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1.  Innleiing 

1.1.  Konsekvensutgreiing (KU)  
Etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl), av 27.6.2008 nr. 71, § 4-2 skal alle 

kommuneplanar med rammer for framtidig utbygging ha særskilt vurdering og omtale av planen sine 

verknader for miljø og samfunn. Konsekvensutgreiing (KU) skal vera ein del av planskildringa. KU i 

kommuneplanen tek utgangspunkt i vesentlege forhold for å gje godt nok grunnlag for vedtak. 

 

Ved revisjon av kommuneplanen sin arealdel skal det vera skilje mellom utgreiing av enkeltområde 

og for planen samla (forskrift om konsekvensutgreiing §§ 6 og 9). KU skal omtale verknader for miljø 

og samfunn ut frå kunnskap og naudsynt oppdatering av denne. Utgreiinga skal vera vedtaksrelevant 

og vera tilpassa utbygginga sitt omfang og pårekneleg konfliktgrad. 

 

Område til utbyggingsføremål i gjeldande kommuneplan 2003-2015 og i kommunedelplan for Vaset 

og Svedalen 2004-2016 som ikkje er regulert eller bygd ut, og som ein ynskjer å vidareføre i ny 

arealdel, er ikkje take teke med i konsekvensutgreiinga. Nye areal er vurdert ut i frå følgjande 

kriteria: 

• vurdering og verdsetjing av areala 

• konsekvensar ved ny arealbruk 

 

1.2  Heilskapleg konsekvensuttgreiing 
Den samla verknaden av arealbruksendringane som kommuneplanen medfører for miljøet og 

samfunnet i Vestre Slidre er gitt i dokumentet «Heilskapleg konsekvensutgreiing», jf. forskrift om 

konsevensutredninger.  

1.3  Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
ROS-analyse for kommuneplanen er utarbeidd i eige dokument («Risiko- og sårbarheitsanalyse).  

2. Metode 

2.1  Grunnlag for vurdering og verdsetjing 
Vurdering og verdsetjing bygger på: 

• Naturmangfald: Viktige naturtypar frå naturbasen, viktige artar, vilt, område verna etter 

naturvernlova, utvalde naturtypar og utvalde artar 

• Jord- og skogbruk: Skog og landskap (AR5) 

• Landskap: Landskapsverdiar, sårbart landskap, viktig kulturlandskap, landemerke 

• Kulturminne og kulturmiljø: Automatisk og vedtaksfreda bygg og anlegg, gravminne, 

kulturmiljø 

• Vassdrag: Verna vassdrag, kalksjøar, rike kulturlandskapssjøar, strandsone, utvalde 

naturtypar 

 

Verdsetjing er vurdert frå låg til middels og stor verdi.  

Det nyttes følgjande verdi setjing: 

*  = OK, vurdert 

+ = vurdert positivt, varierer mellom + (liten grad) og +++ (stor grad) 

- = vurdert negativt varierer mellom – (liten grad) og --- (stor grad) 

 

Konsekvensvurderte tema 
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Tema Innhald (kva er vurdert) Kunnskap 

Naturmiljø og 
naturmangfald 

Naturmangfald og viltførekomstar 

Område verna etter naturvernlova. 
Vurderingar etter naturmangfoldlova §§  8-

12 

Naturbase (kartlegging av biologisk 

mangfald i Vestre Slidre i 2003), 

INON, artskart 

Jordbruk Konsekvensar for landbruksproduksjon 

og skog 

Skog og landskap 

AR5 + dyrkbar mark 

Landskap Visuelt sårbart eller eksponert areal Lokal kunnskap, terrengmodell og 

synfaring 

Kulturminne og 
kulturmiljø 

Freda eller verneverdig kulturminne 

eller miljø, eldre busetnader, gardstun 

Askeladden kulturminnesøk 

Forureining og 
klima 

Samordna areal og transport, fortetting, 

forureina grunn. 

Kart, 

Grunnforurensningsdatabasen 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Turstigar Kartgrunnlag, lokal kunnskap 

Barn og unges 
interesser 

Uteareal for barn og unge, idrettsanlegg  

Risiko og 
sårbarheit 

Flaum, skred, radon Berggrunnskart, ulike databaser frå 

(NVE, NGU) 

Teknisk 
infrastruktur 

Veg, vatn og avløp Kart 

Sosial infrastruktur Barnehage, skule, helse- og 

sosialtenester, bustader 

Kart 

 
Konsekvensar ved ny arealbruk er vurdert frå -3 til +3; frå store negative konsekvensar til store 

positive konsekvensar. Der ny arealbruk ikkje er vurdert å få spesielle konsekvensar er det sett *. 

Ikkje alle tema er vurdert å vere relevante for alle områda, og desse er ikkje talfesta eller omtala 

vidare. Der det er manglande kunnskap må det gjennomførast innhenting av ny 

kunnskap/kartlegging før ev. utbygging. 

 

Konsekvensutgreiinga er samkjørt med vurdering av innspela. Difor er heile innspelet vurdert i dei 

tilfella der ein vel å legge berre ein del av innspelet inn som byggeområde i kommuneplanen. 

Eigentleg hadde det vore nok å berre konsekvensutgreiia dei areala som ein faktisk legg inn i 

kommuneplanen.  

 

Byggeområda B2, B4, B7, B20, B21, H10, H45, H46, H61 er ikkje konsekvensutgreidde, då dette er 

vidareføring av byggeområde i gjeldande kommuneplan/kommunedelplan – dette sjølv om dei er 

koda som framtidige byggeområde. Dette er for å sikre at plankravet gjeld og for desse areala. 

2.2.  Illustrering av vurderingar  
Vurderinga av kvart område er illustrert med relevante kartutsnitt. 

2.3 Null-alternativet 
Null-alternativet skal vere ein del av ei konsekvensutgreiing. I dette tilfellet vil det innebere å la 

gjeldande planar frå 2003 og 2004 gjelde. Vi kunne peikt på ulemper av planforslaget i høve 

nullalternativet for enkelte interesser, men vi slår her kort fast at det har liten meining å 

drøfte nullalternativet når ein skal erstatte ein forelda kommuneplan. 

 



Vestre Slidre kommune – Kommuneplan 2021-2029 – Konsekvensutgreiing 

7 

 

3.  Konsekvensutgreiing (KU) av innspel 

3.1  Innspel vurdert i KU 
 

For utrekning av einingar for innspel til bustader og fritidsbustader er fylgjande føresetnader lagt til 

grunn: 

• Tomtestorleik 1,5 – 2,5 daa, med tillegg for grøntareal/veg = totalt 3,5 daa pr tomt. 

• Samanhengande flater som er brattare enn 1:4 skal i utgangspunktet ikkje reknast med, og vert 

uansett take ut ved fremjing av reguleringsplan 

• Areal innafor byggjegrense for vassdrag 30 m generelt og 50 m for fritidsbustadar blir ikkje rekna 

som mogleg areal for å plassere hovudbygg. 

• Der innspelet ligg på dyrka eller dyrkbar mark er dette medrekna. 

 
  



Vestre Slidre kommune – Kommuneplan 2021-2029 – Konsekvensutgreiing 

8 

 

3.2  Konsekvensutgreiing av innspel til nye områder 

B1: Innspill nr B-3 
Gnr/bnr/: 44/1 
Størrelse: 33 daa 
Planstatus: Regulert landbruk i regplan Slidre sentrum og noe LNF i gjeldende arealdel 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

 
Aktuelt bolig område for Slidre sentrum      
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Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold  *  Hensynskrevende art 
Jord- og skogbruksinteresser  *  Dyrka mark/Dyrkbar jord  
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag  *  Større bekk - buffersone 

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold - Hensynskrevende art: dog ikke veldig trua. 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Dyrkbar jord inntil eksisterende jorder. God 
produksjonsevne. Beite på større del. Viktig 
å sikre gjennomgang for beitedyr. Tilpasse til 
dyrka mark. 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Sikre buffer mot bekk/flomanalyse 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling ++ Fortetting av Slidre sentrum, ingen ledige 

boligtomter såpass sentrumsnært 
Sosial infrastruktur ++ Etablert med skole/gangveg/kulturtilbud 
Teknisk infrastruktur ++ Etalbert veg/strøm og inntil off VA 
Barn og unges interesser + Nærtliggende lekeareral ved skolen – trygg 

skoleveg 
Risiko og sårbarhet - Faresone mot bekk må avklares i 

reguleringsplan 
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon -  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

++ Kan tilby kommunale boligtomter nært 
sentrum 

Har grunneier tomtereserve  Ikke aktuelt 
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Vurdering:  
Fortetting av Slidre sentrum. Ligger nær sentrum, enkel utbygging. Dog ikke avklart med 
grunneier.  

Konklusjon: 

En overvekt av positive momenter gjør at man kan tilrå utbygging av arealet. 
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B3: Innspill nr 12 (Gjermund Myrvang) 
Gnr/bnr: 65/32 
Størrelse: 2,5 daa 
Planstatus: LNF, bruk av grunn: LNF 
 
Beskrivelse:  
Ønsker tomta endret til boligformål 
 
Kartutsnitt:  

   
   
 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen reelle tap for landbruket, flere 
boligtomter inntil. Ingen merknad 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
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Tettstedsutvikling *  
Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur ++ Er etalbert veg og strøm i nærområdet 
Barn og unges interesser + Skolebuss går uansett forbi området 
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon ++  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant 
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

 Ikke relevant 

Har grunneier tomtereserve  Ikke relevant 
Fortetting av eks.felt  Ikke relevant 

 
 
Samla vurdering:  
Tidligere tomt for landbruksnæring. Ønsker endring, og tomta er allerede fradelt. Det ligger i 
dag 2 andre bebygde boligtomter inntil. Skoleskyss-ordning er allerede etablert. 
 
