utbygging og ikkje en fortetting. Kvaliteter som 
begrenset innsyn, relativt store tomter, grønne beiter mellom tomtene, uhindret tilgang til 
turstier og skiløyper og fritt utsyn mener velet at må ivaretas også i fremtiden. Velet mener at 
alle tomter må ha et grønt område mellom seg, og ikkje ligge med grense inntil hverandre. 
Areal med trevegetasjon må i minst mulig grad bli tomter og bebygges, dette også av hensyn 
til dyrelivet, småfuglbestanden etc. Konkrete bemerkninger til tomter er som følger: 

· Tomtene med nummer 36-41 er for små, har ikkje grønt belte rundt seg, og ligger 
for nære nåværende hytter i Brakastølen. Fleire tomter her må utgå.  

· Av tomtene 33, 34 og 35, som også er små og ikkje har grøntareal rund seg, samt 
at det er uklart hvor de skal ha adkomst frå, bør kun en tomt, og fortrinnsvis 
nummer 35, beholdes. 

· Tomtene 31 og 32 er også for små og utan grøntbelte. Uklart med adkomst. 
Kommer nære innpå eksisterende hytter, og tar utsikt. Ikkje plass til meir enn en 
tomt, og da fortrinnsvis nr. 31. 

· Tomtene 13 og 14: Her bør det ikkje bebygges ytterligere. Kommer nære innpå 
eksisterende hytter og kan ta utsikt. Bør i alle fall ikkje bli meir enn en tomt her. 

· Tomtene 10, 11 og 12: For små, mangler grønt belte, bratt terreng. Kommer nærme 
eksisterende hytter, og vil gi innsyn ned på fleire. Vil innebære hugst av trær, og vil 
derfor være betydelig negativt for dyrelivet. Adkomstveg vil medføre betydelige 
naturinngrep, og komme innpå Brakastølvegen i et bratt parti. I alle fall ikkje plass til 
meir enn en tomt her, og det bør være tomt 12. Samtykket er forutsatt plassering i 
terrenget og konkret løsning mhp. adkomst. 

· Tomtene 8 og 9: For små og har ikkje grønt belte mellom seg. Tar utsyn frå 
eksisterende hytter. Innebærer hugst av trær. Aksepters 1 tomte her, og det er tomt 
nr. 8, forutsatt at adkomst etableres via eksisterende adkomst til Brakastølen 114, 
og at bebyggelsen etableres bak eksisterende bebyggelse til Brakastølen 114. 

· Tomtene 5, 6 og 7: For små, har ikkje grønt belte mellom seg. Innebærer hugst av 
trær. Skrånende tomter som gir store naturinngrep. Det same med adkomstvegen. 
Viss det blir tomter her, så må adkomsten bli over og via adkomsten til 



Brakastølvegen 114. Under denne forutsetningen, aksepteres to tomter her, og da 
tomt 6 og 7. Bebyggelsen må ikkje komme nærmere Brakastølvegen enn 
bebyggelsen på Brakstølvegen 114. 

Ut over dette mener velet at maksimal mønehøyde for de nevnte tomtene må være 5,5 
meter. På tomtene 8-12 må ikkje mønehøyden være høyere enn at man sikrer at byggene 
ikkje kommer i siktlinjen til eksisterende hytter. Støtter en utnyttelsesgrad på 18%, og ikkje 
20%. Graving til nye tomter må skje skånsomt, og det må plantes på nytt etter graving. 
Dersom det gis tillatelse til nye tomter, må alle nye og eksisterende strømkalbler graves ned 
for utbyggers kostnad. Det må legges ned rør til fiber til alle hytter, også eksisterende, for 
utbyggers kostnad. Dette må være en forpliktelse for utbygger i planen, og ikkje være 
avhengign av Valdres Energiverk. VA-leidning må graves og legges på mest mulig skånsom 
måte, og på grunneiernes eigedom.  
Når det gjelder skiløyper, så er dette positivt. Men man savner forpliktelser i planen til å 
opparbeide disse. Det fremgår ikkje at grunneier har gitt sin tillatelse til løypene. Velet mener 
at der traseen krysser Brakastølvegen, så er det bratt og farlig å anlegge et løypekryss, i 
tillegg til at det vil påvirke veggrøft mm.  
Foreslått renovasjonspunkt langs Knippesetvegen vil være til sjenanse for eksisterende 
hytter, og støttes ikkje. Eksempelvis kan plassen flyttes til nedst i Nye Øyevegen.  
Når det gjelder Brakastølvegen, så hevder Brakastølen Vel at de eier denne vegen, og at 
forholdet med påkobling av nyte tomter må avklares i planprosessen. Når det gjelder 
oppgradering av denne vegen, så må Brakastølen Vel godkjenne dette. Det må foreligge en 
plan for kva oppgraderingen skal bestå i, den må foretas på grunneiers areal og ikkje på 
hytteeiernes tomter, og den må utføres i sin helhet så snart planen er godkjent. Når det 
gjelder de foreslåtte nye tverrforbindelsene mellom Nye Øyevegen og Brakastølvegen, så er 
velet i mot disse. Mener disse vi medføre økt trafikk og økt ulykkesrisiko. Har også et 
sikkerhetsaspekt mhp tyveri. Nye tomter må benytte en på forhånd definert vei.  
Brakastølen Vel mener at alle nye tomter som skal ha Brakastølvegen som adkomst, må ha 
plikt til medlemskap i Brakastølen Vel med plikt til å betale velkontingent, avgift for brøyting 
og eventuelle øvrige kostnader Brakastølen Vel bestemmer for alle medlemmer av 
Brakastølen Vel.  
Vurdering: Generelt så vil det selvsagt være slik at en utbygging – om man kaller det 
fortetting eller ny utbygging – vil påvirke eksisterende bebyggelse og de som eier denne. 
Man må finne en balanse i akseptabel påvirkning kontra ønsket om arealeffektiv utbygging. 
Om alle tomter skal ha grøntareal rund seg på alle kanter, så vil utbyggingen ikkje bli 
arealeffektiv. Det er da også få av de eksisterende tomtene i Brakastølen som ligger utan 
nabotomt mot egen tomtegrense på en eller fleire kanter. En ser imidlertid at det er mange 
store tomter av de eldre tomtene. Brakastølen Vel mener generelt at de nye tomtene som 
foreslås er for små. De fleste tomtene ligger på areal mellom 1 og 2 daa, og det er dette som 
er omforent som ønsket tomtestørrelse ved planlegging av fritidsbebyggelse både frå 
kommunens side, og frå statlige og fylkeskommunale myndigheter slik kommunen kjenner 
disse. Når det gjelder innspillene om tomtene 31-41, så vil tomt 41 bli tatt ut av planen etter 
avtale mellom grunneier og utbygger. I tillegg foreslår administrasjonen å ta ut tomt 37 og 
gjøre noe forandringer ved tomtene 31-36. Se vurdering under Erling Bergan (nr. 17) sitt 
innspill. Tomtene 13 og 14 ligger såpass langt ned i terrenget i forhold til eksiterende hytter 
at disse ikkje anses for å utgjøre en uforholdsmessig stor belastning. Tomtene 5-12  er 
behandlet i eget punkt lenger ned i saken. 
Når det gjelder skånsom terrengtilpasning, tilsåing, nye kabler i bakken, utnyttingsgrad på 
18% mm. så er dette regulert i bestemmelsene. Det vil imidlertid være å gå for langt å 
pålegge en utbygger å legge ned i bakken alle eksisterende kabler. 
Administrasjonen er enig i at man skal holde høyden på hytter nede på fortettingstomter, 
også i noe større grad enn det ble lagt opp til i høringen. Det har blitt noe omnummerering av 
tomter i forhold til plankartet som lå til grunn ved formannskapets behandling, så her er 
uansette en justering nødvendig. I forhold til nyeste versjon av plankartet som har vært på 
høring, foreslår administrasjonen at de tomtene som kan ha mønehøyde på 6,2 meter er 
som følger: 16-30 («nytt felt»), 42-67 («nytt felt»2) og 73-84 («nytt felt» 3), så lenge ikkje 
bestemmelsene om bygging i bratt terreng slår inn (dette er nok dog tilfelle for en del av 



disse tomtene). Når det gjelder høyden på tomtene 5-12, blir også dette behandlet i punktet 
om disse tomtene. 
Når det gjelder trekkerør for fiber, så legges dette vanligvis med i dag når det graves ned 
strømkabler. Ved spørsmål til Valdres energiverk om dette, har det kommet følgende svar: 
 
Vi har lagt med et ekstra trekkerør for fiber i høgspentgrøfter og i enkelte hovedgrøfter for lågspent 
(avhengig av antall mulige kunder). I alle lågspentkabler er det integrert fiberrør. Når det nå blir et eget 
fiberselskap, vet vi ikke helt hvordan dette blir i framtida, men inntil videre gjør vi det slik.  
 
