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Planbeskrivelse reguleringsplan Syndinstøga 

 

1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 
 

Bakgrunn og formål med planarbeidet, lokalisering og beskrivelse av området, gjeldende 
plansituasjon og skisse til planforslag 
 

Utmarksplan AS har blitt kontaktet av de nye eierne av fjellstua Syndinstøga på Syndin i Vestre Slidre 

kommune med formål å revidere gjeldende reguleringsplan for Syndinstøga. Det har vært 

oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune (arrangert 02.07.18) angående revisjon av planen, og 

kommunen tilrådde at planarbeidet ble startet opp.  

 

 
Bilde 1: bilde av Syndinstøga tatt fra nord mot sør.  

 

Bakgrunnen for at Syndinstøga ønsker revisjon av gjeldende reguleringsplan, er for å gjøre noen 

endringer av byggeareal, vegareal og leikeareal. Da en liten del av disse endringene de foreslår ikke er 

i tråd med kommuneplanen, har en i oppstartsmøtet blitt enige om at som en del av revisjonsprosessen, 

så må det lages en enkel konsekvensundersøkelse. Det medførte at det også må utarbeides 

planprogram som en del av prosessen/ oppstartsvarselet.  

 

Planprogrammet ble utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 25.02.2019 (sak K-18/19), der følgende ble 

vedtatt:  

 

«Vestre Slidre kommune godkjenner jfr. Plan- og bygningsloven §12-9 planprogram for 
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Syndinstøga med følgende merknad: 

1) Kommunestyret ber om at det i den videre planprosessen tas spesielt hensyn til 

naboeiendommen G/Bnr. 1/1 og den aktive stølsdrifta der. Kommunestyret ber derfor om at 

man vurderer svært nøye om man i det hele tatt bør gå inn med andre arealformål enn 

LNFR- areal og skiløypetrase på det arealet som er avsatt til disse formålene i dagens plan 

mot G/Bnr. 1/1. Eksisterende LNF-areal med skiløypetrasee mot Gnr/bnr. 1/1 skal i planen ligge som i 

gjeldende reguleringsplan. Eventuell leikeplass bør trekkes bort fra stølstunet.»  

 

Merknaden fra kommunestyret er vesentlig for det videre arbeidet, og en har lagt til grunn for det 

videre arbeidet at endelig planløsning ikke skal påføre naboeiendommen gbnr 1/1 ulemper utover det 

som allerede er godkjent i gjeldende plan. Dette kommer en tilbake til når en går inn på endelige 

løsninger.  

 

Lokalisering av Syndinstøga er vist på kart 1. Planområdet er noe av det første en kommer til når en 

kommer opp til Midtre Syndin fra Ryfoss. Planområdet ligger i krysset der det går en stølsveg ned mot 

Pyttingen og over mot Strø, en sørover i retning Sørre Syndin og Vaset og en veg nordover mot Nørre 

Syndin.  

 
Kart 1: Utsnitt av kommunen sitt digitale kart. Planområdet er vist med rød firkant.  

 

Dersom en skal gi en kort beskrivelse av området, så viser bilde 2 i dokumentet godt hva slags type 

terreng det er. Planområdet ligger i et gammelt stølslandskap som over tid har blitt mer og mer 

dominert av fritidsboliger og turisme. Planområdet ligger på ca 1000 moh (fjellstua ligger på 997 

moh), og terrenget der det ikke allerede er bebygd, består av grasarter og lyng, da dette tidligere har 

vært beite/ enkel slått. Planområdet ligger solvendt til, og har flott utsikt over Nørre og Midtre Syndin, 

samt Gilafjellet og Grindane. Syndinstøga har over tid blitt bygd opp fra å være en enkel butikk med 

tilbud om transport (scooter vinterstid) til i dag å være butikk, en ny kafeteria og det er noen 

overnattingsenheter til utleie i konseptet. Syndinstøga er navet i turismen på Midtre Syndin.  
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Bilde 2: Flybilde over området tatt ut av Valdreskart.    

 

Inntil Synidnstøga ligger 3 støler – en på østsida av planområdet, og to i vest på motsatt side av 

Strøsvegen. To av disse vises tydelig på flybildet over. Ellers så ser man parkeringsarealet, 

containerplassen på nordsida av stølsvegen, utleiehyttene til Syndinstøga og det gjenværende selet på 

stølstomta til gbnr 1/4, som hadde arealet til Syndinstøga som støl tidligere.  

 

2. Planprosess 

 
Det har så langt vært en standard planprosess basert på reglene i plan- og bygningsloven. 

Planinitiativet ble drøftet i oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune 03.07.2018, der det ble 

konkludert med at en kunne gå videre med planarbeidet. En måtte utarbeides planprogram for 

området, dersom en ønskte å bruke noe av areal regulert til landbruksformål.  