 
Konklusjon/Anbefaling:  
Tilrår endring i arealbruk til bolig. 
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B5: Boligområde i Røn/Pjåten 
Gnr/bnr/: 85/1 
Størrelse: 4,5 daa 
Planstatus: Regulert til næring/friluftsområde i gjeldende kommuneplan 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

 
Aktuelt bolig område for Røn/Pjåten      
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *     
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
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Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag * Utenfor hensyns/flomsoner 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling ++ Fortetting av Røn sentrum, ingen ledige 

boligtomter såpass sentrumsnært 
Sosial infrastruktur ++ Etablert ved boligområde med infrastruktur 
Teknisk infrastruktur ++ Etalbert veg/strøm og inntil off VA 
Barn og unges interesser + Nærtliggende lekeareral/idrettsanlegg. 
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon + Nært friluftsareal, vann 
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

++ Kan tilby boligtomter nært sentrum 

Har grunneier tomtereserve NEI Ikke aktuelt 
Fortetting av eks.felt JA  

 
Vurdering:  
Fortetting i Røn sentrum. Ligger nær sentrum, enkel utbygging. Arealet er regulert til næring 
og friluftsareal i gjeldende kommuneplan. Men det vurderes dithen at arealet er velegnet for å 
utvide den boligbebyggelsen som er i området fra før, uten at det kommer i konflikt med 
vesentlige interesser. Friluftsformålet i gjeldende kommuneplan er stort, og virker til dels noe 
tilfeldig lagt ut. Man har derfor valgt å bruke friluftsformål kun på arealet rundt eksisterende 
idrettsplass i forslaget til ny arealdel. Resten av arealet om ikke omfattes av nye 
byggeområder, legges ut som LNF. En vurderer det dithen at LNF-kategorien passer bedre på 
dette arealet. Jord- og skogbrukslovgivningen ivaretar i tilstrekkelig grad de interesser som er 
i området, samtidig som LNF-formålet ivaretar grunneiers interesser for å drifte arealet i 
tilstrekkelig grad. 

Konklusjon: 

En overvekt av positive momenter gjør at man kan tilrå utbygging av arealet. 
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B6: Boligområde i Røn/Grefsrud 
Gnr/bnr/: 85/3 
Størrelse: 6,5 daa 
Planstatus: LNF i kommuneplan. Innebærer en mindre utvidelse av areal avsatt til bolig i 
gjeldende kommuneplan. 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

  
Aktuelt bolig område for Røn/Grefsrud. Det er utvidelsen av B6 (markert med blå grense 
rundt) utover det som er godkjent i gjeldende kommuneplan som KU-utredes.     
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *   Nærhet til dyrkamark 
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
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 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Ligger nær dyrkamark, men uten å berøre 
denne 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag * Utenfor hensyns/flomsoner 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling ++ Fortetting av eksisterende boligområde i 

Røn, nær det kommunale boligfeltet 
Rønshagadn 

Sosial infrastruktur ++ Etablert ved boligområde med infrastruktur 
Teknisk infrastruktur ++ Etalbert veg/strøm og inntil off VA 
Barn og unges interesser + Nærtliggende lekeareral. Ganveg i nærheten 
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon + Nært friluftsareal. 
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

*  

Har grunneier tomtereserve NEI Ikke aktuelt 
Fortetting av eks.felt JA  

 
Vurdering:  
Fortetting i Røn. Solrike utsiktstomter. Ligger nær eksisterende boliger, enkel utbygging. 
Utbyggingen ligger tett inntil dyrkamark, men denne dyrkamarka har begrenset 
verdi/produksjonsevne, og det er uansett boliger/areal avsatt til boligområde rundt her fra før. 
Utvidelsen er logisk for å utnytte arealet bedre. Arealformål bolig er lagt inntil dyrkamarka 
også i øst. Det muliggjør flytting av adkomstvegen til området for å kunne utnytte arealet 
ovenfor vegen bedre. Det vurderes dithen at arealet er velegnet for å utvide den 
boligbebyggelsen som er i området fra før, uten at det kommer i konflikt med vesentlige 
interesser. 

Konklusjon: 

En overvekt av positive momenter gjør at man kan tilrå utbygging av arealet. 
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B8: Innspill nr 73  Boligtomter i Røn langs Kongevegen 
 
Gnr/bnr/: 75/5 
Størrelse: ca 5 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
Omsøkt areal til bolig: 

    
Oversiktskart     Grønt omriss = eiendom. Rød/Orange er bratt terreng 
Kartutsnitt:     
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen merknad 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling ++ Positiv fortetting 
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Sosial infrastruktur ++ Etablert i nærområdet 
Teknisk infrastruktur - Ligger inntil område som planlegges 

avkloakkert av offentlig VA 
Barn og unges interesser ++ Lekeplass ved Røn Barnehage 
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy * Utenfor Rød/Gul støysone langs E16 
Forurensning * Mulig med lokale VA-løsninger, menm best 

med off VA 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Vurdering:  
Grei fortetting. Diskusjon om offentlig VA som følge av E16 utbygging men med føre enkel 
avkloakkering. 
Registrert Dvergspett i et større leveområde, og en antar at dette arealet opå 5 daa ikke berører 
Dvergspettens leveområde i større grad enn det kan aksepteres. 
 
Konklusjon: 

Anbefaler det området som i hovedsak ikke er brattere enn 1:4, så fremt adkomst kan sikres. 

 

Blått omriss viser areal som har grei helling og kan bygges ut. 
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B9: Innspill nr B-13 –  Ny boligtomt 
 
Gnr/bnr/: 74/9 
Størrelse: 2,2 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

    
          
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *   
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag  *   

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Dyrkbar jord – men bare et lite, isolert 
område. Uaktuelt å dyrke. 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Nærleik til vatnet er omhandla i eigen rapport 

«Notat Byggegrense Strandefjorden-
Slidrefjorden». Konklusjonen i denne er at 
her spelar det ikkje nokon stor rolle om ei 
tomt blir lagt ut som B9. 

Klima og energi *  
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Tettstedsutvikling - Ikkje gangavstand til Røn sentrum, men nær 
buss-samband med god regularitet 

Sosial infrastruktur - Som tettstadutvikling 
Teknisk infrastruktur *  Etablert veg og strøm 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet * Evt faresone for flom 
Trafikksikkerhet * Utvida bruk av avkjørsel 
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy * Avklare evt type industri på nærområdet – 

Evt. støyberegning blir avklara i 
reguleringsplan 

Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

+ Viktig med nok tomter for bosetting 

Har grunneier tomtereserve   
Fortetting av eks.felt   

 
Konklusjon: 

Tomta har god eignaheit i forma av nærleik til vatn og utsikt. Tilrår at tomt tas med i 
kommuneplan.  
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FT1: Endre Røn 
Gnr/bnr: 85/1 
Størrelse: 13 daa 
Planstatus: Friluftsområde i gjeldende kommuneplan 
 
Beskrivelse:  
Ønsker utlegging av et område til Fritids/Turistformål (Campingplass). Er knyttet til arealet 
som huset det nå nedlagte asylmottaket Lundeskogen – regulert til næringsformål. Grunneier 
har overtatt grunnen igjen fra mottaket. 
 

 
 
 
 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold   * Fugl knytt til vassdrag 

Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap  *   
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    

Vassdrag  *  Buffersone på 5 meter mot 
vassdrag 

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
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 Gradering Merknad 
Naturmangfold -- Rødlista fuglearter. Bør kunne tillate ikke 

sterkt støyende virksomhet. 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap - Avhengig av tiltak, aksepteres 
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Buffersone på 5 meter ivaretar strandsone 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling ++ Potensielle sentrumsnære arbeidsplasser 
Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur +  
Barn og unges interesser * Sikre korridor langs vassdrag, ellers lite 

relevant 
Risiko og sårbarhet * Evt flom, må undersøkes ved utbygging 
Trafikksikkerhet * Etablert sikker avkjørsel 
Friluftsliv og rekreasjon - Sikre korridor langs vassdrag 
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting ++  
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

++  

Har grunneier tomtereserve  Ikke relevant 
Fortetting av eks.felt  Ikke relevant 

 
 
Samla vurdering: 
Det er positivt med tilrettelegging for campingplass her, hvor også området Lundeskogen med 
den infrastrukturen som er tilrettelagt der, kan viderebrukes. Det sikres en buffer mot Feris-
fjorden som sikrer allmenheten adgang langs vassdraget.  Reguleringsplan for utbygging av 
campingplass må også ha tilgang til vannet  for almennheten som tema.  
Støy og vurdering av om ein må styrke kunnskapsgrunnlaget må også være et tema i 
reguleringsplan pga nærhet til vassdrag/fugl. 
 
Følgende er anbefalt tilråding frå administrasjonen: 
Tiltaket legges inn i kommuneplanen slik det er omsøkt 
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H1: Innspill nr B-4 –  i tillegg også et forslag frå administrasjon 
Gnr/bnr/: 1/4 
Størrelse: 2 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

   
Ønsket areal ved Åstad tjern    Fortetting inntil Gamlestøl haugen på 1/4 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold  *  Hensynskrevend art  
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold - Hensynskrevende art: dog ikke veldig trua. 