Det vurderes som uhensiktsmessig å regulere inn en plikt til å legge trekkerør.  
Når det gjelder skiløype, så er dette omtalt under innspillet frå Vasetløypene (nr. 26) 
Det nye renovasjonspunktet BRE1 er foreslått fjernet i vurderingen av innspillet til Siri 
Klevaas (nr.7). Når det gjelder Brakastølvegen, så har kommunen en plikt til å påse at nye 
tomter har vegrett i det kommunen gjør delingsvedtak etter PBL §20-1m, eller når tomta skal 
bebygges (viss det skjer før fradeling). Diskusjoner om vegrett er ofte omfattende, og i 
ytterste konsekvens må sak om vegrett til jordskifteretten. Det er imidlertid ingen tvil om at 
det å avklare vegrett er et privatrettslig anliggende, og ikkje en del av en reguleringsplan. 
Faglig sett mener imidlertid kommunen at det er positivt med sammenbindingsveger mellom 
eksisterende veger i området for å auke fleksibiliteten. Det er på mange måter et sørgelig 
kapittel at «alle» har laget sin egen veg nedenfra og opp, i stedet for at man hadde hatt 
veger langs med terrengkotene i et par høyder, slik man gjerne har nede i bygda. 
 
   

12. Jon Bertil Løvbrand, eier av G/Bnr. 66/1 

 
Mener at veg via jordet til G/Bnr. 66/2 og 66/3 (Veg 12) må løses annerledes da denne 
vegen vil medføre meir trafikk nedover Øyestølvegen. Kloakkledninger, strømkabler og 
plassering av trafoer må holdes unna dyrka mark. Løvbrand er ønsker ikkje at den foreslåtte 
skiløypa skal gå over jordet hans, da dette kan føre til isbrann, samt at dypere tele kan føre 
til at vannledning i bakken her fryser. Løvbrand ber om at det tas inn en 
rekkefølgebestemmelse i planen om at tomtene T4 og T5 skal bebygges først pga. utnytting. 
Løvbrand ber også om at det blir satt krav i planen om utbyggingsrekkefølge for tomter til 
fritidsformål. Løvbrand slutter seg for øvrig til innspillet frå Eidholm (innspill nr. 8). 
Vurdering: Det vises til vurderingene under Eidholm sitt innspill (nr. 8) over vedrørende Veg 
12. Vedrørende skiløypa, vises det til felles vurdering under Vasetløypene sitt innspill (nr. 
26). Administrasjonen mener at en rekkefølgebestemmelse om at tomtene T4 og T5 skal 
bebygges først av næringstomtene er naturlig å ta inn. 
 

13. Fylkesmannen i Oppland/NVE – statlig innsigelse 

NVE har som fagmyndighet fremmet statlig innsigelse til planen. Fylkesmannen har som 
samordnende myndighet oversendt NVE sin innsigelse.  
NVE uttaler at følgende forhold må innarbeides og avklares i planen: 

· Det mangler en faglig tilfredsstillende avklaring av sørpeskredfaren. 
· Det må tas inn et tillegg til bestemmelsene § 0, om at økt avrenning fra hyttefeltet 

ikke skal føre til økt flomfare nedstrøms. Dette for å sikre at man ikke påfører andre 
økt fare (jf vannressurslovens § 5 og 8 – aktsomhetsplikt og hensynet til allmenne 
interesser i vassdraget). 

· Flomløpet det henvises til i AsplanViak notatet er ikke vist på noe kart slik at det er 
mulig for å se om det er ivaretatt i plankartet. 

· Plankartet regulerer hensynssone flom langs bekkedragene, men det er ikke 
regulert helt opp i hyttefeltet. Vi finner ingen dokumentasjon på hvorfor man har 
avsluttet hensynssona der man har. Dette må fremgå av planen. 

· Bestemmelsen til hensynssone flom mangler et klart byggeforbud som ivaretar 
sikkerhetskravet i byggteknisk forskrift kpt 7 og plan- og bygningslovens § 28-1. 

· Det mangler videre en bestemmelser om dimensjonering av vassdragskryssinger 



(veg, stier og skiløyper). Disse må dimensjoneres for en 200-års flom for å 
dokumentere at sikkerhetskravet i byggteknisk forskrift kpt 7 er ivaretatt for 
omkringliggende areal (plan- og bygningslovens § 28-1). 

Vurdering: De punktene som NVE krever rettet opp/tatt inn i planen for at de skal frafalle sin 
innsigelse, tas inn. Administrasjonen får fullmakt til å endre planen i tråd med dette før den 
sendes på nytt ettesyn. Det som må gjøres er blant annet å ta inn en ny hensynssone for et 
flomvannsløp i plankartet, samt ta inn diverse justeringer i planbestemmelsene for å 
presisere byggeforbud, dimensjonering av kryssinger for 200-årsflom mm. Asplan-Viak har 
oppdatert sin analyse med hensyn på sørpeskred, men NVE har p.t. ikkje frafalt innsigelsen.   
 

14. Fylkesmannen i Oppland: 

Fylkesmannen i Oppland har ingen merknader til planforslaget 
 

15. Oppland Fylkeskommune (OFK): 

Merknader frå regionalenheten: Oppland Fylkeskommune mener at det har vært gjort en 
grundig arbeid med planen, og det er positivt at planforslaget en en videreutvikling og 
fortetting av eksisteredne hytteområde. Samtidig ber OFK kommunen om å ha et bevisst 
forhold til behovet for nye fritidsboliger, og etterspør om det har vært gjort noen form for 
markedsundersøkelse eller lignende som grunnlag for å undersøke behov for nye 
hyttetomter. OFK viser til veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse om tiltak for å 
blant annet dempe konfliktnivået rund fritidsbebyggelse og sikre nasjonale og regionale 
verdier knyttet til natur, landskap og kulturmiljø. Det henvises også til at Plan- og 
bygningsloven legger vekt på tilrettelegging for medvirkning i planprosesser. Videre vises det 
til at man bør ta hensyn til elementer som synlighet i , fargevalg, bygging i bratt terreng mm. 
Det påpekes også at dersom det er aktuelt med andre massedeponi enn tomtene 43 og 44, 
så bør dette omtales i planbeskrivelsen.  
Merknader frå kulturarvenheten: Det henvises til oversendelsen av rapport for arkeologisk 
registrering (punkt 5 over). Kulturarvenheten peker på at de i sin uttalelse til varsel om 
oppstart anbefalte kommunen å vurdere å regulere den gamle stølsbebyggelsen i området til 
bevaring. Dette er ikkje vurdert slik det fremgår av planen. På same måte ber de om at man 
vurderer å regulere nedre del av Øyestølvegen, som det fremgår av planforslaget at man 
ønsker å ivareta, til formål bevaring. 
Vurdering: Behovet for nye fritidsboliger er svært konjunkturavhening. Det blir ikkje foretatt 
noen form for markedsanalyse frå kommunens side når vi mottar reguleringsplaner frå 
private initiativtagere. Kommunens fremste styringsinstrument i så henseende, er 
overordnede planer som kommuneplanens arealdel eller eventuelt kommunedelplaner. En 
konstaterer at alle nye tomter enten ligger som fortettingstomter innenfor gjeldende 
reguleringsplan for Brakastølen Øst, eller ligger innenfor areal avsatt til utbygging i 
kommunedelplan for Vaset. Når det gjelder veileder T-1450 og medvirkning, så vurderes 
planforslaget til å ta hensyn til disse momentene på en god måte. Planbestemmelsene 
inneholder de momentene som påpekes mhp. farger og bygging i bratt terreng.  Vedrørende 
medvirkning så har det blant annet blitt arrangert et informasjonsmøte tidligere i 
planprosessen, hvor berørte fikk komme med innspill før planforslaget var ferdig utarbeidet. 
Når det gjelder kulturarvenhetens innspill om å regulere Øyestølvegen og stølsbebyggelsen 
langs denne til formål bevaring, så mener administrasjonen at dette vil være å gå for langt. 
Det er bare en støl langs vegen her, stølen til G/Bnr. 66/1, og bebyggelsen på denne er ikkje 
særlig gammel. Sælet er frå 1960-tallet. All annen bebyggelse i området er fritidsbebyggelse 
– sjølv om noe av denne har sitt utspring i gammel stølsbebyggelse.   
 