Planprogram er utarbeidet og vedtatt i Vestre Slidre kommunestyre den 25.02.2019. Vedtaket var som 

følger: 

 

Vedtak 

Vestre Slidre kommune godkjenner jfr. Plan- og bygningsloven §12-9 planprogram for Syndinstøga 

med følgende merknad: 

 

1) Kommunestyret ber om at det i den videre planprosessen tas spesielt hensyn til naboeiendommen 

G/Bnr. 1/1 og den aktive stølsdrifta der. Kommunestyret ber derfor om at man vurderer svært nøye om 

man i det hele tatt bør gå inn med andre arealformål enn LNFR- areal og skiløypetrase på det arealet 

som er avsatt til disse formålene i dagens plan mot G/Bnr. 1/1. Eksisterende LNF-areal med 

skiløypetrasee mot Gnr/bnr. 1/1 skal i planen ligge som i gjeldende reguleringsplan. Eventuell 

leikeplass bør trekkes bort fra stølstunet. 

 

Som en ser er forholdet til stølsdrifta på naboeiendommen et viktig tema. En kommer spesielt tilbake 

til hvordan dette er løst seinere i dette dokumentet.  
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Videre prosess blir da å utarbeide forslag til reguleringsplan og overlevere dette til Vestre Slidre 

kommune for behandling.  

 

 3. Lokale føringer/ gjeldende plansituasjon 
 

I og med at dette er snakk om revisjon av en gjeldende reguleringsplan, blir det i hovedsak fokusert på 

denne i dette kapitlet, jf kart 3. En skal likevel konstatere at i gjeldende kommuneplan er arealet rundt 

Syndinstøga vist som blått – altså næringsareal. Gjeldende reguleringsplan har vist et større byggeareal 

enn det kommuneplanen gjør, og siden den er av nyere dato, overstyrer den kommuneplanen.  

 
Kart 2: Utsnitt av gjeldende kommuneplan.   

 

Kart 2 viser gjeldende reguleringsplan for Syndinstøga med utbyggingsområder, leikeareal, 

parkeringsareal og infrastruktur. Inntil reguleringsplan for Syndinstøga ligger gjeldende 

reguleringsplan for felt 3 og 4 på Midtre Syndin, vedtatt 08.11.2007. Dette er en stor hytteplan, som 

strekker seg nesten 1,5 kilometer sørøstover, og har areal på begge sider av stølsvegen Midtre Syndin. 

Utover dette er det flere hytteplaner i området, men ikke tett inntil Syndinstøga.  

 

 
Kart 3: Utsnitt av kommunen sitt digitale kart, der reguleringsplan Syndinstøga og en liten del av reguleringsplan for felt 3 og 4 er vist. 
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Utover gjeldende plansituasjon, er det ikke andre føringer enn de som er gitt i vedtatt planprogram 

som gjelder. I gjeldende planprogram er følgende vedtatt:  

- Utredningskrav 

 

Det er allerede vist til hva som skal vurderes i kommende konsekvensvurdering.  

I tillegg er det en del generelle utredningskrav som følger ved utarbeidelse av reguleringsplaner. 

Planarbeidet skal blant annet gi en vurdering av følgende: 

- Vurdering av planområdet basert på biomangfoldlovens § 8-12 

- Vurdering av vann- og privetløsning 

- Forholdet til kulturminner 

- Forholdet til friluftsinteresser 

- Estetikk og byggeskikk, eksponering og vurdering av landskapsrommet  

- Sikkerhetsmessige forhold, underforstått ROS-analyse 

- Barn – og unge sine interesser i forbindelse med flytting av lekeareal 

- Vurdering av det å blande utleieenheter med private enheter for salg 

- Vurdere påvirkning revidert plan får for drift på Aastadstølen, og eventuelt drøfte 

 avbøtende tiltak 

 

Fra oppstartsmøtet: 

 

Oppstartsmøtet konkluderte med at det må utarbeides en konsekvensundersøkelse for planforslaget, 

men at omfanget skal tilpasses størrelsen på tiltaket (begrenset KU) – følgelig blir det en ganske enkel 

konsekvensvurdering.  

 

Utover dette ble det bestemt at følgende skal vurderes: 

 

- Grøntstruktur 
- Utbyggingsrekkefølge 
- Landbruk 
- Virkeområde jord- og skogbruksloven 
- Friluftsinteresser 
- Kulturlandskap 
- Leke – og oppholdsarealer 
- Trafikkforhold  

 

Alle moment er tatt inn enten i den juridiske delen av reguleringsplanen eller vurdert i 

planbeskrivelsen. 

 

4. Målsetting med planrevisjon/ forslag til løsning 

 
Innledningsvis vises det her til bilder, kart og ROS-analyse til dette planforslaget, som i seg selv har 

forklarede elementer.  