Rikmyr inntil ønsket areal ved Åstad tjern 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen merknad. 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling   
Sosial infrastruktur   
Teknisk infrastruktur + Etablert veg/strøm  
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Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA 1 tomt, men nettopp solgt Syndinstøga med 
tomtereserve der. 

Fortetting av eks.felt JA  
 
Vurdering:  
Innspillet fra grunneier på ¼ drar hyttebygging ut over et større areal med lite stingning . I denne 

runden lite nødvendig. 

Stor tomtereserve ved Gamlestølhaugen, men grunneier på ¼ har kun 1 tomt i reserve. Dog har han 

nettopp solgt Syndinstøga med stor tomtereserve der som ennå ikke er utbygd. 

Konklusjon: 
I denne runden anbefales fortetting ved Gamlestølhaugen (administrasjonens forslag. 
Areal ved Åstad tjern tas ut. 
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H3 og H4: Innspill nr B-58 –  Grythestøl teigen 
 
Gnr/bnr/: 4/4 
Størrelse:  17 daa nytt areal til fritidsbolig 
Planstatus: LNF/regulert landbruk i regplan 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt: Tidligere levert regplan forslag med tomteareal ut over tidligere kommuneplan 
godkjenning (H3) og ønska område (innramma med blått)    

  
    
          
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Dyrkbar jord, ingen merknad ut over 
dette. 

Landskap  *  Noe utsatt på oversiden av 
stølsvegen 

Kulturminner- og 
kulturmiljø 

  * Kullgroper som evt søkes frigitt. 

Vassdrag *    
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* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold * Noe registreringer, men utbyggingsområdet 

ligger i ytterkant og har dermed liten 
virkning. 

Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Dyrkbar jord, men lite aktuell å dyrke i 
hyttefelt 

Landskap -- Visuelt utsatt på oversiden av stølsvegen 
Kulturminner og –miljø -- Søker om frigiving av kullgroper 
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur *  
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Evt avklare felles VA-plan 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Konklusjon: 

Dette planforslaget innebærer en ytterligere fortetting enn det eksisterende 
reguleringsplaner legger opp til. Kan være en grei nok fortetting, og målet til grunneiere 
er å få med flere tomer øverst i feltet. Disse er ikke veldig utsatt for silhuettvirkning. 
Anbefales godkjent. 
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H5: Innspill nr B-21 –  Fortetting av felt 3 og 4 – Midtre Syndin 
 
Gnr/bnr/: 3/1 – Vidar Gullhaug 
Størrelse:  25 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:     

    
 

 
 Ønsket areal sett opp i mot tomtereserve  (grønne tomter er tomte-reserve) 
          
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold  *  Lokalt viktig naturtype og Myr – C-

område 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Dyrkbar jord 

Landskap  *   
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    
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Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold - Dog lokalt viktige registreringer. Dersom 

utbygging kan naturmangfold hensyn vike. 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Dyrkbar jord, lite aktuelt å dyrke mellom 
hytteområde og Syndin-vassdraget 

Landskap - Kile ned i ubebygd område. 
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur *  Etablert veg og strøm.  
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Gjennomgående skiløype, må i såfall 

redusere kryssingsbehov for denne. 
Støy *  
Forurensning * Uansett kreve felles VA plan, og området 

ligger til rette for avkloakkering for Off VA 
når dette kommer. 

Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA Har 12 ledige totmer i eksisterende regplan 
for felt 3 og 4. 

Fortetting av eks.felt JA  
 
Vurdering: 
Det er ulemper av ei utbygging her, men ein kan setje rekkefølgeføresegn mot tursti langs 
Midtre Syndin. 
 
Oppsummert tilrår ein at arealet vert take med grunna ynskje om turveg langs Midtre 
Syndin. Dog må ein på reguleringsplan nivå ta omsyn til myrområde/skiløypekryssing. 
 
NY Vurdering: 
Etter politisk handsaming vart området teke ut før utlegging til 3. offentlege ettersyn. 
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H6: Innspill nr 40 Utviding av felt 5 og 5B_ Vidar Tørstad 
 
Gnr/bnr/: 6/1 
I tillegg vurderes  
Størrelse: 100 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
Endring av regplanfor felt 5 og 5 B/ LNF på deler av arealet 
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

   
Kart med helling/naturtype    Kart med innspill/tomtereserve 
 
 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *  Dyrkbar jord 
Landskap  *  Allerede tett med hytter 
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Større sammnehengende areal med dyrkbar 
jord. Men tett utbygd med hytter rundt. 
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Landskap - Allerede tett med hytter, virker ytterligere 
fortetting negativt? 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Allerede utbygd med helårsvei og strøm 
Barn og unges interesser * Noe tett men mye friområde rundt 
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Passe på at det ikke blir for tett på 

reguleringsplan. Gjennomgående skiløype 
(midtre løype) må sikres uten flere 
kryssinger. 

Støy *  
Forurensning * Felles VA-plan 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA Har 9 tomter i reserve pr nå (april 2019) 
Fortetting av eks.felt JA  

 
Samla vurdering:  
Grunneier har søkt om flere store areal, men har noe tomtereserve. Har dog vilje og ønske om 
å selge tomter, så noe buffer for fremtiden burde være greit. 
Dog bør en velge ut noe areal, og ikke alt som er omsøkt.  
 
Konklusjon/Anbefaling:  
Tar ut ønsket areal på oversiden av stølsvegen nå i denne runden, som begrunnes med eksisterende 

tomtereserve. Dog tar en inn ønsket areal på nedsiden av stølsvegen som i praksis blir en fortetting. 

Dette burde gi en tomtereserve som er innenfor denne planperioden. 

Ved regplan bør en påse at fortettingen ikke blir for sterk, da det allerede er veldig tett på denne 

teigen, samt at en øsnker å opprettholde en mindre tett profil på Syndin jfr Vaset 
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H7: Innspill nr 45  Hyttefelt på stølsjorde_G/Bnr 8/40 – Gerd Westerheim 
 
Gnr/bnr/: 8/40 
Størrelse: 10 daa 
Planstatus: LNF  
 
Beskrivelse:  
Mottatt innspill: 

 
Mottatt innspill merket med blått omriss 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

   
Flybilde fra 1965     Flybilde fra 2014 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold  *  Naturbeitemark/kulturlandskap – lokal 

verdi 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Dyrkbar jord 

Landskap *    
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    
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Vassdrag *    
 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold -- Naturbeitemark, dog er den av lokal verdi 

(kat. C). Da velger kommunen selv om vern. 
Dette er attgrodd i dag, og fremstår som 
mulig å bygge ut 

Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Dyrkbar jord, men allerede tett med hytter 
rundt arealet. Lite aktuelt å dyrke 

Landskap - Registrert verneverdig, men finnes ikke i 
naturbase 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur * Etablert vann og strøm.  
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Felles VA-plan, evt sammen med tørstad 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
Diskusjon om det gamle stølsjordet skal bygges ut. Dog er dette ikke i bruk, og attgrodd for 
mange år siden. Uansett mye hytter rundt selve jordet, og lite rasjonell landbruksdrift på et 
såpass lite jorde i fjellet. 
 
Vurdering:  
Lokal verdi på naturmangfold, og siden det er såpass attgrodd har dette liten verdi i dag. 
Omringet av hytter. 
 
Konklusjon: OK kan fortettes 
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H8: Innspill nr 27 Nina Neståker 
 
Gnr/bnr/: 7/6 (nedenfor stølsvegen) 
Størrelse:  
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
Fortetting med hyttetomter  
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

  
Nedre del     Øvre del 

 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Dyrkbar jord, samt myrområde. Myr tas ut 
mot Vannet. Dyrkbar jord lite aktuell å ta i 
bruk. 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
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Vassdrag - Forutsetter minst 50 meter sone langs Midtre 
Syndin, og evt buffer/flomavklaring mot 
gjennomgående bekk 

Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Etablert vegløsning og strøm i området 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet * Forutsetter avklaring av bekk 
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Evt felles VA-plan er en forutsetning. 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Samla vurdering:  
Skiløype ved vannet og «midtre løype» må sikres i planprosess.  
Nedre og Midtre Skiløype må hensyntas og videreføres, evt med reduserte vegkryssinger. 
 
Konklusjon/Anbefaling:  
OK å legge inn byggeområde, vurder totalen i reguleringsplanprosessen. 
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H9: Innspill nr B-43 –  Torbjørn Høyme – del A 
 
Gnr/bnr/: 7/1 
Størrelse:  30 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt: omrsøkt areal markert med blått omriss 

      
    
          
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold  *   
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Dyrkbar jord. Noe myrområde, deler av 
dette foreslås tatt ut. 

Landskap  *  Ligger inn mot støl, men ikke uberørt 
område. Noe eksponert område, men dette 
avklares på regplan. 

Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    

Vassdrag  *  20m grense langs bekk med mindre det 
kjøres flomanalyse. Vil berøre sterkt 

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold -- Registert rikmyr av grad «viktig». Den er 

allerede delvis nebygd som følge av regplan 
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for felt 8. Den største delen av myra er 
likevel intakt om dette forslaget godtas. 

Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Dyrkbar jord samt myr.  