16. Anne Gunn Kittelsrud 

Anfører det same som blant annet Eide og Auli når det gjelder Veg 12. Mener at det bør 
være en reell mulighet for å bruke veg 13 som adkomst også for tomtene som skal bruke veg 



12 etter planforslaget, og at dette bør være mulig ifht. stigning. Alternativt at man ser på å 
bruke veg 10. Også Kittelsrud nevner plassering av trafo (BR3) som uheldig mhp. 
kulturmiljøet i området. Hun ber også om at når offentlig vann og avløpsledning skal legges i 
Øyestølvegen, så må dette gjøres så skånsomt som mulig, og med tilsåing i etterkant. 
Kittelsrud er også skeptisk til skiløypenettet som er foreslått, særlig med hensyn på skiløypa 
som er planlagt å gå frå øvst i feltet og ned til Krokåne. Denne vil være for krevende å bruke 
for mange. Kittelsrud støtter nytt renovasjonspunkt langs Brakastølvegen (Knippesetvegen?), 
men ønsker større grad av kildesortering på Vaset. Til slutt nevner hun Panoramavegen opp 
til Vaset, og at denne nå er i så dårlig forfatning på den øvre strekningen at den snarest bør 
oppgraderes med nytt dekke på nytt fundament. Finansiering av dette bør kunne komme i 
form av rekkefølgekrav i planbestemmelsene hvor man stiller vilkår om at utbyggere i fjellet 
skal bidra til utbedring av veien. 
Vurdering: Det vises til vurderingene under Eidholm sitt innspill (nr. 8) når det gjelder vegen 
og trafo. Det legges til at bruk av veg 13 til tomtene som i planforslaget skal bruke veg 12, 
ville medføre en bakke innerst i felt 10 hvor det ikkje er mulig å «bare kjøre nedover» på tur 
til og frå feltet. Ved anlegging av VA må det selvsagt pyntes til etter anlegget. Når det gjelder 
skiløype, så er dette omtalt under innspillet frå Vasetløypene (nr. 26). Vedlikehold/opprusting 
av Panoramavegen ligger inne i kommunenes budsjett for 2019. 
 

17. Erling Bergan, eier av G/Bnr. 64/127 

Aksepterer at det vil skje en fortetting i området, men mener at tomt nummer 37 vil komme 
alt for nær hans hytte, og gi uforholdsmessig store ulemper for denne eiendommen. Særlig 
fordi de har veranda som vender ut mot den siden der denne tomta er tenkt. Ønsker derfor at 
denne tomta strykes frå planen. 
Vurdering: Administrasjonen ser Bergan sin situasjon. Nå er ikkje han i en enestående 
situasjon, også andre vil få nye naboer relativt tett innpå. Imidlertid så er det fleire som 
hevder at utbyggingen av tomtene 31-40 blir for omfattende for området. Ved å ta ut tomt 37, 
vil man for det første få en grøn korridor som en opning i området. Man kan da justere litt på 
tomt 36, og dermed spare det alt vesentlige av Veg 19. Viss man i tillegg fjerner Veg 3, og 
justerer tomtene 32 og 33 slik at Veg 18 blir gjennomgangsvegen, så rydder man ganske 
kraftig i inntrykket av området. Da vil det også bli betre plass til «landing» av skiløype der 
Veg 3 er tegnet i dag. En foreslår derfor å fjerne tomt 37, justere tomt 36 litt østover, kutte 
ned på veg 19, justere på tomtene 32 og 33 slik at veg 18 lar seg føre gjennom til Veg 1, og 
fjerne veg 3. Man kan da eventuelt justere litt på skiløypa ved Veg 3 når denne blir fjernet. 
Adkomst til tomt 38 må sikres via felles adkomst med tomt 39.  
 

18. Vestre Slidre hytteforening 

Har i samarbeid med velforeningene for Brakastølen og Brakastølen Øst hatt en grundig 
gjennomgang av saken. Hytteforeningen slutter seg til de separate uttalelsene frå 
velforeningene. Hovedkonklusjonen er at utbyggingen er alt for omfattende, og ikkje godt nok 
utredet. Hytteforeningen mener at veileder T-1450 er ikkje er godt nok dokumentert brukt i 
planarbeidet, og mener at det burde vært vist tverrgående terrengsnitt og oppriss av åsen 
ferdig utbygget. Hytteforeningen mener at kunnskapsgrunnlaget etter Lov om naturmangfold 
§8 ikkje er tilstrekkelig utvidet, og mener at det er reell fare for at hittil ukjente naturverdier vil 
gå tapt. Hytteforeningen foreslår derfor at kommunen krever naturtypekartlegging av 
planområdet før man går videre i planprosessen. Hytteforeningen påpeker at med den sterke 
utbyggingen som er i vente på Veståsen, så vil den snart framstå som et boligområde og 
ikkje som et hytteområde. Det må legges inn sammenhengende friområder mellom de ulike 
utbyggingsområdene for å forhindre inntrykket av en sammenhengende utbygging. Det må 
også legges restriksjoner på snauhogst, veier og masseforflytning slik at landskap og 
vegetasjon i større grad bevares. Tomtestørrelsen i de bratteste områdene må økes. 
Hytteforeningen er ikkje tilfreds med bredden på grøntkorridorene som er lagt mellom 
eksisterende og nye områder for utbygging. For å bevare veståsen som skogkledd år, så må 
hytteutbyggingen skje i klynger med gjennomgående naturområder mellom gruppene. 
Spesielt er dette viktig mellom gammel og ny bebyggelse. 