 

Syndinstøga er altså ei fjellstue med diverse servicefunksjoner retta mot de lokale hyttekundene, men 

også lokalbefolkning og dagsturister. I tillegg til bevertning, tilbys det dagligvarer fra fjellstua, det 

tilbys transport, utleie av friluftsutstyr og lignende. Fjellstua har også litt overnatting, men dagens 

eiere av fjellstua ønsker at denne andelen øker noe. De ønsker da å bygge en del enheter på det 

tidligere regulerte arealet, for så å bruke noe av dette overskuddet til å etablere flere 

overnattingssenger. 

Fjellstua har også kjøpt det gamle stølsjordet som grenser inntil, slik at som utgangspunkt så ville en 

vurdere om noe bruk av dette arealet kan bidra til en bedre totalløsning for prosjektet. Det er for så 

vidt også utgangspunktet for kravet om konsekvensvurdering, sammen med behovet for bedre 

trafikkløsning.  
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Utgangspunktet: 

For å vise utviklingen av løsning gjennom prosessen, så blir skissa som låg ved oppstartsvarselet/ 

planprogrammet vist her som kart nummer 4.  

  

 
Kart 4: Skisse til arealbruk ved oppstartsvarsel.  

 

I kart 4 er det fire element som var skissert som endringsforslag i forhold til gjeldende plan.  

- Regulert skiløype ble lagt tett inntil gjerde til stølen gbnr 1/1 

- Det regulerte lekearealet som i dag ligger nedenfor Syndinstøga var tenkt flytta bak (øst) for 

Syndinstøga, slik at det ble liggende en 12-15 meter fra fjøset til gbnr 1/1 

- For å unngå mer enn en avkjøring fra stølsvegen (Strøsvegen), så planla man å bruke allerede 

eksisterende avkjøring inn mot FF1. I gjeldende plan var også det godkjent som avkjøring til 

deler av feltet, men da skulle en svinge tilbake oppover omtrent midt på byggeområdet. I 

skisseforslaget er vegen lagt rundt byggeområdet med mulighet for stikkveger inn.  

- For å avlaste noe av den interne parkeringssituasjonen, ble det skissert gjesteparkeringer langs 

vegen rundt byggeområdet. Det betyr at en ville tatt 10-12 meter av det arealet som er regulert 

til landbruk i gjeldende plan.  

 

Skisse i kart 4 illustrerer altså på en god måte hva som var utgangspunktet for planrevisjonen. 

Gjennom høringsprosessen var det problemstillingen mellom utvikling av Syndinstøga og stølsdrift på 
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Åstadstølen som var den viktigste problemstillingen. Dette ble også presisert i kommunestyrevedtaket, 

jf side 3 i dette dokumentet. En har da kommet fram til en løsning om vist i kart 5. 

 

 
Kart 5: Forslag til revidert reguleringsplan.  

 

I denne vurderingen av planforslaget, er det reviderte løsninger som blir kommentert. Løsninger fra 

gjeldende plan som blir videreført, kommer i liten grad til å bli kommentert.  

Dersom en ser endelig løsning i forhold til skisse i kart 4, så har en gått tilbake til å ha regulert 

lekeareal der det er i dag. Det regulerte arealet er redusert fra ca 1.2 daa til snaut 0.4 daa. Samtidig er 

arealet som i dag blir brukt til leik, ikke mer enn ca 0.2 daa, da dette er leikehuset og huskestativet på 

bilde 3. Det andre bygget innenfor gjerdet har vært brukt til å ha noen geiter gående på. En mener 

derfor at 400 m2 er tilstrekkelig for å lage en bra leikeplass ved Syndinstøga, både for gjester på 

fjellstøga og framtidige hyttebrukere på FU1. Det er positivt med dyr i området, men disse kan 

naturlig plasseres på landbruksarealet mellom Syndinstøga og Aastadstølen.  

 

 
Bilde 3: Bilde tatt vestover med leikearealet i forkant.   

 

I planskissa til oppstartsvarselet var skiløypa lagt tett innpå gjerdet til Aastadstølen. I framlagt 

planforslag ligger den i samme trase forbi bygningene på Aastadstølen, men den er flytta 5 meter 

nærmere gjerdet når en kommer 15 meter forbi fjøset. Det er fortsatt 8 meter fra gjerdet og til regulert 

skiløype for å få løypa litt vekk fra ny bebyggelse. Nå er selvfølgelig ikke plassering av skiløype en 
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konflikt med dyrehold, da dyra er nede i bygda igjen når snøen legger seg på Syndin. Det 

stølsbrukeren på Aastadstølen viser til som problematisk, er at løypemaskina bommer på traseen og 

river ned gjerde. En mener at med 8 meters avstand skal det være mulig å unngå dette, og følgelig vil 

ikke denne justeringen påvirke drift på Aastadstølen, og en får da en balansert plassering av løypa 

mellom ny bebyggelse og Aastadstølen.  

 

Når det gjelder atkomst inn i området, så er det lagt opp til å bruke allerede godkjent avkjøring 

nedenfor leikearealet. En bruker også godkjent avkjøring inn mot FF1 slik som i gjeldende plan.    