Landskap - Stølslandskapet på Midtre Syndin er så og si 
utbygd, men en må i detaljplan avklare høyde 
på bygg i forhold til silhuett osv. 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag * Må avklare om det trengs mer enn 20 m 

buffer mot bekk 
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur *  Etablert veg og strøm inntil planområdet 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Kreve felles VA-plan/inngå i eksisterende 

plan for felt 8/sandøddin 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA 6 tomter i regplan for felt 6 
Fortetting av eks.felt JA  

 
Vurdering: 
Grunneier ønsker 2 felt, dette er felt A. Administrasjonen foreslår aksept for dette feltet (A), 
da dette er inntil grunneiers eksisterende felt som allerede er utbygd med veg og strøm. Dog 
tilrår en at de våteste delene av myra tas ut. 
 
Konklusjon: 
Tilrår at deler av ønsket område A videreføres i kommuneplan jfr blått omriss (20 daa) 
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H11: Innspill nr 1 (Eriksrud/Lyngstad/Dokkehaugen) 
 
Gnr/bnr: 11/3,7,10 
Størrelse: 12,5 daa. 
Planstatus: LNF 
Innspill nr 19 og 20 – nytt areal til fritidsbolig 
Gnr/bnr: 12/5  Anne Marte Før/Embrik Før 
Størrelse: 19,5 daa 
Planstatus: Eksisterende regplan for felt 11 – Kvislasyndin samt LNF(over plangrense) 
Innspill nr 9 B (Arne Andreas Haugen) 
Gnr/bnr: 10/7,8 
Størrelse: 34 daa 
Planstatus: Reg.plan for Felt 11/LNF 
 
Beskrivelse:  
I innspillene ligger ønske om hytteområde innenfor og ovenfor eksisterende hytteområde 
reguleringsplan for felt 11 Kvislasyndin. 
 
Kartutsnitt samla for innspillene: 

     
Øvre      
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Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruk *   Ingen merknad 
Landskap   *** Deler av innspillene ligger veldig høyt 
Kulturminner/miljø *    
Vassdrag *    

 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold * Ingen særskilte registreringer 
Jord- og skogbruk * Ingen merknad 
Landskap -- Deler av området ligger høyt (1085 m.o.h.) 
Myr - Noe myrareal, men kan unntas fra bygging. 

Sannynlig med veg tvers gjennom(drenering) 
Kulturminner og –miljø * Ingen særskilte registreringer. Avklares i regplan 
Vassdrag - Bekk må avklares/evt sikres i rplan 
Klima og energi   
Teknisk infrastruktur + Er etablert hvoedveg og strøm i området. 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet * Evt flom fra Duratjedn påvirker ikke området. 

Bekk hensyntas, evt. avklare fare for sørpeskred 
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Ikke off VA, men planlagt på sikt. Mye ulike 

lokale løsninger. Kan samordnes ved ny plan 
Næringsliv/sysselsetting *  
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneiere 
tomtereserve 

DELVIS Noen har, andre ikke 

Fortetting av eks felt DELVIS  
 
 
Samla vurdering:  
Det er startet planarbeid med revisjon/fortetting innenfor regulert plangrense for felt 11 (rødt 
skravert område). Her søkes det om utviding oppover i terrenget, fra flere grunneiere. Dette 
må vurderes samlet for hele planområdet. Det ligger godt til rette for fortetting innenfor 
området for gjeldende reguleringsplan. Men fjellgrense er et nytt moment i dette området som 
bør hensyntas. Felt 11 er en gammel plan som bør overstyres av ny arealdel. ENTEN med å 
erstatte hele planen med LNF-areal, og ikke fradelte tomter med eksisterende byggeområde. 
ELLER å legge til rette for fortetting ved å legge ut arealet som fremtidig byggeareal. Fortsatt 
bør godkjente tomter vises som nåværende byggeområde i fall det ikke blir fremmet ny 
reguleringsplan her. 
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Konklusjon/Anbefaling:  
 
Anbefaler at eksisterende tomter i felt 11 - Kvislasyndin vises med «eksisterende 
byggeområde-fritidsbolig». Og at egnet areal innenfor plangrense (rød skravur) 
erstattes med «fremtidig byggeområde-fritidsbolig». Dette muliggjør fortetting på egnet 
område. 
Øvre grense for nytt byggeområde settes på kote 1050 (sort prikkete strek). 
Andre deler av innspela vert ikkje vidareført 
 

 
Sort prikkete strek er kote 1050 
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H12: Innspill nr 21 B – Videreutvikling av areal til fritidsbolig 
Gnr/bnr: 14/1  Andris Øygard 
Størrelse: 173 daa 
Planstatus: Eksisterende reguleringsplan for felt 11 
 
Beskrivelse:  
Videre-utvikling av eksisterende hyttefelt på 11 A. 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

 
Sort strek er kote 1050 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *   Dyrkbar jord 
Landskap  *  Unngå nærhet til støl 
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag  *  Buffer 

 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Forsiktig med nærhet til støler. Dyrkbar jord 
er inneklemt mellom eks. hytter. Ingen 
merknad ut over dette 

Landskap - Området er avgrensa øverst pga 
landskapsvirkning 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Buffer langs bekk, evt avklare sørpeskred 
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Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur - Ikke vinterbrøya veg vanligvis,. Noe 

sidebratt terreng, utfordrende å brøyte. 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet   
Friluftsliv og rekreasjon   
Støy   
Forurensning   
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve Delvis ja Uansett fortetting for G/Bnr 14/1 
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Samla vurdering:  
 
Konklusjon/Anbefaling:  
OK med fortetting, unngår bratteste delene samt flate som gir silhuettvirkning og ikke 

nærhet til støler. Vurderes også opp i mot kolle/høgdedrag, og det er dermed satt en 

generell grense på 1045 utenom bratte heng/kolle. 

 

Grønt areal er foreslått fortettingspotensiale. Rød strek er kote 1050. 
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H13: Innspill nr B-50 –  Morten Hande 
 
Gnr/bnr/: 13/1 
Størrelse:  50 daa 
Planstatus: LF 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt: omsøkt område i blått omriss    

  
    
          
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *   Ingen merknad 
Landskap  *  Noe utsatt på oversiden av 

stølsvegen 
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    

Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
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Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap -- Visuelt utsatt på oversiden av stølsvegen 
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur * I utgangspunktet ikke vintervei 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Evt avklare felles VA-plan 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt NEI  

 
 
Konklusjon: 

Deler av arealet (på nedsiden av stølsvegen) kan godkjennes, men pga silhuettvirkning 
på deler er tilrådd areal redusert. Det tilrås heller ingen tomter på oversiden av vegen i 
denne runden 
 

 
Tilrådd areal med blått omriss 
  



Vestre Slidre kommune – Kommuneplan 2021-2029 – Konsekvensutgreiing 

44 

 

H20: Innspill nr 24/B-19 - Utviding av hyttefelt på Svarthamar 
 
Gnr/bnr/: 16/2 og 16/5  Nils Garvik 
Størrelse: 30 daa 
Planstatus: eksisterende regplan for felt 12NV/LNF på øvre del utenfor regplan 
Innspill nr 21 A – Videreutvikling av areal til fritidsbolig 
Gnr/bnr: 14/1  Andris Øygard 
Størrelse: 170 daa 
Planstatus: Eksisterende reguleringsplan for Svarthamarfeltet (felt 12 NV). 
 
 
Beskrivelse:  

Ønskes utviding i og i tilknytting til eksisterende reguleringsplan «Felt 12 NV» – 
samme utviding oppover i terrenget som gjeldande reguleringsplan for Garvik/Øyråker 
(rosa) har. 
 

 
Kartutsnitt:     

 
Rosa: Gjeldande reguleringsplan for Garvik/Øyråker 
Lilla ramme med skravur nord for det rosa området: Gjeldande reguleringsplan for Felt 12 NV 
Gule områder nord for det rosa området: Innspill 24/B19/21A 
Svart stipla linje: Fjellgrense 1050 meter 
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Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *   Myr nordøst i innspill 24 (innenfor 

Garvik/Øyråkerplanen) 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Delvis dyrkbart 

Landskap   * Avhengig av hvor høyt utbygging 
kommer 

Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    

Vassdrag  *   
 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Dyrkbar jord nederst (nord) i området. Lite 
rasjonelt å dyrke. Bratt ovenfor og nedenfor, 
samt delvis bekkekløft. 

Landskap -- Avhengig av hvor høyt utbygging kommer. 
Øvre del eksponert 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Større bekk gjennom planområdet, må 

hensyntas 
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Finnes veg og strøm 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet - Jfr bekk 
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon +  
Støy *  
Forurensning * Bør kreve felles VA plan som inkluderer de 

gamle tomtene 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Samla vurdering:  
Det kan fortettes innenfor gjeldende reguleringsplan for Felt 12 NV der det ligger til rette for 
dette.  
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Det kan videre fortettes noe jfr hvor høyt regplan. for Garvik/Øyråker fikk godkjent tomter. 
Men terrengavhengig. Vurderes opp i mot fjellgrense som er foreslått på 1050 m.o.h.  
Man bør da ta med teigen som ligger mellom de to innspillene (13/1), innenfor Felt 12NV, 
som fortettingsområde også for å få en logisk planprosess ved reguleringsplan. Denne teigen 
er tatt med i analysene for KU. 
 
  
Konklusjon/Anbefaling:  
OK med noe fortetting innenfor Felt 12NV, men ikke helt opp, og ikke i de bratteste 

områdene for innspill 21A. Dette tas ut.  