Hytteforeningen ønsker fleire tomter mot Høyset Panorama tatt ut for å ikkje få en visuell 
sammenbinding mellom disse to områdene. Det er også et argument at disse tomtene 
betjenes av Brakastølvegen, som er bratt. Hytteforeningen er kritisk til at bekkesøkket som 
starter sentralt i planområdet har for liten hensynssone ut i frå landskapshensyn, og krysses 
med for mange veger. Hytteeierforeningen viser til at planen medfører merbelastning særlig 
på Nye Øyevegen. I tillegg er det negativt at planen medfører en forlenget «anleggsperiode» 
i området. Hytteforeningen viser også til at planen inneholder en kobling av vegen mot Ulven 
Hyttegrend/Øvre Ulset, utan at det er avtalt med grunneierne bak vegen. Det forventes at 
medlemmene av Brakastølen Øst hyttegrend blir kompensert for merbruken. Hytteforeningen 
påpeker at veinettet må bli begrenset til å bli minst mulig, at hver veg betjener flest mulig 
hytter, og at det blir minst mulig kryssing med skiløyper, stier og grøntområder. Det påpekes 
at både Brakastølvegen og Nye Øyevegen brukes av mange syklister, og at mange av disse 
kommer fort. Meir bruk og fleire kryss kan føre til ulykker. 
Når det gjelder hytter i bratt terreng, så mener hytteforeningen at man bør krevje at hyttene 
som bygges i slikt terreng ikkje skal være bredere enn 5,5-6 meter, i stedet for maksimalt 8 
meter slik planforslaget innebærer. Hytteforeningen mener at det bør stilles krav til at 
hyttenen i bratt terreng skal bygges langsmed terrenget, og utan «oppstogo». Skiløyper må 
avklares med løypelaget. Løypene i planforslaget må ha skjermingssone, og ikkje ligge klemt 
mellom tomter slik tilfellet er i planforslaget. Traseene krysser mange veger, noe som er 
uheldig. Hytteforeningen ønsker at traseene for omkringliggende skiløyper og hovedstier 
tegnes inn på plankartet og knyttes til løyper i planområdet. Det bør etableres en sti opp 
åsen frå Krokåni til Storhovd i friområdet gjennom Brakastølen. Hytteforeningen gjentar at 
man mener at hensynet til natur, biologisk mangfold mm ikkje er tilstrekkelig ivaretatt. 
Vedrørende det midlertidige massdeponiet som er planlagt på tomtene 43 og 44, så mener 
Hytteforeningen at dette bør ha en varighet på maksimalt 24 måneder. Rør for blåsing av 
fiber bør uttykkelig nevnes i planen. Til slutt så henvises det til kommuneplanprosessen, og 
at man bør høste erfaring frå dette arbeidet inn i nye planer. Hytteforeningen mener også at 
sjølv om man har tillatt lignende tiltak i andre områder, så bør man ikkje utan videre 
akseptere å gjøre det same i alle områder. 
Vurdering: Det vises til vurderingene under Brakastølen Vel (nr. 11) og Oppland 
Fylkeskommune (nr. 15) hvor mange av de generelle momentene som Vestre Slidre 
hytteforening tar opp er vurdert. Det bemerkes for øvrig av utbyggingen holder seg innenfor 
de områder som er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan. Når det gjelder bredden på 
hytter i bratt terreng, som i Vestre Slidre kommune er bestemt til 8 meter (dette er en 
generell bestemmelse som blir brukt i alle planer), så må en se dette i samanheng med 
bestemmelsen om terrenginngrep, og at skjæring og fylling skal balansere, fyllinga skal gå 
maksimalt 7 meter ut i frå eksisterende terreng, og da skal høyden på fyllinga være 
maksimalt 2 meter. Hytta kan i tillegg plasseres med yttervegg maksimalt 4 meter utenfor 
eksisterende terreng. Dette medfører i praksis at til brattere terrenget er, dess mindre kan 
man gå inn og fylle ut i frå eksisterende terreng (før fyllinga når maxhøyden på 2 meter), og 
da må man tilpasse bredden på hytta deretter. Dette ser ut til å fungere bra. Med 
mønehøyde 5,5 meter for hytter i bratt terreng, er det ikkje mulig å få til oppstogo. 
Bestemmelsene punkt 4.2 sier at hovedmøneretning skal ligge langs med terrengkotene. Når 
det gjelder skiløyper og stier rundt planområdet, så er det ikkje mulig å teikne disse inn på 
plankartet da plankartet kun skal vise tiltak innenfor planavgresningen. Skiløyper er 
behandlet under innspillet frå Vasetløypene. Når det gjelder massedeponiet, så er en enig i 
at det bør settes en sluttdato. 24 måneder, eller 3 år som Brakastølen Hytteforening foreslår, 
er for kort tid. Administrasjonen mener at sluttdato for massedeponiet settes 10 år fram i tid, 
og at eventuell videre bruk da må omsøkes som en dispensasjon. Dette tas inn i 
bestemmelsene. 
     

19. Brakastølen Øst Hytteforening (BØH) 

Anfører under «fortetting og naturmessige hensyn» i hovedtrekk det same som Brakastølen 
Vel/Vestre Slidre hytteforening. Stiller spørsmål ved nødvendigheten av fleire tomter. Er 
skeptiske til den økte trafikkbelastningen som vil tilføres Nye Øyevegen, og ber kommunen 
om å stille krav til utbedring av Brakastølvegen før utbygging, slik at Nye Øyevegen ikkje får 



all trafikkbelastningen. 
Brakastølen Øst hytteforening foreslår konkret at tomtene 31-41 bør ha innkjøring frå 
Brakastølvegen. Veg 4, 3, 18 og innkjøring til tomt 39 kan da utgå frå Nye Øyevegen. Det 
vises til at tomtene 42-67 vil innebære 4 nye påkjøringer til Nye Øyevegen. Det foreslås at 
vegene 14-16 fjernes, og at tomtene 42-67 (utenom 47-50) gis adkomst direkte frå 
Knippesetvegen. BØH mener at før reguleringsplanen godkjennes av kommunen, så må det 
foreligge en juridisk bindende avtale mellom utbygger og BØH for hvordan BØH sine 
medlemmer skal kompenseres for de kostnader disse medlemmene har hatt når Nye 
Øyevegen ble anlagt i sin tid.  
Når det gjelder massedeponi på tomtene 43 og 44, så mener BØH at dette må begrenses i 
tid til 3 år. 
Parkeringsplassen SPA1 er det ikkje behov for. BØH har opparbeidet dette til et friområde 
som fungerer som en sosial møteplass. BØH ønsker at dette omreguleres til et friområde. 
Det stilles spørsmål til om skiløypene som er tegnet inn i området er brukbare, og om 
Vasetløypene har vært involvert i planen. 
Vurdering: Det vises til vurderingen av innspillet frå Brakastølen Vel (nr. 11), Oppland 
Fylkeskommune (nr. 15), Vestre Slidre hytteforening (nr. 18), samt frå Erling Bergan (nr. 17) 
som er svar på mange av momentene som tas opp. Vedrørende vegene 14-16, så kan man 
se på om veg 15 og Veg 16 kan justeres så de framstår som en felles innpåkjøring. Adkomst 
til tomtene direkte frå Knippsetvgen vurderes som uaktuelt sett i lys av terreng og nærhet til 
eksisterende tomter. 
SPA 1 foreslås tatt ut av planforslaget, da dette opprinnelig var ment som riggområde under 
utbyggingen av feltet. 
  

20. Ottar Tyssedal 

Har hytte i Høyset Panorama. Mener at fortettingen med tomtene 5-12 blir i overkant 
voldsom. Her bør det reduseres på antall tomter. Mener også at det bør ivaretas et grønt 
belte mellom Høyset Panorama og Brakastølen, og det henvises til at dette er gjort mellom 
trinn 1 og trinn 2 i Høyset Panorama. 
Vurdering: Vedrørende tomtene 5-12 vises det til vurdering i eget punkt under. 
 
  

21. Else Hamre, Arne Lome og Tora Lome Risvik, eiere Gnr.64 Bnr.65,66,76,99,106 

Stiller spørsmål ved tettheten av utbyggingen som fleire andre. Mener at to 
gjennomgangsveger mellom Brakastølvegen og Nye Øyevegen er unødvendig, og ber om at 
Veg 4 fjernes. Viser til at renovasjonsplass BRE1 skal etableres, og mener at den 
eksisterende renovasjonsplassen BRE2 da må fjernes. Med den økte utbyggingen, kan 
BRE2 medføre stor trafikkfare. Er meget bekymret for kvaliteten på deres felle brønn fordi 
utbyggingen vil berøre både brønnen og ledningsnettet, sjølv om utbygger har erklært at de 
skal holdes skadesløse mhp. vannforsyning. Tomt 41 og 68 er det avtalt med grunneier og 
utbygger at fjernes frå planforslaget. 
Vurdering: Tomtene 41 og 68 fjernes frå planforslaget i tråd med avtale som er bekreftet frå 
utbygger. Området BRE2 må fortsatt ligge i planen, da administrasjonen foreslår å fjerne 
BRE1. En regner med at BRE2 blir fjernet viss man finner en betre egnet plass for 
renovasjonspunkt langs Knippesetvegen mot Vaset. Det er foreslått noe opprydding i vegene 
øvst i området under Erling Bergan (nr. 17) sitt innspill ved at tomt 37 tas ut, og at Veg 3 
fjernes, men at gjennomkjøringen erstattes av Veg 18. Veg 4 bør imidlertid beholdes da dette 
er en tverrforbindelse som ligger langt ned, og som slik vil være til best nytte som 
tverrforbindelse. Vedrørende brønn og vannledning, så er dette et forhold som må avklares 
med utbygger. Det bemerkes for øvrig at det vil bli framført kommunalt vann og avløp 
gjennom området, uavhengig av reguleringsplanen. 
  