 

Arkitekt Nils Haugrud har lagd forslag til utnyttelse av tomta (jf kart 6 under). I denne skissa er det 

lagt inn atkomst fra nedsiden inn i landbruksarealet. Dette er gått bort fra i endelig forslag.  

Det har vært tegna flere løsninger til hytte basert på dette, bl a tremannshytter tegna av Tveitabru 

(bilde 4).  

 

  

 
Kart 6: Forslag til utnytting basert på forslag til reguleringsplan.   Bilde 4: Type hytte teikna av Tveitabru.  

 

Utover dette er det ikke gjort endringer i parkeringsareal, areal for renovasjon eller for Syndinstøga. 

 

Når det gjelder bestemmelsene til planen, så er utnyttingsgraden økt for både BV1 og FU1. I gjeldende 

bestemmelser var det presisert at parkering ikke skulle være en del av BYA, noe det nå er. Ellers så er 

dette en type plan som naturlig legger opp til god utnytting av byggearealene, noe nye 

utnyttelsesgrader reflekterer.    

 

Det er fra Oppland Fylkeskommune stilt spørsmål om det er heldig å blande fritidsbolig og næring, 

altså det å bruke kombinert formål fritidsbolig og utleieenhet som formål. Det er en kjensgjerning at 

det kan være konfliktfylt med utleie og privat enhet tett på hverandre. Samtidig er det også slik at på 

generelt grunnlag er kostnaden med å bygge utleieenheter er såpass stor sett i forhold til 

inntektspotensialet, at det i liten grad blir bygd reine utleieenheter i fjell-Norge i dag, - og i alle fall 

ikke utenfor de største destinasjonene. I Syndinområdet så er det all mulig grunn til å tru at det er folk 

som skal være i og gå i fjellet som vil både eie og leie (ikke typisk ungdsomsmiljø), og slik sett er det 

liten grunn til å frykte store konflikter mellom brukerne. Samtidig har Syndinstøga bruk for tilgang til 

noe overnattingskapasitet, og dette er en måte å løse et slikt behov på.  
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5. Konsekvensutredning  
 

Ved oppstart av dette planarbeidet, så var tanken at en skulle ta i bruk noe av landbruksarealet mellom 

BV1/ FU1 og Aastadstølen til byggeområde. Det utløste krav om KU. Når en nå velger en løsning som 

ikke rører ved dette landbruksarealet, så er det heller ikke grunnlag for å utarbeide KU.  

 

6. Andre forhold  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse:  
 

Plan- og bygningsloven § 4-3 sier følgende: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta 

slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade 

og tap.” 

 

Med dette som hjemlet krav til planarbeidet, er det utarbeidet egen ROS-analyse til planforslaget. 

Denne ligger ved som vedlegg, og det vises til denne for ytterligere informasjon.   

Analysen har sett på aktuelle forhold i planområdet, og konkludert med følgende: 

 

«Konklusjonen av ROS-analysen er at godkjenning og gjennomføring av planen ikke utløser 

risikosituasjoner som ikke er akseptable.» 

Det vises til ROS-analysen for ytterligere vurderinger.   

Vurdering etter biomangfoldloven § 8-12 

 

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

forhold til Artskart og Naturbasen, der det ikke er lagt inn registreringer en vurderer at det er grunn til 

å ta ekstra hensyn til. Det er registrert noen arter/ leveområde til disse – for eksempel lirype som har 

kategori NT, men en ser ikke at revidert tiltak vil ha påvirkning på lirypa sitt habitat. Nord for 

planområdet er det registrert et område med naturbeitemark (BN00117203) – vurdert som viktig -, men 

tiltaket vil ikke påvirke dette arealet ytterligere.  

Planområdet ligger innenfor nedslagsfeltet til Nørre Syndin, som er verna vassdrag.  

 

Vurdering etter biomangfoldloven § 8-12:    

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

Området er vurdert i forhold til naturbasen til DN, samt Artskart, jf over. Det er registrert enkelte 

plantearter og fugler, men disse er relativt vanlige. En vurderer det til ikke å være behov for innhenting 

av ytterligere informasjon.  

 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 

Byggeområdene i planen skiller seg ikke ut med spesielle plante- og dyrearter i forhold til 

nærområdene, jf også landskapsvurdering. Det som eventuelt blir ødelagt på byggetomtene vil en 

finne ved siden av.  

 

§ 10 (økosystemtilnærming og samla belastning) 

En forutsetter at boenheter som får innlagt vann, også har godkjent utslippstillatelse – og at løsningen 

for utslipp ikke vil medføre uforholdsmessig forurensningsfare. Dette er viktig, da planområdet 

drenerer i retning Midtre Syndin, der vannkvaliteten er ikke er tilfredsstillende.    

Det er klart at nedbygging og bruk av området vil virke inn på økosystemet lokalt.   
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§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Vann- og avløpsløsning til fritidsboliger vil bekostes av tiltakshaver. Dersom det blir etablert 

lagerhall/ garasje/ verksted i servicebygget, må det etableres tilstrekkelige systemer for å håndtere 

drivstoff, olje og lignende på en tilfredsstillende måte.   