Ellers: Lavere enn 1050, ingen større problem. Men hensynta eksisterende hytter/bekk 

osv ved planfremming. 

Høyere enn 1050 m.o.h: det er mulig med noen få tomter inntil G/Bnr 16/1 i 

Garvik/Øyråker som dermed gir likebehandling ved likt terreng. 

Ikke fortetting innenfor gjeldende reguleringsplan for Garvik/Øyråker. Dette arealet tas 

ut. Store deler er enten myr eller allerede utbygd. Begrenset med plass til nye tomter. 

 

Blå strek i vest indikerer forslag til øvre grense for fortetting. Sort prikkete strek er kote 

1050 (hovudregel for fjellgrense). Gul strek er skiløypetrase. Ingen fortetting innanfor 

plangrense for Garvik/Øyråker (blå strek og kryss i øst). 
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Samla forslag til nytt byggeområde i/ved gjeldende plan Felt 12NV 
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H21: Innspill nr B-25 –  Fortetting av Fjellstølen 
 
Gnr/bnr/: 17/3 
Størrelse:  32 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

    
   Omsøkt areal     Tidligere regplan avgrensing 

          
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *  Dyrkbar jord 
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Dyrkbar jord, ingen merknad ut over dette 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur *  Etablert veg og strøm 
Barn og unges interesser *  



Vestre Slidre kommune – Kommuneplan 2021-2029 – Konsekvensutgreiing 

49 

 

Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA Har 3 tomter ledige. 
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Vurdering: 
Arealet er egna for utbygging. Dog med tanke på at grunneier har 3 ledige tomter som er 
fradelt, bør en ikke utvide tomtearealet såpass mye som omsøkt. En tilrår en utviding innenfor 
rammene for eksisterende reguleringsplan, og dette utvider planarealet med 32 daa.  
 
Konklusjon: 
Tilrår utviding med ca 32 daa. 
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H22: Innspill nr 31__B  Aril Brattrud – utviding av hyttefelt på Feto-Fiskeløyse 
 
Gnr/bnr/: 56/1 
Størrelse: 85 daa 
Planstatus: LNF, litt areal innenfor gjeldende reguleringsplan for Feto/Fiskeløysehøgdi 
 
Innspill nr. B-69 Marianne Granheim Trøyflat – utviding av hyttefelt på 
Feto-Fiskeløyse 
Gnr/bnr/: 55/2 
I tillegg vurderes: 55/3 (som ligger mellom 56/1 og 55/2) 
Planstatus: LNF, litt areal innenfor gjeldende reguleringsplan for Feto/Fiskeløysehøgdi 
Størrelse 12,5 daa samlet for 55/2 og 55/3 
Beskrivelse:  
Nytt hyttefelt 
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 
Innspill nr. 31_B 

        
Innspill nr. B-69 med tillegg av 55/3 

        
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *  Dyrkbar jord 
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
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- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Dyrkbar jord. Lite aktuelt å dyrke her. Ingen 
merknad ut over dette. 

Landskap * Lite utsatt, på nedsiden av eksisterende hytter 
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Strøm/vinterveg er ført fram 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet * Sjekke frisikt på hovedveg 
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Forutsetter felles VA-plan 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Samla vurdering:  
Anbefales lagt ut nord-vestre del da eier av gbnr. 56/1 er den eneste grunneier utan 
tomtereserve i angitt felt. Denne delen av innspill 31B og innspill B-69 utgjør en naturlig og 
ukontroversiell utvidelse av hyttefeltet. 
 
Konklusjon/Anbefaling:  
Ligger godt til rette for fortetting/utviding av eksisterende hyttefelt med infrastruktur. 

Anbefales tatt inn som kartet under viser, ref samla vurdering over. 
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Det legges opp til å godkjenne deler av omsøkt tillegg på 56/1, som utgjør 26 daa, samt 
12,5 da på 55/2 og 55/3, til sammen ca. 39 daa. 
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H30: Innspill nr 31__A(30A i plankart til 1 off)  Aril Brattrud – utviding av 
hyttefelt på Frigstad 
 
Gnr/bnr/: 56/1 
Størrelse: 29 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
Området vart redusert før utlegging til 3. offentlege ettersyn. Det er redusert areal som her er 
vurdert. 

 
Arealet har påskrift H30 
 
Ortofoto: 
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Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold   * Ullvier inntil veg. Avklart med FMOP 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Dyrkbar jord, samt krøttersti til/frå et 
jorde på tomt overside veg. Ligg i godt 
beiteområde for storfe. 

Landskap *    
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    

Vassdrag  *  Liten bekk (1m) som må avklares 
gjennom planprosess 
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* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold - Ullvier, art av særlig stor 

forvaltningsinteresse 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Ivareta beitesti fra G/Bnr 54/2 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Bekk (1m) gjennom planområdet. Avklares i 

reg.plan 
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Etablert veg/strøm. 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet - Aktsomhetsområde flom må avklares 
Trafikksikkerhet   
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning + Ligger inntil fremtidig felles VA-ledning. 

Evt kreve felles lokalløsning inntil videre 
Næringsliv og sysselsetting *  
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

*  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Samla vurdering:  
ULLvier trenger en ikkje ta hensyn til på kommuneplan nivå jfr FMOP 
 
 
Konklusjon/Anbefaling:  
Tilrår de deler av feltet som ikke ligger eksponert til. Det gjøres særskilt vurdering av 
myr og flomfare ved utarbeiding av reguleringsplan 
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H32: Innspill nr B8 Fortetting på Sørre Syndin 
 
Gnr/bnr/: 57/5 
Størrelse: 1 tomt er omsøkt 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

   
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *  Dyrkbart 
Landskap  *  Noe eksponert område  
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Dyrkbart, men uaktuelt å dyrke pga. 
beliggenhet og nærhet til hytter 

Landskap - Noe synlig, eksponert område 
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur * Har strøm/veg. Utvidelse av eks. hyttefelt 
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Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
Konklusjon. 
Er bare en tomt, naturlig utvidelse av eksisterende felt. Ligger mer eksponerte tomter i 
nærheten. 
 
Anbefaler at området kan legges ut som byggeområde. 
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H33: Innspill nr 78 Fortetting på Sørre Syndin 
 
Gnr/bnr/: 57/2 
Størrelse: 1 tomt er omsøkt 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

   
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap  *  Noe eksponert område  
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen merknad 

Landskap - Noe synlig, eksponert område 
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur * Har strøm/veg 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
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Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Vurdering. 
Er bare en tomt, ligger for så vidt på nedsiden av vegen så dette bedrer forhold. Men likevel 
bør en i utgangspunktet heller fortette andre steder enn her. Det legges opp til fortetting på 
grunneiers areal jfr tidligere innspill. 
 
Konklusjon: 
Anbefaler ikke omsøkt plassering, men en noe lavere plassering inntil eksisterende 
hytter kan aksepteres. 
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H34: Innspill nr B-16  Knivhaugadn – Tormod Ulven 
 
Gnr/bnr/: 44/10 
Størrelse:  ca. 60 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  

 
Rødt omriss viser ønsket areal 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap   *  
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap -- Forslaget kommer veldig høyt, snaufjell. 
Deler av forslaget er akseptabelt i forhold til 
landskap 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
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Teknisk infrastruktur + Finnes strøm/veg inntil området, dog ikke off 
VA enda 

Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Prosjektet må bidra til å føre fram off.VA 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA Noen regulerte tomter i Frigstad hyttegrend. 
Fortetting av eks.felt DELVIS Nytt felt, men grenser inntil eksisterende 

 
 
Vurdering 
Det er lagt inn et areal som ikke går så langt opp som innspillet ønsker. Den visuelle 
virkningen bør da være akseptabel, men det må til en mer nøye gjennomgang av øvre grense i 
reguleringsplansammenheng. For øvrig vil ikke arealet ha negativ påvirkning ifht. andre tema. 
 
 
Konklusjon 
Det legges inn et areal på ca 40 daa, jfr. kart under. 
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H35: Innspill nr 32  Gustavsen - utviding av hyttefelt på Frigstad 
 
Gnr/bnr/: 57/2 
I tillegg vurderes  
Størrelse:  
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
Nytt hyttefelt 
 
 
Kartutsnitt:     

 
Svart omriss definerer omsøkt areal 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og 
skogbruksinteresser 

*   Dyrkbar jord kun på myr, som ikke 
foreslås utbygd. Ligg i godt beiteområde 
for storfe 

Landskap *   Lite eksponert, allerede delvis utbygd 
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    
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Vassdrag *    
 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
 
 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap * Vurdere noe areal som er noe bratt (mellom 
1:4 og 1:6) i reguleringsplan 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Strøm utbygd, ikke vinterveg. Men denne 

trase kan erstatte vinterveg på oversiden, 
krever utbedring/forsterkning. Må legge om 
skiløype 

Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet * Kreve felles VA-plan 
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Skiøype går i dagens veg. Denne bør uansett 

legges om ut på myr, da vegen kan 
vinterbrøytes. Dagnes veg er stengt pga 
fungerer som tursti – en åpning til 
vegstandard kan oppfattes negativt. 

Støy *  
Forurensning * Kreve felles VAS-plan 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt Delvis JA Noe gamle hytter i området 

 
 
Samla vurdering:  
Kan anbefales det som er skravert, med forutsetning om omlegging av skiløype. Fordelen med 
denne utbygging er at vinterbrøyting heller kan skje i skogbeltet ved dette området i stedet for 
høyere opp der vegen er mer utsatt. Løyser ut alle støler/Frigstad hyttegrend i samme 
vegløysing. 
 