22. May-Anita og Terje Hoel 

Stiller seg bak uttalelsen frå Brakastølen Øst Hytteforening. De ser ikkje hvorfor Brakastølen 



Øst hyttegrend skal inkluderes i det arealet som planen omfatter, da gjeldende 
reguleringsplan er frå 2002, og de nye planbestemmelsene er unødig detaljstyrende. 
Tomtene 1-4 representrer en uønsket fortetting, og de foreslår derfor disse fjernet frå planen. 
Tomtene 2,3 og 4 fortetter i det Hoel anser som friområder i feltet. Hoel er imot at felles 
grøntområder reguleres til LNFR-formål, noe de oppfatter som at bruksretten av 
fellesområdene innskrenkes og at beiteretten for dyr blir gjeninnført. Dette er slik det i praksis 
har fungert, men utan at grunneier har noen rett til å beite. 
Hoel ønsker heller ikkje nye gjerdebestemmelser som innebærer at gjerder må settes to 
meter inn frå tomtegrense. Dette innebærer en innskrening i bruk av egen tomt som i praksis 
gir dyr og allmenn ferdsel økt tilgang til private hyttetomter. Dette er etter Hoel sitt syn 
uakseptabelt. Hoel mener også at bestemmelser om avstand mellom bygg på 12 meter og 
oppramsing av hvilke funksjoner anneks kan ha er unødvendig. Det samme med 
bestemmelser om refleksfritt glass, fargebruk og utebelysning – disse er unødvendige. 
Når det gjelder nye tomter, så mener Hoel at det blir for tett og for lite luft mellom tomtene. 
Tomtene 5, 6 og 7 bør fjernes fordi de ligger for tett opp til skiløypa. Tomtene 15-30 blir for 
mye bustadfelt. Her bør det være maks 1 veg og to rekker med hytter. Planen tar ikkje nok 
hensyn til at terrenget er bratt. Tomtene 43 og 44 er utsatt for snøsmeltingsbekk. Tomtene 
31-40 og 15-28 innebærer bygging i myrlendt område. Hoel tar videre opp problemstillingen 
med belastningen av Nye Øyevegen, slik fleire over har gjort. 
Vurdering: Reguleringsplan for Brakastølen Øst ble godkjent så langt tilbake som i 2002, 
etter plan- og bygningsloven av 1985. Reguleringsplaner er å anse som «ferskvare» i større 
og større grad. Det vurderes derfor som positivt at man får en helhetlig plan som gjelder 
både nye og gamle utbyggingsområder av Brakastølen. Planbestemmelsene er også et 
resultat av dette, og er i tråd med den mal for planbestemmelser som Vestre Slidre 
kommune benytter i dag. Dette gjelder også bestemmelsene om gjerde, som nettopp skal 
bidra til meir opne felt hvor det ikkje er fare for å «gå seg fast» i en labyrint for dyr og 
mennesker. Det har for øvrig vært gjerdebestemmelser som sier at kommunen kan 
godkjenne inngjerding av maksimalt 500 kvadratmeter også i gjeldende plan. At grøntareal 
legges ut som LNFR-område er et resultat av mange ulike utfall av bruken av ulike koder for 
slikt areal. I utgangspunktet er det LNFR som vurderes til å være «allroud»-kategorien så 
lenge man ikkje skal regulere helt spesielle hensyn. En regulering til «friluftsområde», 
«parkbelte industri» eller «felles lekeareal», som i dag avløser nok heller ikkje beiteretten i 
seg selv. De to sistnevnte kategoriene er da også helt feilplassert slik de er brukt i denne 
planen, hvor «felles lekeareal» er brukt for å fylle inn mellom tomtene. Vedrørende tomtene 
1-4, så vurderes det slik at det er naturlig å bruke disse arealene til tomter som «fyller inn» 
tomterekkene på en naturlig måte. Vedrørende tomten 5-12, så vises det til eget punkt 
under. Vedrørende det visuelle inntrykket som tomtene 15-30 vil gi, så mener 
administrasjonen at dette vil bli akseptabelt. Bratt terreng er hensyntatt ved at man 
begrenser bygg sin bredde og høyde, og dessutan har bestemmelser om skjæring og fylling 
på tomter. Det stemmer at det finnes til dels våte områder nær tomtene 15-28 og 31-40, men 
når det nærmeste området rundt bekken/vannsiget her er hensyntatt med hensynssone 
H320_3, så er arealene for øvrig vurdert til å være tørre nok til å bygge på. Eventuelt 
smeltevann som berører tomten 42 og 43 må ledes vekk dersom dette viser seg å være et 
problem når tomtene skal klargjøres. Når det gjelder nye Øyevegen, så vises det til 
vurderingene under hytteforeningenes innspill (nr. 11, 18 og 19)  
  

23. May Kristin Bekkavik Løvbrand Vikmark 

Er arving til G/Bnr. 66/1. Er ikkje interessert i at stølsjordet (området S9) blir omgjort til 
utleiehytter/leilighetsbygg da det ikkje er meir dyrkamark til gården enn det som trengs. Tar 
elles opp de same momentene som grunneier på 66/1, Jon Bertil Løvbrand, gjør. 
Vurdering: Området S9, avsatt til næring, og som ligger på stølsjordet til G/Bnr. 66/1, ligger i 
kommunedelplan for Vaset. Viser elles til vurderingene under Løvbrand (nr. 12) og Eidholm 
(nr. 8) sine innspill. 
 

24. Anne Kari Tveter og Odd Anders Willand, eier G/Bnr. 64/158 



Er nærmeste nabo (i Høyset Panorama) til tomtene 5-12, og da særlig tomtene 8-10. Mener 
at det bør være et større skille mellom Høyset Panorama og Brakastølen. Viser til avstanden 
mellom byggetrinn 1 og byggetrinn 2 i Høyset, samt mellom Brakastølen og Ulset. 
Det synes som om tomtene 7-10 kan legges i same avstand frå Høyset Panorama som 
tomtene 1, 13 og 14, for å få et større skille melom feltene. 
Vurdering: Se eget punkt under som omhandler tomtene 5-12 for vurdering av tomtene 7-10. 
  

25. Ragnar Hedenstad 

Savner en meir fullstendig oversikt over skiløypetraseer også utover planområdet. Mente 
opprinnelig at tomt 1 måtte fjernes pga. bekymring for skiløypetraseen, men har senere 
trukket dette. 
Vurdering: Hedenstad etterspør egentlig sti- og løypeplan. Forslaget som i sin tid ble laget for 
dette har nok dessverre gått ut på dato. I plankartet er det uansett ikkje anledning til å vise 
andre tema enn de som ligger innenfor planavgrensingen.  
 