 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

En forutsetter at entreprenører gjennomfører utbygging etter gjeldende forskrifter, og at eventuelle 

avløpsanlegg fungerer og blir drifta tilfredsstillende.  

 

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

vesentlig skadelidende som et resultat av reguleringsplanen.  

 

Når det gjelder friluftsliv, så er tiltaket å se på som en del av tilrettelegging for bruk av fjellet.  

 

Vurdering av vann- og avløpsløsning/ forhold til vannressursloven 

 

Vannressursloven gjelder ferskvannsressursene, både overflatevann og grunnvann. I Vannressursloven 

er det poengtert at lovens formål er «å sikre en samfunnsforsvarlig bruk av vassdrag og grunnvann».  

Planområdet har avrenning i retning Midtre Syndin, som er et vann der målinger viser at 

vannkvaliteten er på grensa til å være i rød kategori, jf arbeidet til Vannregion Viken.  

 

Det er i dag et eksisterende avløpsanlegg til Syndinstøga som har infiltrasjon på jordet til 

Aastadstølen. Dette fungerer ikke optimalt, og eierne ønsker å bygge nytt anlegg. Det er inngått avtale 

med eier av gbnr 1/6 – støl på motsatt side av Strøsvegen – om å få benytte nederste del av jordet til 

infiltrasjon. Det blir her etablert et fellesanlegg til behandling av både gråvann og svartvann fra både 

Syndinstøga  og nye enheter som blir etablert i planområdet. Denne løsningen er det gitt nødvendige 

tillatelser til fra Vestre Slidre kommune.  

 

Hele planområdet skal forsynes med borevann.  

 

Forhold til kulturminner 

 

I forbindelse med tidligere reguleringsplan er det gjennomført kulturminnebefaring i planområdet, 

uten at det er gjort funn av automatisk freda kulturminner. 

  

Barn- og unge samt universell utforming (tilgjengelighet for alle) 
 

Barn og unges interesser er i all hovedsak knyttet til byggeområdene, da det er her disse skal oppholde 

seg. Planen viderefører et eksisterende lekeareal i tilknytning til Syndinstøga, men det må poengteres 

at en er i fjellet og naturen er det naturlige lekearealet.  

Når det gjelder universell utforming (tilgjengelighet for alle), så er det godt tilrettelagt inne i fjellstua. 

Ved ny bebyggelse blir dette vurdert på byggesaksnivå.  

 

Avslutning: 

Planbeskrivelsen har tatt opp og drøftet/ analysert aktuelle tema for reguleringsplan Syndinstøga – og 

den inneholder en konsekvensvurdering for visse utvalgte temaer. Sammen med bestemmelser, 

plankart og ROS-analyser har en belyst eksisterende situasjon, konsekvenser av planen og gjort grep 

som forbedrer det konkrete resultatet etter plangjennomføring.  

 
Utmarksplan AS – KVS 
23.05.2020/ 01.06.2020 
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Innkomne merknader til oppstartsvarsel/ planprogram for 

detaljreguleringsplan Syndinstøga 
 

 

1. Fylkesmannen i Oppland: 

 

Vi viser til oversending 1. november 2018 med varsel om oppstart av revisjon av 

detaljreguleringsplan, samt høyring av planprogram for Syndinstøga. 

Bakgrunnen for revisjonen er å gjere endringar med byggjeareal, vegareal og leikeareal. 

Endringane er ikkje i tråd med kommuneplanen sin arealdel, og det vil derfor bli utarbeidd ei enkel 

konsekvensutgreiing. Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer generelt at nasjonale 

og regionale interesser omtala i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal 

planlegging i Oppland kap.2 og 3, blir ivaretatt i det vidare planarbeidet. Vi forventer elles at kap. 1 

om prosess og planførebuing blir følgt opp. 

Fylkesmannen minner særskilt om at det i dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging (5d) 

blir stilt krav om at det ved omdisponering av areal som er avsett til 

fellesareal eller friområde som er i bruk eller er eigna for lek, skal skaffast fullverdig erstatning. 

Konsekvensar for barn og unge bør være eit tema i det vidare planarbeidet. 

Når det elles gjeld tema for konsekvensutgreiing, viser vi til avkryssinger i pkt. 6. Antatt viktige 

planfagligetema for planarbeidet - foreløpig vurdering i referat frå oppstartsmøtet. 

 

Oversending av SOSI-fil 

Ved høyring av planforslag ber vi om at eitt eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil blir sendt til Statens 

kartverk pr e-post_ planHamar@statkart.no. Statens kartverk Hamar vil lagre den digitale arealplanen 

i ein eigen regional høyringsdatabase som dei statlege og regionale høyringsinstansane skal nytte i sin 

sakshandsaming. Dette vil forenkle sakshandsaminga og gje raskare og betre høyringsuttaler til 

kommunane. Dei filene som blir sendt over må være identiske med det plankartet som blir lagt ut til 

offentleg ettersyn. Statens kartverk vil utføre ein teknisk kontroll av planen og melde ev rettingsbehov 

tilbake til kommunen. 