Konklusjon/Anbefaling: 
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Anbefaler område ved Liastølen, med buffer rundt selve stølsjordet. Ikke utbygging 

lenger sør enn at skiløype enkelt kan legges om ut på myr. Kreve en helhelts tanke om 

gjennomgående skiløype ved reguleringsplan. 

     
Hellingskart     Foreslått utbyggingsområde frå adm. 
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H37: Innspill nr B-5 –  Utviding av felt 19 – Knippeset på G/Bnr 58/24 
 
Gnr/bnr/: 58/24 
Størrelse: 7 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 
  

    
Ønsket areal – nedre del tas ut        Fortetting inntil Felt 19 - Knippeset 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap *    
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

  * Registrert kullgrop – automatisk 
freda 

Vassdrag *    
 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen merknad 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø -- Vurdere å gi frislipp på kulturminne, ellers 

tas arealet ut som byggeområde 
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Etablert veg/strøm  
Barn og unges interesser *  
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Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA 2 tomter som er tidligere godkjent 
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Vurdering: 
Økning av tillatt utbyggingsareal kun for 1 eiendom, da denne har ikke fått like stor 
utstrekning som tilsvarende nabo-teiger (samme grunnlag som for Aril Brattrud) 
 
Pga avsatt areal for referanse område – kullgrop håper en på en forenklet utgraving av påvist 
kullgrop. Ellers justeres arealet slik at regulert sikringssone tas ut som byggeområde. 
 
Konklusjon: 
Anbefaler utbygging på øvre del av arealet (7 daa). 
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H38 og H39: Innspill nr 70 Utviding av felt 20 - Knippeset 
 
Gnr/bnr/: 60/1 
Størrelse: ca 190 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
 
 
Kartutsnitt:     

 
Blått omriss viser innlevert innspill 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *   Registrert viktig art ligger ikke 

innenfor ønsket planområde 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Dyrkbar jord ligger innenfor ønsket 
areal 

Landskap *    
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    

Vassdrag *    
 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Dyrkbar mark i vest. Men noe av denne 
ligger inneklemt til, neppe aktuelt å dyrke.  

Landskap *  
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Kulturminner og –miljø * Påvist kulturminner som allerede er sikret i 
eksisterende plan 

Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Ligger inntil område som planlegges 

avkloakkert av offentlig VA 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet * Evt krav om felles VA-plan frem til offentlig 

VA 
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning * Felles VA-plan, gjennom gang av 

eksisterende anlegg 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA 1 tomter 
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Konklusjon: 
Grei fortetting. Viktig å ta hensyn til kryssingsfri skiløype ved evt utbygging. Areal med 
dyrkbar mark utelates 
Areal som anbefales videreført er ca. 92 daa 

 
Blått omriss viser anbefalt areal 
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H40: Innspill nr 54 Del av regplan forslag Neste-Knippeset 
 
Gnr/bnr/: 60/9 
Størrelse: 12 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
Gammelt stølsjorde uten stølsbebyggelse. Har inngått som del av felles reguleringsforslag for 
Neste-Kippeset 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

    
 
AR5: 

 
 



Vestre Slidre kommune – Kommuneplan 2021-2029 – Konsekvensutgreiing 

70 

 

Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 *  Stølsjordet er ikkje registrert som 
dyrka/beite, men det er dyrkbar jord. 

Landskap *    
Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    

Vassdrag *    
 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Reduksjon av dyrkbar jord. 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Ligger inntil et område som det vurderes lagt 

frem offentlig VA til. 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon * Skiløype inntil området 
Støy *  
Forurensning   
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA 1 tomt som er fradelt (tomt nr 102) 
Fortetting av eks.felt NEI Ikke eksisterende felt der nå. 

 
 
Oppsummering: 
Uansett bør dette feltet sees i sammenheng med den totale planen for Neste-Knippeset. I 

tillegg bør den kobles til utbygging av offentlig VA. 

Arealmessig er feltet greit å bygge ut, dog med tilpassing til eksisterende tomter. 
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H41: Innspill nr B-17 –  Hyttefelt Knippeset - Neste 
 
Gnr/bnr/: 60/3 

Størrelse:  550 daa 

Planstatus: LNF/byggeområde fritidsbolig 

 
Beskrivelse:  
 

Kartutsnitt:    Ortofoto: 

 
    

          

 

Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 

Naturmangfold *    

Jord- og 

skogbruksinteresser 

 *  Dyrkbar jord. Myr er lite bløt, sees på mer i 

regplan 

Landskap *    

Kulturminner- og 

kulturmiljø 

 *  Håndteres i reg.plan 

Vassdrag  *  Bekk – hensynssone i regplan 

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 

 Gradering Merknad 

Naturmangfold - Håndtere stedboende arter i regplan. En del 

arter er obsertvert passerende forbi 

Jord- og skogbruksinteresser - Dyrkbar jord 

Landskap * Vurder silhuett virkning fra Trøllhøvd 
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Kulturminner og –miljø - Må uanset registreres pånytt. Håndteres i 

regplan 

Vassdrag - Plassere bygg utenfor flomfare. 

Klima og energi *  

Teknisk infrastruktur *  Etablert veg og strøm.  

Barn og unges interesser *  

Risiko og sårbarhet * Evt faresone for flom 

Trafikksikkerhet *  

Friluftsliv og rekreasjon *  

Støy *  

Forurensning * Ligger godt til rette for fremføring av off. VA. Vil 

bidra til denne fremføring 

Næringsliv og sysselsetting   

Økonomiske konsekvenser for 

kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  

Fortetting av eks.felt JA  

 

 

Vurdering:  

Tilrår at dette arealet tas med. Det medfører en utviding av tidligere godkjent utbyggingsareal, men 

forskyver arealet noe mot Krokåne. Dette gjør utbygging av off.VA enklere, da det er flere tomter 

med å dele på kostnader langs hoved trase. 

 

Gjennomgående skiløype må håndteres i planprosess. Hele det omsøkte arealet er mulig å bygge ut, 

men det må tas i flere trinn gjennom flere kommuneplanrevisjoner. 

 

Konklusjon: 
Tilrår utbygging etter følgende skisse, der tilrådd areal er markert blått (totalt 215 daa). 

 
 
NY Vurdering: 
Pga politisk vilje til mer utbygging langs Krokåne som er med å realisere fremføring av offentlig VA 
mot Syndin, tas hele innspillet (med mørk blått rundt) med. Totalt 550 daa. 
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H42: Innspill nr B-2 _ del B  Fortetting Landsrud hyttegrend 
Gnr/bnr/: 62/1 
Størrelse: 19 daa 
Planstatus: LNF i regplan 
 
Beskrivelse:  
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

    
omsøkt areal er blått    Eksisterende plan for Landsrud hyttegrend 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *     
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen merknad 

Landskap * Lite eksponert selv om det ligger høyere enn 
eksisterende tomter 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
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Teknisk infrastruktur + Utbygd med veg/strøm, ikkje off.VA. Er 
også et prblem med nok vann i området 

Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Gjennomgående skiløype, denne må ivaretas 

ved utbygging. 
Støy *  
Forurensning * Ikkje etablert off.VA i området. Dette er i 

utgangspunktet på feil side i forrhold til 
første trinn for VA-utbygging som skjer 
langs Krokåne. Dog en grei fortetting med 
noen få tomter. Må avklare avløp i forhold til 
eksisterende brønn i området. 

Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI Solgt til utbygger 
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Vurdering: 
Fortetting av eksisterende felt på Landsrud hyttegrend. Noen få tomter. Skiløype må sikres 

kryssingsfri, og eks brønn må også sikres.  

Konklusjon: 

En grei fortetting som gir noen få tomter opp til kote 1050 som er øvre grense for fremtidig off. VA. 

  

IKKE Tilrådd fortetting markert med rødt kryss/deler som er tilrådd er markert blått 
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H43: Innspill nr B-36  Veståsen 
 
Gnr/bnr/: 61/20, 61/22, 61/24, 61/25, 62/9, 62/3, 62/1, 62/4, 62/2, 63/5, 63/2, 63/3 
Størrelse: 530 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  

 
Rødt omriss viser ønsket areal 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap   *  
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag  *   

 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

 Dyrkbar jord, ingen merknad ut over dette. 
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Landskap -- Forslaget kommer veldig høyt, snaufjell. 
Deler av forslaget er greit i forhold til 
landskap 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Gjennomgående bekk – må håndteres 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling *  
Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur + Finnes strøm/veg inntil området, dog ikke off 

VA 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Må passe på gjennomgående skiløpye, ingen 

flere kryssinger og sikre god buffer 
Støy *  
Forurensning * Prosjektet må bidra til å føre fram off.VA 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA Ikke alle, men noen 
Fortetting av eks.felt NEI Nytt felt 

 
 
Vurdering 
Det er lagt inn et areal som ikke går opp på det areal som er definert som snaufjell. Jfr Flyfoto 
er dette ikke reelt snaufjell, men det er i denne runden tatt høyde for å sette igjen nok areal til 
en mer nøye gjennomgang av øvre grense på et senere tidspunkt. 
 
Ønsket om dette nye arealet må settes opp i mot de muligheter som finnes med å kunne 
fortette det areal som samme grunneiere har på nordsiden av Veståsen. Det er et 
fortettingspotensiale der, som mest sannsynlig ikke er helt utnyttet. I tillegg er det en del 
grunneiere som har noe tomtereserve, andre ikke. 
 