26. Vasetløypene 

Er positive til planforslaget og til kjøring av de nye løyene forutsatt at det blir en 
utbyggingsavtale som sikrer Vasetløypene årlig tilskudd som dekker opp den ekstra 
kostnaden denne kjøringen vil medføre. 
Vurdering: Kommunen har vært på befaring med løypeansvarlig hos Vasetløypene. Som det 
fremkommer av høringsuttalelsen, så støtter Vasetløypene planforslaget. Ved befaringen ble 
det blant annet sett på løypa som går frå dagens løype der den krysser inn i Ulset og 
nedover i planområdet. Vi så på om det var mulig å få til en løsning hvor løypa blir liggende 
sør-øst for tomtene i stedet for at den går gjennom feltet i området ved tomtene 46, 47, 54. 
Mange har i sine innspill stilt seg tvilende til hvor brukervennlige løypene blir tatt i betraktning 
det sterkt hellende terrenget i feltet. Dette er et poeng, men løypene er i første rekke ment 
som «transportløyper» frå nær hyttene og til hovedløypene. Det er stilt særlig spørsmålstegn 
ved løypa som går over jordet til G/Bnr. 66/1 både frå grunneier her og frå hytteeier i 
nærheten. Vurderingen er at løypa/løypene tross alt bør ligge i plankartet. Da er traseen 
sikret. Så får tiden vise om løypene blir kjørt opp og brukt. Viss ikkje, så skjer det ikkje noe 
annet enn at det ikkje blir tiltak der løypetraseen går. Det kan også være et poeng at en 
ryddet skiløypetrase i utmarka kan fungere som en tursti på sommerstid, jfr. Innspillet til 
Vestre Slidre Hytteforening om etablering av tursti.  
Administrasjonen foreslår at løypene blir liggende som de er i plankartet, men at 
administrasjonen får fullmakt til å vurdere endret framføring og med eventuell justering av 
tomter dersom Vasetløypene mener det er formålstjenelig. Dette gjelder da særlig punktet frå 
dagens løype mot Ulset og nedover i planområdet mot Knippesetvegen.   
Tomt 1: 
Denne tomta er svært stor, 3,3 daa. Det er store tomter i området frå før, men kommunen 
ønsker ikkje større tomter enn 3 daa. Tomta beskjæres derfor ned til 3 daa. Dette arealet tas 
i nord-øst eller i nord-vest. 
Tomtene 5-12 
Mange innspill er negative til tomtene 5-7. Admininstrasjonen er enig i mange av innspillene, 
og at utbyggingen framstår som for tett. Administrasjonen foreslår derfor å fjerne tomt 7 og 
tomt 10. Tomt 9 bør da dras litt nedover, slik at det blir rom mellom tomt 8 og tomt 9. Veg 22 
kan da kortes inn. Mønehøyden på de gjenværende tomtene settes ut i frå at de ligger 
ganske eksponert til, og fordi de ligger i et område med eldre hytter som får maksimalt 5,5 
meters mønehøyde, til 5,5 meter. 
 
Veger 
Areal+ ble bedt om å vurdere vegene i området med hensyn på total bredde med skjæring 
og fylling der vegene går i sidebratt terreng. Dette ble gjort, og vegformålet følger nå topp 
skjæring/botn fylling. Dette gjør formålet noe «skrukkete». Oppmålingsavdelingen har bedt 
om at tomtene som ligger inntil vegene må få regulert tomtegrense med så få knekkpunkt 
som mulig enten ved at regulert tomtegense ikkje sammenfaller med formålsgrense veg, 



eller at fomål veg «glattes ut» samtidig som man fortsatt sikrer nødvendig bredde for 
vegformålet. Dette tas inn i plankartet. 
 
Tomt på 66/1 
Et areal på G/Bnr. 66/1, som ligger rett øst for tomt 75, er markert som eksisterende 
hyttetomt. Dette stemmer ikkje, dette er en del av skogteigen til G/Bnr. 66/1. Dersom det 
skulle vært en tomt her, så måtte den markeres og vurderes som en ny tomt. Arealet er 
svært bratt, så og si hele arealet er brattere enn 1:4. Det vil derfor uansett ikkje være mulig å 
bygge her. Arealet tas derfor ut som byggeområde.  
 
 
 
Tomtene 87-91 og Veg 11: 
Eier av G/Bnr. 64/14 og 64/15 ønsker at tomtene 88 og 91 skal ha adkomst via dagens 
adkomst til tomt 87 (som er G/Bnr. 64/14). Veg 11 blir da overflødig som adkomst annet enn 
til tomt nummer 90. Tomtene 88 og 91 må da få regulert adkomst over G/Bnr. 64/14 dersom 
de skal deles frå. Dette bør være uproblematisk. En foreslår derfor at Veg 11 fjernes frå 
planen, og erstattes med kun en adkomstveg inn til tomt 90. Vegarealet overføres til 
tomteareal for tomt 89 og 90 i tråd med skisse under. 

  
 
G/Bnr 64/61 og 64/62 
Disse tomtene, som ligger vest for tomt 72, er lagt ut i planen med et areal på hhv 2 og 2,5 
daa. Disse tomtene er ikkje oppmålte frå før, og i eiendomskartet er de derfor kun markert 
med en ring. Oppmålingsavdelingen har vært der for å se på arealet og vurdere utformingen 
av tomtene nærmere i samarbeid med eierne. Eierne ønsker en noe annen arrondering enn 
det som fremgår av plankartet som har vært på høring. Arronderinga som eierne og 
oppmålingsavdelingen blir enige om tas inn i plankartet. Arealet skal ligge innenfor same 
størrelse som i plankartet som har vært på høring.  
 
G/Bnr. 64/120  
Eier av G/Bnr. 64/120 ønsker å dele denne tomta i to, på same måte som fleire andre har fått 



anledning til. Hans innspill kom imidertid for sent til at dette kunne bli med ved første 
offentlige ettersyn. Når planen nå foreslås lagt ut på nytt offentlig ettersyn, så bør man 
vurdere å ta inn delingen av denne tomta også. En foreslår derfor å ta inn en deling av denne 
tomta ved nytt ettersyn så sant faglige vurderinger ikkje skulle vise at dette ikkje tilrådelig.  
 
Hensynssone VA 
Det pågår prosjektering av hovedledninger for VA gjennom planområdet. Dette arbeidet er 
ikkje ferdig, men vil bli det i løpet av et par uker. Prosjekteringen kan medføre at 
hensynssonene for VA som er tegnet inn i plakartet må endres noe. En foreslår at 
administrasjonen får fullmakt til å endre disse hensynssonene i når prosjekteringen er ferdig, 
og før planen sendes ut på nytt ettersyn.  
 
Vurdering: 
Innledningsvis vil rådmannen gjøre oppmerksom på at det her har kommet innspill frå to 
stedlige hytteforeninger, i tillegg til innspill frå Vestre Slidre hytteforening. Kommunen har en 
avtale med Vestre Slidre hytteforening om å involvere dem som høringspart i alle saker som 
angår arealdisoponering i hytteforeningens virkeområde. Dette innebærer blant annet at 
hytteforeningen får oversendt alle høringssaker for dispensasjoner, mindre endringer av 
planer, og høringer på reguleringsplaner. Det var slik rådmannen oppfatter det omforent 
enighet om at intensjonen da blant annet var at Vestre Slidre hytteforening skulle være 
parten å forholde seg til når det gjelder hytteforeningene, også ved innspill til 
reguleringsplaner. Vestre Slidre hytteforening skulle da samkjøre de lokale hytteforeningenes 
innspill, og fremme felles uttalelser. Når vi nå har fått tre høringsuttalelser frå tre 
hytteforeninger, som alle er omfattende, som i stor grad tar opp de same tingene, men som 
også divergerer på fleire punkt, så fungerer ikkje avtalen med hytteforeningen etter 
intensjonen. Alle innspill må vurderes for seg, og dette innebærer mye tidsbruk for 
kommunen som nok i stor grad kan synes som unødig. 
 
