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Utlegging av reguleringsplan for Brakastølen til 1. gangs offentlig ettersyn 

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 22.10.2018, i sak FS-083/18, å 
legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til 1. gangs offentlig ettersyn. 
Planforslaget legger opp til om lag 90 nye fritidstomter innenfor planområdet, i tillegg til 5 
tomter til næringsformål. 
 
Plankartet som ligger ved denne utsendelsen er ikke ferdig oppdatert slik at det er i tråd med 
formannskapets vedtak. Dette skal rettes opp så raskt som mulig. Det som skal rettes opp er: 
  

 Det skal kjøres lengde- og tverrprofil på alle nye veger, og topp skjæring og fot fylling 
blir formålsgrense mot tomtene. Dette kan innebære noen justeringer av 
tomtegrenser på nye tomter 

 Ny skiløype som binder sammen løypenett i øvre del med løype rundt Vasetvatnet 
skal etableres i plankartet. 

Nytt plankart vil bli ettersendt så snart dette er klart. 
 
Plandokumentene som legges ut til ettersyn kan finnes elektronisk på følgende 
alternative måter: 
1. Gå til kommunens hjemmesider ved å gå til http://www.vestre-slidre. 
kommune.no/plan/pagaande-planprosessar/offentleg-ettersyn/ 
Her vil man finne dokumentene som er lagt ut til ettersyn. 
2. Ønsker man en fullstendig oversikt over alle dokumentene som er registrert på saken, 
går man til http://www.vestre-slidre.kommune.no/politikk-val/sok-etter-sak/ og søker 
på 18/3, som er arkivsaken for planen. 
3. Gå til https://www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/plan-bygg-ogeigedom/ 
kart/kommunale-kartloysingar/ for å bli guidet til hvordan man kan se 
forslaget til reguleringsplan i kommunes kartløsning med plandialog. 
Dersom noen skulle ønske å få plandokumentene tilsendt på papir, så ta kontakt med 
servicetorget i kommunen. 
Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE, eller 
per e-post post@vestre-slidre.kommune.no innen 13.12.2018 
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Med helsing 

Steinar Tvedt 

landbruksrådgjevar 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan underskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