 

Kommentar: 
En tar Fylkesmannen sin merknad til etterretning.  Nå har endelig løsning valgt å beholde 

eksisterende lekeområdet slik det i dag er (jf reell bruk, ikke tidligere regulert). Det vises ellers til 

planbeskrivelsen. 

 

2. Oppland Fylkeskommune 

 

Merknad fra Regionalenheten  

 

Varsel om oppstart av planarbeid i Vestre Slidre kommune vedr revisjon av 

detaljreguleringsplan.  

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering gjelder fra 01.01.2018.  Forskriften gir 

utfyllende bestemmelser om utforming av planinitiativ, gjennomføring av oppstartmøte mellom 

forslagstiller og kommunen, og om referatet fra oppstartmøtet. Vi forbeholder oss retten til ytterligere 

merknader ved offentlig ettersyn av planforslaget.  

 

Høring av planprogram Bakgrunnen for at det nå utarbeides nytt planprogram er at eierne av 

Syndinstøga ønsker revisjon av gjeldende reguleringsplan. Dette for å gjøre noen endringer av 

byggeareal, vegareal og leikeareal i planområdet.  

 

Planprogram skal i korte trekk redegjøre for formålet med planarbeidet, opplegg for medvirkning, 

alternativer som skal vurderes, framdriftsplan, og behov for utredninger. I hovedsak mener vi at 
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planprogrammet fyller vilkårene iht. plan- og bygningslovens § 4-1, og at planprogrammet gir gode 

rammer for gjennomføringen av planprosessen.  

 

Planprogrammet referer til at det er to formål i forbindelse med forslag til endring. Det ene er å samle 

byggearealet ved å flytte lekeområdet og samle bygninger nedover mot Pyttingen. Det er tenkt å legge 

til rette for tomter til salg av hytter som kan brukes til utleie. Det andre er å legge til rette for bedre 

adkomst til disse enhetene ved å legge om vegen. Oppland fylkeskommune vil rose partene for at det 

arbeides grundig med planprogrammet.  

 

Da noen av endringene er ikke er i tråd med kommuneplanen, har partene i oppstartsmøtet blitt enige 

om at som en del av revisjonsprosessen skal det lages en enkel konsekvensutredning. I tillegg til 

punktene som nevnes i planprogrammet som konsekvensutredningen skal inneholde ønsker Oppland 

fylkeskommune at kommunen / utbygger reflekterer over fordeler og ulemper med blandet formål 

mellom næring og private hytter i planområdet. Blandet formål ligger i gjeldende reguleringsplan. 

Gjør også en vurdering av hvorvidt det er behov for å legge til rette for salg av hytter og hvilken/ 

hvilke positive konsekvenser det har for samfunnet/ kommunen.  

 

Generelt vil Oppland fylkeskommune vise til retningslinjer og bestemmelse om Universell utforming.  

Vi henviser her til plan- og bygningslovens § 12-7 punkt 4 som gir kommunen muligheten til å gi 

bestemmelser til en reguleringsplan om funksjons- og kvalitetskrav til bl.a. bygninger og uteareal.  

 

Merknad fra Kulturarvenheten  

 

Planarbeidet berører ikke kulturminnehensyn, og Kulturarvenheten har ingen merknader til saken. 

 

Kommentar: 
Det vises til planbeskrivelsen.  

 

3. NVE 

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Revisjon av detaljreguleringsplan Syndinstøga/ 

høring og offentlig ettersyn av planprogram - Reguleringsplan for Syndinstøga  

Vestre Slidre kommune, Oppland 

 

Vi viser til varsel om oppstart datert 01.11.2018. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og 

veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas 

hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at 

disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader 

eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er 

behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette 

kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 

dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen 

må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte 

energiselskap involveres tidlig.  
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

-  NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg. 

-  NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder 

i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse. 

- NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

 skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

 planen. 

- NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

- Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 

 

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken. 

 

Kommentar: 
En tar NVE sin merknad til etterretning. Som en del av arbeidet skal det utarbeides ROS-analyse, og 

NVE sine ansvarsområder blir i stor grad vurdert gjennom denne. Samtidig det understreke at 

planområdet i liten grad er berørt av forhold som faller innunder NVE sitt virke, jf også ROS-analyse.   

 

4. Tomas og Marianne Aastad 

 

Konklusjon: 
Som nærmeste nabo kan vi ikke akseptere endringa av LNF/skiløype område, lekeareal kan vi ikke 

akseptere endret eller flyttet. Eksisterende plan var hard nok å akseptere for å kunne drive støling i 

området. 