Når det gjelder planen og innspillene som har kommet, så er disse innspillene vurdert hver 
for seg over, eventuelt med henvisning til andre innspill hvor same moment er vurdert. NVE 
krever en ny hensynssone tatt inn i plankartet. Dette i seg sjølv gjør det nødvendig med nytt 
ettersyn av planen. I tillegg er det såpass mange endringer som er foreslått at det uansett vil 
være ryddig med et nytt ettersyn. Rådmannen foreslår derfor at planen blir sendt ut på ny 
høring og lagt ut til nytt offentlig ettersyn når endringene formannskapet vedtar er lagt inn i 
planen.  
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til 2. gangs 
høring og offentlig ettersyn etter at følgende endringer er innarbeidet i planen: 
1) Eksisterende nettstasjon nord-øst i planområdet tegnes inn i plankartet 
2) Framtidig renovasjonspunkt BRE1 tas ut av planen og erstattes med LNFR-areal. 
3) Administrasjonen får fullmakt til å vurdere, i samarbeid med VEAS, om det er mulig å flytte 
trafo BE3 langs Øyestølvegen til et sted hvor den blir mindre eksponert. 
4) Administrasjonen får fullmakt til å vurdere om en annen type kryss, for eksempel et y-
kryss, inn til Veg 12 kan være hensiktsmessig for å lede/»hjelpe» mest mulig av trafikken til å 
kjøre oppover mot Knippesetvegen. 
5) Det tas inn en rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene om at tomtene T4 og T5 skal 
bebygges først av næringstomtene T1-T5. 
6) De punktene som NVE krever rettet opp/tatt inn i planen for at de skal frafalle sin 
innsigelse, tas inn. Administrasjonen får fullmakt til å endre planen i tråd med dette. 
7) Tomt 37 tas ut av planen.Tomt 36 justeres litt østover. Veg 19 kortes inn. Adkomst til tomt 
38 må sikres via felles adkomst med tomt 39. 
8) Tomtene 32 og 33 justeres slik at Veg 18 lar seg føre gjennom til Veg 1. Veg 3 fjernes. 
Skiløypa justeres her. 
9) Det tas inn en planbestemmelse om at sluttdato for massedeponiet settes 10 år fram i tid, 
og at eventuell videre bruk da må omsøkes som en dispensasjon. 
10)Administrasjonen får fullmakt til å vurdere om veg 15 og Veg 16 kan justeres så de 



framstår som en felles innpåkjøring. 
11) Parkeringsplassen SPA 1 foreslås tatt ut av planen. Erstattes med LNFR-areal. 
12) Tomtene 41 og 68 tas ut av planen i tråd med bekreftet avtale frå utbygger. 
13) Administrasjonen får fullmakt til å, i samarbeid med Vasetløypene, vurdere endret 
framføring av skiløyper, og til å eventuelt justere tomter, dersom dette er formålstjenelig. 
Dette gjelder da særlig punktet frå dagens løype mot Ulset og nedover i planområdet mot 
Knippesetvegen. 
14) Tomt 1 reduseres i størrelse til 3 daa. Dette arealet tas bort i nord-øst eller i nord-vest. 
15) Tomt 7 og tomt 10 tas ut av planen. Tomt 9 dras litt nedover, slik at det blir rom mellom 
tomt 8 og tomt 9. Veg 22 kortes inn. Mønehøyden på de gjenværende tomtene 5,6,8, 9, 11 
og 12 settes - ut i frå at de ligger ganske eksponert til, og fordi de ligger i et område med 
eldre hytter som får maksimalt 5,5 meters mønehøyde - til 5,5 meter. 
16) Fomål veg «glattes ut», samtidig som man fortsatt sikrer nødvendig bredde for 
vegformålet, der det er foretatt analyse av tverrutslag av vegene for at ikkje regulert 
tomtegrense skal få unødvendig mange retningsskifter. Alternativt legges regulert 
tomtegrense litt frå formålsgrense for veg. 
17) Arealet på G/Bnr. 66/1 (ved tomt 75) tas ut av planen som byggeområde og erstattes 
med formål LNFR. 
18) Veg 11 tas ut av planen, og erstattes med kun en adkomstveg inn til tomt 90. Vegarealet 
overføres til tomteareal for tomt 89 og 90. Byggegrenser justeres etter. Det reguleres 
adkomstveg over tomt 87 for tomtene 88 og 91. 
19) Tomtene med G/Bnr. 64/61 og 64/62 omarroderes slik administrasjonen og tomteeierne 
blir enige om, innenfor de arealstørrelsene som ligger i plankartet i dag 
20) G/Bnr. 64/20 legges inn med deling av tomta så sant faglige vurderinger ikkje skulle vise 
at dette ikkje tilrådelig. Administrasjonen får fullmakt til å vurdere dette. 
21) Administrasjonen får fullmakt til å endre hensynssonene for offentlig VA-leidning når 
prosjekteringen er ferdig, og før planen sendes ut på nytt ettersyn. 
22) Planbestemmelsene vedrørende mønehøyde justeres slik at de hyttene som kan bygges 
med høyde 6,2 meter er som følger: 16-30 («nytt felt»), 42-67 («nytt felt»2) og 73-84 («nytt 
felt» 3), Bestemmelsene om bygging i bratt terreng skal fortsatt overstyre disse 
høydebestemmelsene. 
 
 

Formannskapet 23.01.2019: 
 
Behandling: 
Endringsforslag 1, foreslått av Eivind  Brenna, Bygdelista 
Formannskapet merker seg at det har kommet mange innspill vedrørende 
landskapsvirkningen av planforslaget. Formannskapet mener at dette bør vektlegges. I tillegg 
mener formannskapet at løsningene for skiløyper som er skissert, er for dårlige. Også 
hensynet til dyrka mark bør hensyntas. Formannskapet ber derfor om at planfremmer gjør 
følgende før planen vurderes langt ut til 2. gangs høring/ettersyn: 
1: Planforslaget blir revidert med hensyn på tetthet av utbyggingen, og den visuelle 
virkningen av planen bør vurderes bedre. Dette særlig med tanke på de "nye" 
utbyggingsområdene, men også med hensyn på fortettingsområdene.  
2: Planforslaget blir revidert med hensyn på skiløypene. 
3: Formannskapet mener at det ikke skal bygges ut på stølsjordet til G/Bnr. 66/1 (T1-T5), 
som er i aktiv bruk.  
 
Forslag til vedtak mot Endringsforslag 1: Samrøystes for Endringsforslag 1 
 
 
FS- 004/19 Vedtak: 
Formannskapet merker seg at det har kommet mange innspill vedrørende 
landskapsvirkningen av planforslaget. Formannskapet mener at dette bør vektlegges. I tillegg 
mener formannskapet at løsningene for skiløyper som er skissert, er for dårlige. Også 
hensynet til dyrka mark bør hensyntas. Formannskapet ber derfor om at planfremmer gjør 



følgende før planen vurderes langt ut til 2. gangs høring/ettersyn: 
1: Planforslaget blir revidert med hensyn på tetthet av utbyggingen, og den visuelle 
virkningen av planen bør vurderes bedre. Dette særlig med tanke på de "nye" 
utbyggingsområdene, men også med hensyn på fortettingsområdene.  
2: Planforslaget blir revidert med hensyn på skiløypene. 
3: Formannskapet mener at det ikke skal bygges ut på stølsjordet til G/Bnr. 66/1 (T1-T5), 
som er i aktiv bruk.  
 
NYE OPPLYSNINGER I SAKA: 
 
Reguleringsplanen har etter formannskapets vedtak i sak FS-004/19, vært hos planfremmers 
konsulent Areal+ for bearbeiding. 
De har for det første innarbeidet de fleste av punktene som administrasjonen foreslo at skulle 
endres i sitt forslag til vedtak ved førre behandling. Det er bare punkt nummer 16 som ikkje 
er gjort noe med. Dette anses imidlertid for å være en sak av teknisk karakter som 
administrasjonen og planfremmer kan finne en løsning på. I tillegg må fortsatt kommunen 
følgje opp punkt 21. 
I tillegg er tomt med G/Bnr. 64/120 foreslått delt i to, på same måten som to andre 
eksisterende tomter i planområdet er foreslått delt. Eier av 64/120 kom for sent på banen 
med sitt ønske, men når det uansett ble nødvendig med et nytt ettersyn, så fikk 
vedkommende anledning til å få sitt ønske vurdert. 
Når det gjelder formannskapets vedtak, så er dette imøtekommet på følgende måte: 
 
Punkt 1: Planforslaget er nå noe revidert mhp tomter og plassering i de «nye» 
byggeområdene. Det er også laget en illustrasjonsplan som viser de lanskapsmessige 
konsekvensene av utbyggingen slik planfremmer tenker seg den. Denne er fortsatt til 
finpussing, og vil bli lagt fram i møte. I det nederste området mot Øyestølen har man sørget 
for at det er grøntareal mellom hver tomt. Mønehøyden på hyttene i dette området er også 
foreslått begrenset til 5,5 meter nå, og ikkje 6,2 meter som opprinnelig foreslått. Det betyr at 
her blir det ikkje mulig å bygge hytter med oppstue. 
 