Inntil videre er dette arealet med, men administrasjonen er av den oppfatning at dette arealet 
kan vurderes tatt ut på et senere tidspunkt med bakgrunn i den totale tomtereserve i 
kommunen. Dersom det kan sannsynliggjøres at dette arealet (eller deler av det) er viktig i 
forhold til fremføring av offentlig VA kan dette endre prioritering, men dette er ikke kommet 
frem enn så lenge. 
 
Konklusjon 
Det legges inn ca 230 daa (rødt omriss). 
  



Vestre Slidre kommune – Kommuneplan 2021-2029 – Konsekvensutgreiing 

77 

 

H44: Innspill nr B-2 _ del D  Nytt hyttefelt mot Krokåne 
Gnr/bnr/: 62/1 
Størrelse: 66 daa 
Planstatus: LNF i regplan 
 
Beskrivelse:  
Omsøkt areal er merket blått: 

 
    
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *  Dyrkbar jord  
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø  *  Påviste kulturminner 
Vassdrag  *  Større bekk - buffersone 

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

- Dyrkbar jord inntil eksisterende jorder. Men 
myr/bekk. Lite aktuelt å dyrke. 

Landskap *  
Kulturminner og –miljø * Kulturminner, kan enten frigis eller unngås 

med sikringssone 
Vassdrag - Vurdere sørpeskred, sikre buffer mot bekk 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling *  
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Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur + Hovedadkomst utbygd med veg/strøm, ikkje 

off.VA. Ligger fint til fremtidig off.Va 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Gjennomgående skiløype, denne må ivaretas 

ved utbygging. 
Støy *  
Forurensning * Ikkje etablert off.VA i området. Området 

ligger inntil fremtidig off.VA 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI Solgt til utbygger 
Fortetting av eks.felt NEI  

 
 
Vurdering:  
Nytt felt, inntil Nedre Høyset. Ligger fint inntil fremfør ing av offentlig VA. Dog må en vurdere totalen 

av byggeområde, og da kan det være bedre å satse på et felles – større område på oversiden av 

stølsvegen mot Krokåne. Dette sikrer bedre en reell utbygging. 

Oppsummet et aktuelt areal, men kanskje ikke i denne runden. Foreslår at dette tas ut under 

forutsetning at det kommer et større felles areal på oversiden av stølsvegen, jfr innspill fra Knut 

Berge 

NY VURDERING/KONKLUSJON: 

Grunnet politiske signal om å forsterke utbygging langs Krokåne av hensyn til offentlig 

VA, tas dette likevel med. 
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H47: Innspill nr B158 _ Ta inn att utgått tomt 
Gnr/bnr/: 65/2 
Størrelse: 1,1 daa 
Planstatus: Byggeområde for fritidsbustad i reguleringsplan, men ikkje avsett til tomt 
 
Beskrivelse:  
Omsøkt areal er merket med grønn omramming og H47: 

 
    
Ortofoto: 
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Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap  *  Over fjellgrensa 
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap * Tomta ligg over fjellgrensa men er ikkje 
eksponert. Fortetting. 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling *  
Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur *  
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon * Sti og passasje ivareteke gjennom 

arrondering av tomt 
Støy *  
Forurensning * Ikkje etablert off.VA i området. Området 

ligger inntil fremtidig off.VA 
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve NEI  
Fortetting av eks.felt NEI  

 
 
Vurdering:  
Noverande reguleringsplan for felt 22 Veståsen viste ei tomt på grunneigars teig som gjennom 

reguleringsendring (arkivsak 20/444) vart flytta til naboteigen. Dette var grunngitt med ein 

fordelingsnøkkel som tilsa at tomta eigentleg skulle høyre til naboteigen. Innspelet inneber såleis å ta 

inn att opphavleg regulert tomt i tillegg til flyttinga. 
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Det vanlege utgangspunktet i denne saka ville vere: Administrasjonen ser saka som avgjort gjennom 

prosessen i arkivsak 20/444. Arealet ligg over fjellgrensa og det er ikkje i samsvar med prinsippa i 

arealdelen elles å legge til rette for fleire tomter innafor fjellgrensa. 

 

Men i denne saka er det heilt spesielle personlege tilhøve som gjer at grunneigar ikkje hadde høve til 

å følgje opp arkivsak 20/444. Og det er heilt spesielle tilhøve som gjer at det er viktig å få inn att ei 

tomt på hans teig. Arealmessig er tomta bra skjerma sjøl om ho ligg over fjellgrensa. Ein ser ikkje 

andre konflikter.  

 

Difor tilrår ein å gjere eit unntak i denne spesielle saka og ta inn att ei tomt som 
framtidig byggeområde, med reguleringsplankrav. 
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H60: Innspill nr B-XX Jørn Wangensten 
 
Gnr/bnr/: 69/1 
Størrelse: 450 daa 
Planstatus: Eksisterende byggeområde fritidsbolig/næring 
 
Beskrivelse:  
I eksisterende kommunedelplan for Vaset er følgende godkjent: 

 
Dette utgjør totalt ca 450 daa på denne eiendommen 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap  *   
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
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Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap -  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur + Ligger ved eks. felt med veg, strøm 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon +  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting *  
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Pga stor tomtereserve og mer hyppig revidering av kommuneplan fremover, legger 
administrasjonen opp til noe redusert tomteareal i ny kommuneplan. Det innebærer at alle 
grunneiere må bidra med å tåle reduksjon i evt tidligere godkjent areal. 
 
For 69/1 sin del er det aktuelt å videreføre det arealet som ligger ovenfor allerede utbygd felt, 
og opp til fjellgrensa. 
 
Adkomstvegen burde legges noe om for å bedre hellingsforhold på vegen, dette tas med i 
kommuneplanen. Her legges det inn litt nytt byggeområde på om lag 15 daa (som går utover 
godkjent areal i kommunepanen – markert med blått i kartet nedenfor) for å kunne se området 
med adkomst i en bedre sammenheng. 
 
 
Konklusjon: 
 
En legger da opp til å videreføre følgende areal, inkludert en liten utvidelse (blått 
omriss), samlet ca 200 daa.  
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H62: Innspill nr B-28  Vaset utbyggingsselskap AS 
 
Gnr/bnr/: 94/1 
Størrelse: 200 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  

 
Blått omriss viser ønsket areal 
 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *   
Landskap   *  
Kulturminner- og kulturmiljø   *  
Vassdrag  *   

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
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Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Dyrkbar jord i deler av forslaget 

Landskap --- Veldig eksponert fra store deler av Vaset 
sentrum 

Kulturminner og –miljø -- Utvalgte kulturlandskap (UKL) i deler av 
forslaget 

Vassdrag - Bekk, må evt hensyntas 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling + Fortetter Vaset sentrum, skaper større 

grunnlag for flere næringer 
Sosial infrastruktur + Forsterker grunnlaget for skiheisen. 
Teknisk infrastruktur + Finnes off VA, ihvertfall under kote 980 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Bygger ned sentrumsnære områder 
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA  
Fortetting av eks.felt JA  

 
 
Konklusjon: 
Under kote 980, og utenom areal som omfattes at UKL, kan det fortettes, noe en tilrår. 
Dyrka/dyrkbar mark blir da heller ikke berørt. 
 
Denne utbygginga er såpass knytt til skiheisen/Gomobu, at en tilrår denne, dog under 
kote 980 og utenfor grensa for UKL, skissert med følgende: 

 
Arealet som anbefales utbygd i denne omgang, dette utgjør totalt 33 daa. 
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H63: Innspill nr 26/B-28  Vaset utbyggingsselskap AS 
 
Gnr/bnr/: 94/1 
Størrelse: 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  

 
Blått omriss viser ønsket areal 
 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser  *   
Landskap   *  
Kulturminner- og kulturmiljø   *  
Vassdrag  *   

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
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 Gradering Merknad 
Naturmangfold - Myr 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

-- Dyrkbar jord i deler av forslaget. Lite aktuelt 
å dyrke pga. nærhet til fritidsbolig/hotell 

Landskap - Noe eksponert. Nær Prøvastølen 
Kulturminner og –miljø -- 3 fjenrmålte kulturminner (ant. kullgroper). 

Må avklares i regplan. 
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling + Fortetter Vaset sentrum, skaper større 

grunnlag for flere næringer 
Sosial infrastruktur + Forsterker grunnlaget for skiheisen. 
Teknisk infrastruktur + Finnes off VA. Grenser mot utbyggingsareal 

i nabokommunen Nord-Aurdal – bør ses i 
sammenheng i regplaner. 

Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Bygger ned sentrumsnære områder 
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve JA  
Fortetting av eks.felt JA Allerede to hytter med veger mm her. 

 
Konklusjon: 
En bør unngå nedbygging av myr. Dette arealet tas ut. Mer av det tørrere området i nærheten 
bør tas med i stedet. Her ligger det allerede fritidsboliger. Fortetting. 
 