 

Begrunnelse: 

Aastadstølen er som forslagstiller skriver en av de eldste stølene i område og vi driver 

melkeproduksjon og har planer om å fortsette med støling. 

Dette er familien min sitt levebrød og er vår næring! Dessverre tok ikke landbruksmyndighetene vare 

på jordet, som er omdisponert til utbygging enda vi har brukt dette aktivt til kalvebeite i 30 år! Her blir 

utbyggingsinteressene prioritert framfor landbruksnæring. Enda Vestre Slidre kommune markedsfører 

med aktiv stølsdrift i kommunen. Da bør kommunen la oss drive slik vi har gjort i hundrevis av år!  

Det kan godt hende at Syndingstøga er godt tjent med at vi fortsatt har stølsdrift. Vi føler oss som en 

turistattraksjon allerede i dag. For vi får stadig tilbakemelding om at folk syns det er koselig at det 

fortsatt er stølsdrift til fjells. 
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Flytting av leikeplass.  

Det er per i dag et stort problem å få dyra ned i gøta til fjøset.  Vi bruker mye unødvendig tid på å få 

dyra inn i fjøset på grunn av folk som er nysgjerrige og som står i veien for dyra. Vi må til stadighet 

snakke til folk som hindrer dyra i å komme frem.  Det er tidvis store flokker med dyr fra både Vang og 

Slidre som må deles fra når våres dyr skal inn. Okser og andre ungdyr som ikke hører oss til blir 

gående å vente og raute. Dette er lite gunstig på en lekeplass. Det vil ikke hjelpe å gjerde inn 

lekeplassen, for interessen for dyrene er stor å da vil det bli et samlingspunkt inntil gjerde når dyrene 

skal inn. Dette vil gjøre til at dyrene ikke tør gå ned til fjøset på grunn av bråk og bråe bevegelser blant 

annet. 

 

LNF område/skiløype kan ikke flyttes: 

Kan ikke flytte byggeområde nærmere melkemaskin. Det er en del støy knytet til landbruksnæringa og 

vi jobber fra 5-6 om morgenen å på ettermiddagen. Folk med ferie ønsker å sove om morgenen og av 

erfaring bråker de på kveld/natt slik at vi ikke får sove. Dette har vi allerede erfaring med. Disse 

næringene fungerer dårlig tett innpå hverandre. 

Derfor er eksisterende plan laga slik at det er en korridor med LNF nærmest fjøset vårt! 

Skiløypa helt inntil gjerde er uaktuelt, gjerde tåler det ikke. Det er nok problem med gjerde slik det er i 

dag! Det blir svært mye gjerdevedlikehold! 

 

Oppsummering: 

Vi føler kommunen prioriterer annen næring framfor landbruksdrifta vår. Dersom vi skal kunne drive 

er vi avhengig av å være på stølen, og skal planen endres som foreslått, må vi vurdere om vi fortsatt 

kan være på stølen. 

Problemene vi har beskrevet må kjennes på kroppen skal en få full forståelse for hvordan dette er! 

 

Kommentar: 

Tomas Aastad har vært veldig tydelig i sitt synspunkt og sin beskrivelse av utfordringene han har for 

sin drift tett inntil Syndinstøga, både skriftlig og muntlig. Dette er en situasjon som har blitt diskutert 

en del mellom planlegger og eiere av Syndinstøga. Det må være veldig klart at det er forståelse for 

Aastad sin situasjon, og det er også klart at en ønsker å finne løsninger som i alle fall ikke gjør 

situasjonen for drift på Aastadstølen vanskeligere. En skal huske på at den aktive stølsdriften som er i 

området er et pre for Syndinstøga og alle som er med og legger til rette for turisme/ hyttebygging og 

økt bruk av området til rekreasjon. Samtidig har området rundt Aastadstølen endret karakter mer og 

mer fra å være et stølsområde til å bli et turistområde, og det er en utvikling som i overskuelig framtid 

kommer til å fortsette. Syndinstøga er et viktig element i denne utviklinga, i og med at det er her det 

meste av tjenestetilbud/ tilrettelegging finner sted. Det er også en realitet Aastad må innfinne seg med 

– noe han også gjør, all den tid gjeldende reguleringsplan er akseptert. 

En mener at framlagt planforslag ikke forverrer situasjonen til Aastad i forhold til gjeldende plan. Det 

vises til planbeskrivelse for detaljert vurdering av dette forholdet. Det skal også poengteres at han nå 

blir kvitt infiltrasjonsløsningene som går inn på hans eiendom.    

 

5. Erik og May Tove Mellum  

 

Vi ber herved om at dagens reguleringsplan opprettholdes. 

Vi ser ikke behovet for å benytte «vår» innkjøring fra Strøsveien, da det allerede er tillgang ifra begge 

sider av Syndinstøga. 

Vi har selv påkostet og annlagt dagens vei inn til eiendommen 1-64. Dette stykke ble med hensikt 

tilbakeholdt ifra salget Av Andres Horge, for å sikre oss fremtidig tillgang til hytta. 