Punkt 2: Det er lagt inn en ny skiløype som krysser gjennom planområdet nedenfor 
Knippesetvegen. Ved den foreslåtte delingen av G/Bnr. 64/120, så har man avtalt med eier 
at denne løypa kan krysse hans eigedom. Dermed har man klart å få en løype gjennom til 
Nedre Høyset, og kan binde løypa som går på oversiden og på nedsiden av Knippesetvegen 
sammen her. Det er lagt inn til saman tre områder for skileik i planområdet. I det nederste av 
de to øverste feltene, så er løypa lagt på baksiden av tomtene som et skileikområde med 10 
meter bredde. Denne går «rett opp og ned» her. Planfremmer er i dialog med eier av 
naboeiendommen for å avklare om også han kan være interessert i at det legges ut et noe 
større skileikområde her. Det er også lagt til rette for en påkobling av naboområdet med 
skiløype nedenfor skileikområdet her. Her ligger det godkjente tomter i naboplanen som ikkje 
er fradelt ennå. 
 
Punkt 3: 
Det er fortsatt foreslått at det kan bygges ut til næring/uteiehytter på jordet til G/Bnr. 66/1. 
Man har imidlertid fjernet tomtefordelingen, og bare lagt ut en flate med næringsareal i 
planen. I planbestemmelsene er det tatt inn et punkt H i rekkefølgebestemmelsene som sier 
at før dette arealet kan bebygges, så må det til en byggesak hvor man fremmer en 
detaljskisse for hele utbyggingen med en utbyggingsrekkefølge som skal godkjennes av 
formannskapet. 
 
Vurdering: 
En konstaterer at administrasjonens forslag til vedtak er fulgt opp på de punkter hvor ikkje 
formannskapets vedtak «overstyrer» disse. Dette er i tråd med de signaler formannskapet 
gav i møtet den 23.01. 
 



Den foreslåtte delingen av G/Bnr. 64/120 bør være uproblematisk så lenge dette er ei stor 
tomt på nær 5 daa, og man ikkje har noen tett konsentrasjon av andre hytter her som vil bli 
vesentlig berørt av denne nye tomta. Det er også en ubetinget fordel at man da har fått til en 
avtale om å legge skiløypa over denne tomta der den skal deles. 
 
Hvorvidt man er tilfreds med de tiltak som har blitt gjort i plankartet i forhold til de nye 
tomteområdene, hvor formannskapet mente at utnyttingsgraden ble for høy, er en vurdering 
som må bli politisk. Grøntareal mellom hver tomt i det nederste området påvirker det visuelle 
inntrykket av området ved at man sikrer en mindre tetthet mellom bygg enn det man kunne 
risikert når tomtene ligger grense mot grense. En sikring av at det ikkje blir bygget oppstue 
på hyttene her, vil også bidra til å dempe uttrykket på dette området.  
Administrasjonen tør også peke på at høy utnytting av areal som blir tatt i bruk til utbygging 
er en klar retningslinje frå statlig hold. I denne planen, som inneholder både 
fortettingsområder og nye områder, så er administrasjonens innfallsvinkel at man bør ta 
tilstrekkelig hensyn til de eksisterende tomtene i området slik at disse ikke blir 
uforholdsmessig mye skadelidende, samtidig som man tillater høy utnytting og dermed tett 
utbygging i nye områder hvor utbyggingen påvirker eksisterende hytter i liten eller mindre 
grad. En må også ha med seg at de tre nye utbyggingsområdene i utstrekning er relativt 
begrensede. De to øverste områdene (ovenfor og nedenfor Nye Øyevegen) er om lag 300 
meter brede (nord-sør) og hhv. ca. 100 og 150 meter «høye» (øst-vest). Det nederste 
området mot Øyestølen er om lag 150 ganger 150 meter. Til saman utgjør disse områdene 
da om lag 30+40+20 daa, til saman under 100 daa av et samlet planområde på 1060 daa. 
 
Løsningen for skiløyper virker meir gjennomarbeidet nå enn det de var i førre versjon av 
planen, sjølv om en del av traseene nok er i bratteste laget. Særlig er den nye løype frå 
planområdet og mot høyset på nedsiden av Knippesetvegen positiv. Det er også positivt å 
legge til rette for skileikområder med mulighet for aking mm. nær utbyggingsområdene. For 
barnefamilier kan dette være vel så viktig som skiløyper en periode av livet. 
Administrasjonen mener også at planen legger godt til rette for at alle nye og eksisterende 
hyttetomter får skiløyper så tett innpå at man vil velje å gå ut i løypenettet frå hytta framfor å 
kjøre bil til skiløypene.Hvor mange meter man velger å gå på bilveg før man alternativt velger 
å kjøre bil til skiløypa er usikkert, men 300-500 meter bør være innenfor. 
 
Når det gjelder løsningen for næringsarealet, så tilrår administrasjonen at denne blir 
akseptert. Ved det forslaget som ligger i planen, så har formannskapet fått en sterkere 
styring på utviklingen av arealet når dette skal bygges ut, og en mulighet til å styre 
utbyggingsrekkefølgen.  
Formannskapet har vedtatt at man ikkje ønsker utbygging på stølsjordet til G/Bnr. 66/1, blant 
annet fordi det er i aktiv bruk. Formannskapet må da være oppmerksomme på at arealet er 
avsatt i kommunedelplan for Vaset til ervervsformål. Kommunedelplan for Vaset er juridisk 
bindende, og når det er lagt inn ervervsformål på et areal, så er jordloven avløst. Juridisk er 
det da uinteressant kva slags areal dette er i dag, og hvordan bruken er. Det kan være skog, 
det kan være myr, det kan være dyrkamark som er ute av drift, eller det kan være dyrkamark 
i full drift. Overordnet plan gjelder uansett. 
 
Administrasjonen anbefaler på bakgrunn av vurderingene over at planforslaget nå kan 
legges ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge reguleringsplan for Brakastølen ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn slik planen foreligger. Administrasjonen får fullmakt til å justere planen mhp 
tekniske elementer som grense mellom formål veg og tomter, og trase for framføring av 
offentlig VA før planen sendes ut på høring/ettersyn. 
 



Formannskapet 04.03.2019: 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag 1, foreslått av Martin Sæbu,  
Planbestemmelsene endres slik at alle anneks/uthus har maksimalt 40 kvm. BRA, jfr. pkt 3.1. 
 
Tilleggsforslag 2, foreslått av Eivind  Brenna, Bygdelista 
Det legges ut på høyring eit alternativt plankart der følgende tomter er tatt ut: 49, 48, 75, 80, 
86 og 87. Tomt 50 justeres med hensyn til omlagt skiløype. Skiløypene justeres i henhold til 
endring i tomtene. 
 
Tilleggsforslag 1: Samrøystes 
Tilleggsforslag 2: Samrøystes 
Forslag til vedtak med tillegg: Samrøystes 
 
FS- 020/19 Vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge reguleringsplan for Brakastølen ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn slik planen foreligger. Administrasjonen får fullmakt til å justere planen mhp 
tekniske elementer som grense mellom formål veg og tomter, og trase for framføring av 
offentlig VA før planen sendes ut på høring/ettersyn. 
Det legges ut på høyring eit alternativt plankart der følgende tomter er tatt ut: 49, 48, 75, 80, 
86 og 87. Tomt 50 justeres med hensyn til omlagt skiløype. Skiløypene justeres i henhold til 
endring i tomtene. 
Planbestemmelsene endres slik at alle anneks/uthus har maksimalt 40 kvm. BRA, jfr. pkt 3.1. 
i reguleringsbestemmelser for Brakastølen. 
 
 
 