Tilrår at dette området legges ut som byggeområde, men myrområdet tas ut, skissert 
med følgende: 

 
Arealet er på totalt ca. 45 daa. 
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I1: Innspill nr B-80_Høyset panorama aktivitetsområde 
Gnr/bnr/: 65/1 
Størrelse: 7 daa 
Planstatus: LNF i kommuneplan 
 
Beskrivelse:  
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold  *  Hensynskrevende art registrert i 

næringssøk 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

*    

Landskap  *  Ved evt lysløype kan det bli synlig, men 
det inngår evt som skiløype 

Kulturminner- og 
kulturmiljø 

*    
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Vassdrag *   Flomsone langs vassdrag ivaretatt 
gjennom avstandskrav 

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold - Hensynskrevende art: Lirype over et stort 

areal 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Lite relevant (vernskog) 

Landskap * Synlig dersom det etableres tilhørende 
lysløype. (pga lyssetting) 

Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Sikre buffer mot flom for evt bebyggelse 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling *  
Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur  Etablert veg/strøm i nærområdet 
Barn og unges interesser + Felles anlegg for alle, definert som 

idrettsanlegg (varmestue) 
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon ++ Flotte uteområde, felles tilrettelegging  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting   
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

+ Positivt med felles tilrettelegging 

Har grunneier tomtereserve  Ikke aktuelt 
Fortetting av eks.felt  Ligger inntil hyttefelt/eks skiløype 

 
 
Vurdering: Positivt tiltak for friluftslivet med tilrettelegging for aktivitet i et anlegg som alle 
skal kunne benytte. Marginale negative konsekvenser som vurderes oppveid av de positive. 
 
Konklusjon: 
Tilrår utbygging av idrettsanlegg. Evt skiløype inngår i LNF begrep. Evt. lyssetting, varmestue, 

parkering osv. avklares via reguleringsplanen som må godkjennes før tiltaket kan iverksettes. 
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M1: Innspill nr B-67 Nytt massetak for stølsvegen ved Murkelie     
 
Gnr/bnr/: Vestre Slidre statallmenning – ved Murkelie 
Størrelse: 6 daa  
Planstatus: Eksisterende massetak som utvides 
 
Beskrivelse:  
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

 

Ønsket område for massetak 

 

Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold  *  Nær myr 
Jord- og skogbruksinteresser *   Ikke dyrka/dyrkbart 
Landskap  *  Stølslag, UKL 
Kulturminner- og kulturmiljø  *  Berører 2 fjernmålet kulturminner.  
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold - Nær myr 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen merknad 

Landskap - Ligger inntil et stølslag, men nedenfor, så 
ikke veldig eksponert 

Kulturminner og –miljø - Berører sanns. kullgroper. Må avklares i 
rplan. 
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Vassdrag *  
Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur * Nytt massetak for stølsvegnett, som er 

etablert 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Blir noe synlig, men blir krav om tilpynting i 

etterkant. 
Støy - Et lite problem, da dette ikke/i liten grad 

innebærer knusing. Naturlige grusmasser 
Forurensning + Kortreist masse 
Næringsliv og sysselsetting + Eget uttak til stølsveg 
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve   
Fortetting av eks.felt   

 
 
Vurdering:  
Massetak for å skaffe kortreist masse til stølsvegnett. Rasjonelt når det gjelder tilkjøring av 
masser, blir lite transport da det gruses ut herfra. 

Naturlig grustak, lite støy (lite/ingen knusing).  

Grustaket ligger ikke veldig synlig, og ligger noe skjerma bort fra stølslaget. Skjemmer derfor 
selve stølslaget lite. Er nok synlig fra visse steder. Dog er dette i mindre grad, og noe man må 
forvente. Massetaket er i tråd med grusplanen for Vestre Slidre statsalmenning. Nærheten til 
myr og kulturminner må avklares i reguleringsplan. 

Konklusjon: 

Massetaket anbefales lagt til i kommuneplan. 
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M2: Innspill nr 39  Utviding av massetak ved Kvitehaugen (B)     
 
Gnr/bnr/: Vestre Slidre statallmenning – ved Kvitehaugen 
Størrelse: 6 daa  
Planstatus: Eksisterende massetak som utvides 
 
Beskrivelse:  
 
 
Kartutsnitt:    Ortofoto: 

 

Eksisterende massetak som utvides (blå skravur) 

 

Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    
Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap  *  Stølslag 
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag  *  Bekk i området 

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold *  
Jord- og 
skogbruksinteresser 

* Ingen merknad 

Landskap - Ligger inntil et stølslag. Er dog allerede et 
massetak her, og utviding burde ikke være 
veldig synlig  

Kulturminner og –miljø *  
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Vassdrag - Bekker i området. Må ved utviding påse at 
disse ivaretas. 

Klima og energi *  
Teknisk infrastruktur * Utviding av eksisterende massetak, vegnett 

er etablert 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet - Må påse at bekker ivaretas 
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon - Blir noe synlig, men blir krav om tilpynting i 

etterkant. 
Støy - Et lite problem, da dette ikke innebærer 

knusing. Naturlige grusmasser 
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting + Eget uttak til stølsveg 
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

  

Har grunneier tomtereserve   
Fortetting av eks.felt   

 
 
Vurdering:  
Eksisterende massetak ligger i enden av stølsvegen Høyme-Strø. Derfor rasjonelt når det gjelder 

tilkjøring av masser, blir lite transport da det gruses ut fra Strø. 

Naturlig grustak, lite støy (ingen knusing).  

Grustaket ligger ikke veldig synlig, og ligger noe skjerma bort fra stølslaget. Skjemmer derfor selve 

stølslaget lite. Er nok synlig fra lang avstand, eks knuippa m.m. Dog er dette i mindre grad, og noe 

man må forvente. 

 

Konklusjon: 

Utviding anbefales lagt til i kommuneplan 
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N1: Innspill nr 10 og B-6 (Ingebjørg Fosheim/Are Berg) 
Gnr/bnr: 70/1 og 70/45 
Størrelse: 18 daa 
Planstatus: LNF og delvis Næring 
 
Beskrivelse:  
Ønsker utviding av næringsområdet. Er allerede en etablert næringsvirksomhet knyttet rundt 
Lena Maskin. I tillegg er det et nedlagt fiskeoppdrett innenfor ønsket areal. 
 

 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold   * Fugl knytt til vassdrag 

Jord- og skogbruksinteresser  *  Dyrkamark 
Landskap  *   
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag  *   
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* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold -- Rødlista fuglearter. Bør kunne tillate ikke 

sterkt støyende virksomhet. 
Jord- og 
skogbruksinteresser 

--- Berører fulldyrka jord, men denne delen er 
en inneklemt utbukting som er lite drivverdig 

Landskap - Avhengig av tiltak, aksepteres 
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag - Buffersone på 6 meter ivaretar strandsone 
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling ++ Potensielle sentrumsnære arbeidsplasser 
Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur +  
Barn og unges interesser * Sikre korridor langs vassdrag, ellers lite 

relevant 
Risiko og sårbarhet * Evt flom, må undersøkes ved utbygging 
Trafikksikkerhet * Etablert sikker avkjørsel 
Friluftsliv og rekreasjon - Sikre korridor langs vassdrag 
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting ++  
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

++  

Har grunneier tomtereserve  Ikke relevant 
Fortetting av eks.felt  Ikke relevant 

 
 
Samla vurdering: 
I utgangspunktet greit med noe utviding, men sikre areal langs fylkesveg til fremføring av 
gang- og sykkelveg dersom dette kommer i fremtiden. Videre bør det sikres noe mer buffer 
mot Feris-fjorden som sikrer allmenheten adgang langs vassdraget. Eks om det tenkes 
oppdrettsanlegg eller lignende vil det være nødvendig å regulere helt ut til vannkanen, men en 
kan likevel tilrettelegge for allmennhetens tilgang til strandsonen gjennom andre tiltak. 
Selv om det reguleres til næring, bør en definere dette som ikke sterkt støyende aktiviteter pga 
nærhet til vassdrag/fugl. 
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N2: Innspill nr B-1 – Bjørn Ingar Vistehagen 
Gnr/bnr: 74/9 
Størrelse: 3,5 daa 
Planstatus: LNF 
 
Beskrivelse:  
Ønsker utviding av næringsområdet. Er allerede en etablert næringsvirksomhet knyttet rundt 
Strømmen Maskin og Bjørn Einar Rye sine bedrifter. Dette er et «restareal» mellom 
næringsarealene. I praksis er dette kanten på et gammelt massetak. 
 
 

 
 
 
Vurdering av verdi: 
 Liten Middels Stor Merknad 
Naturmangfold *    

Jord- og skogbruksinteresser *    
Landskap *    
Kulturminner- og kulturmiljø *    
Vassdrag *    

 
 
* = OK 
- = negativ verdi 
+ = positiv verdi 
 
Vurdering av konsekvens ved endra bruk av areal: 
 Gradering Merknad 
Naturmangfold * . 
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Jord- og 
skogbruksinteresser 

*  

Landskap *  
Kulturminner og –miljø *  
Vassdrag *  
Klima og energi *  
Tettstedsutvikling + Potensielle arbeidsplasser 
Sosial infrastruktur *  
Teknisk infrastruktur + Veg er allerede etablert til området 
Barn og unges interesser *  
Risiko og sårbarhet *  
Trafikksikkerhet *  
Friluftsliv og rekreasjon *  
Støy *  
Forurensning *  
Næringsliv og sysselsetting ++  
Økonomiske konsekvenser 
for kommunen 

++  

Har grunneier tomtereserve  Ikke relevant 
Fortetting av eks.felt  Ikke relevant 

 
 
Samla vurdering: 
Dette er en utfylling av arealbruken i området som er logisk. 
 
Følgende er anbefalt tilråding frå administrasjonen: 
Innspillet innarbeides i kommuneplanen. 