 

Den foreslåtte endringen vil også i høy grad være til hinder for stølsdrift på naboeiendommen. Noe 

som vil forringe Områdets kulturelle verdi! 

Vi håper derfor at dagens VELLFUNGERENDE plan opprettholdes. 
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Kommentar: 

For ordens skyld skal det understrekes at Erik Mellum har fullmakt fra hjemmelshaver Inger Turid 

Mellum til å besørge alt som har med eiendommen å gjøre i denne saken.  

En tar Mellum sin merknad til orientering.  

 

6. Kari Møller Øvergaard 

 

Revisjon av detaljreguleringsplan for Syndinstøga – høring av planprogram for 

detaljreguleringsplan for Syndinstøga 

 

Som hjemmelshaver til gbnr 1/8 og berørt nabo til Syndinstøga ønsker vi å påklage at vi ikke ble 

varslet om oppstart av det aktuelle planarbeidet, jf. planprogram utsendt 30.10.2018, med høringsfrist 

10.12.2018. Vår eiendom grenser ikke direkte til planområdet, men er på flyfoto vist som bilde 2 i 

planprogrammet avmerket med skravering, og må derfor anses å være berørt. Vi viser i den 

forbindelse til at vi i sin tid fikk tilsendt den opprinnelige reguleringsplanen da den ble sendt ut på 

høring, jf. Vestre Slidres brev av 04.12.2012 og vårt høringssvar av 14.01.2013, vedlagt.  

 

Våre kommentarer den gang gjelder fortsatt, men er ytterligere aktualisert ved at det nå legges opp til 

en vesentlig høyere utnyttelsesgrad enn i de planbestemmelsene som pr. i dag er godkjent. Vi ble 

oppmerksom på saken under vårt opphold på hytta i påsken i år, i første rekke gjennom plakat og 

brosjyrer utlagt på Syndinstøga om et nytt hyttefelt med i alt 16 hytter (!), med planlagt oppstart 2019 

(med fotnoten ”under forutsetning av kommunens godkjenning”). Som ledd i dette ble vi også kjent 

med at Vestre Slidre kommunestyre i møte 25.02.2019 allerede har godkjent planprogrammet, med en 

merknad om at det i den videre planprosess skal tas spesielt hensyn til naboeiendommen gbnr. 1/1 og 

den aktive stølsdrifta der. Vi synes dette er positivt, og åpenbart i tråd med kommunens 

”merkevarebygging” av området i vid forstand, nærmere bestemt som et område der det fortsatt er 

levende stølsdrift, om enn i stadig mindre grad. Oppføring av i alt 16 nye hytter i stølens umiddelbare 

nærhet vil trolig på sikt vanskeliggjøre opprettholdelse av stølsdriften.  

 

Vår hytte ble oppført i 1922, visstnok som den første av sitt slag på Midtre Syndin. Den ligger i 

”influensområdet” for utslipp fra Syndinstøga og det foreslåtte utbyggingsområdet. Hytta har i alle år 

hatt tilgang på drikkevann fra en brønn i nedkant av stølsjordet til Åstadstølen. I de senere år har vi 

registrert at infiltrasjonsanlegget/grunnen på stølsjordet ikke synes å absorbere avløpsvannet fra 

Syndinstøga fullt ut. Vi har også registrert endringer i terrenget i nedkant av jordet i form av 

sumpdannelse. Dersom også avløpet fra nye hytter skal koples til eksisterende renseanlegg frykter vi 

en forverring av situasjonen, med en mulig forurensing av brønnvannet som resultat. Alternativet vil 

da for vårt vedkommende måtte være å bore etter vann, med de utgifter det medfører. Dette vil vi i så 

tilfelle måtte følge opp i form av erstatningskrav overfor utbygger.  

Vi viser i denne forbindelse til at gjeldende bestemmelser til detaljplan for Syndinstøga inneholder en 

”rekkefølgebestemmelse” om at det må foreligge en godkjent løsning for vann og avløp før det gis 

tillatelse til tiltak (jfr pbl kapittel 20) for byggeområdene. Vi regner med at en slik 

rekkefølgebestemmelse også vil bli tatt med i den reviderte reguleringsplanen. 

 

Vi forutsetter at vi, som berørt nabo og grunneier, blir varslet og får anledning til å komme med mer 

utfyllende kommentarer når den nye reviderte reguleringsplanen blir sendt ut på høring.  
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Kommentar: 

En begynner med å beklage at Øvregaard ikke var med blant de som ble direkte varslet om oppstart. 

En ber kommunen ta disse med i det videre arbeidet. Når det gjelder spørsmål om forurensing av 

brønn, så vises det til at framtidig løsning for avløp vil bli flyttet slik at infiltrert vann ikke vil av 

avrenning mot Øvregaard sin brønn.  

 

Utmarksplan AS, 23.05.20 - KVS 
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