
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan  
Hagastøl 

Midtre Syndin, Vestre Slidre kommune 
 
Utarbeidet av Utmarksplan AS, 23.04.15 – rev 22.09.16/ 25.10.21 
Bakgrunn: 
Grunneiere av teigene 7/18 (eier Lilly Kari Stee Bergli), 6/4 (Terje Bergli og Inger Strand) og 
7/5 (Normann Helle) har kontaktet Utmarksplan AS for å få utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for areal de eier på Mditre Syndin i Vestre Slidre kommune, jf oversiktskart 
under der rød ring markerer planområdet.  
 
I tillegg til initiativtakerne sitt areal er teigen 8/2 tatt med i planen, da eksisterende veg på 
denne teigen er atkomstveg til flere eksisterende og nye tomter i planområdet. Planavgrensing 
er avklart med kommunen i oppstartsmøte, og kommunen har gitt sin støtte til at det kan 
fremmes plan.  
 

 
 
Planforslaget legger opp til 22 nye tomter, der disse er mellom 0.6 og 1.9 daa. Flesteparten er 
rett i overkant av 1 daa. Planområde på 159 daa, og vil få totalt 46 tomter. 
 
Forhold til overordna plan: 
Planområdet er ikke tidligere regulert, og er vist i gjeldende kommuneplan som byggeområde, 
jf kart under. Dette området låg også inne i den gamle kommunedelplan for utmarka, der det 
var vist flere byggeområder. Området ble ikke regulert, og er derfor videreført, derav den mer 
oransje fargen enn de nye byggeområdene som kom ved revisjonen i 2005. Planforslaget er 
altså i tråd med overordna plan.  



 
 
Kartet under viser gjeldende reguleringsplaner i nærområdet. Planen for Hagastøl grenser 
inntil gjeldende reguleringsplan for felt 8 og 9 B – Midtre Syndin, vedtatt 28.06.2012, samt 
reguleringsplan felt 8 og 9  - Midtre Syndin, vedtatt 15.02.1994. Denne siste er vist med blått 
område på kartet under.  
 

 
 
Det er ingen konflikt planene i mellom, og reguleringsplan for Hagastølen er tilpasset 
avkjøringer og parkering regulert i plan felt 8 og 9 B. Gjeldende plan for felt 8 og 9 B er satt 
sammen med nytt planforslag under. En ser at godkjent parkering i gjeldende plan sikrer 
parkeringsplasser i nytt planforslag.  
 



 
 
Om planforslaget/ landskapsvurdering: 
 
Planforslaget har 22 nye og 24 eksisterende tomter/ hytter. I tillegg ligger stølen til gbnr 6/4 innenfor 
planområdet. I og med at det er en del eksisterende hytter i området, så er det også eksisterende veger 
til disse. Det er regulert inn skiløype både nederst ved vannet og oppe ved stølsvegen. Begge disse blir 
kjørt i dag.  
 
Planområdet strekker seg fra Midtre Syndin og opp til stølsvegen. Langs vannet er det regulert inn ei 
skiløype som tidligere er etablert, samt naustområder. I område N1 ligger ei tidligere godkjent og 
fradelt nausttomt til eiendommen 8/2. De andre er forslag til nye naustområder. Det er ikke vist 
kjøreatkomst til disse. En forutsetter at materialer blir frakta inn enten med båt eller snøskuter, og at 
båter blir satt på vannet enten ved sandøddin eller andre plasser det er grei tilkomst med bil og henger. 
Slike plasser erdet flere av langs Midtre Syndin.  
 
Ingen ny bebyggelse er (unntatt naust) er lagt nærmere vannkanten enn 50 meter, som er grense 
fastsatt i gjeldende kommuneplan for Vestre Slidre. Ellers så er det lagt opp til tomter i hovedsak 
mellom 1.0 til 1.5 daa, noe tett og noe med mer luft imellom. Byggegrenser er vist på kartet, og er i 
hovedsak regulert med 4 meter til nabogrense. Unntaket er tomtene T1-T6, som ligger nær noen 



bekker. Disse bekkene er små og med liten vannføring, men en ser at i vårsmeltinga renner de litt 
utover. For disse tomtene er byggegrensene trekt noe lengre inn på tomta, og det ligger i 
bestemmelsene at disse ikke skal ha kjeller. Det bør være tilstrekkelig sikring mot skader på hytte ved 
eventuell flom i bekkene utover det som ser normalt ut.  
 
Lia fra stølsvegen og ned mot Midtre Syndin er slak og jevn. Det medfører at det ikke er spesielt 
eksponerte hauger eller rygger som er uheldige å plassere bygg på. Tomtene er lagt slik at de faller inn 
i den stilen Syndin-området har som hytteområde.  
Når det gjelder naturgrunnlaget, så er det relativt fuktig i store deler av planområdet. Dette medfører at 
det er en del vier i området, og det er myrlendt på den nederste delen midt i planområdet. Dette er 
likevel myr som er grunn, og hvor eksisterende hytter viser at det går greit å bygge. Det er derfor lagt 
tomter i utkanten av myrdraga, mens midtpartiet blir holdt inngrepsfritt. Bygging vil medføre noe 
drenering, og at myrpartiet vil bli tørrere.   
 
Fortetting er et tema i planen, da det er en del hytter her fra før. Det har vært lagt vekt på å ikke legge 
nye hytter slik at de ødelegger all utsikt for eksisterende hytter. I noen tilfeller vil en kunne bli berørt i 
en utsiktsretning, men ikke alle. I de fleste tilfeller vil høydeforskjellen gjøre at en ser over nytt tak.   
 
Arealregnskap: 
Planområdet er totalt 158 922 kvadratmeter. Følgende hovedkategorier utgjør av dette: 
 
1121 – fritidsbebyggelse frittliggende:   58 186 m2 
1124 – tilleggsareal hytter (kode kolonihage)      958 m2 
1510 – energianlegg (trafo)           56 m2 
1420 – skiløypetrasè       4 106 m2 
1589 – naust        1 410 m2 

2010 – veg      18 646 m2 
5110 – LNFR landbruksformål   19 189 m2 
5120 – LNFR naturformål   56 371 m2 
 
Totalt utgjør dette 158 922 kvadratmeter. Av dette er det satt av areal til følgende hensynssoner: 
 
Bevaring kulturminner – 767 m2 
Fareområde trafo – 56 m2 
Frisiktsone veg – 116 m2 
Fareområde flom – 32 118 m2 
 
 
Av totalarealet er det meste definert som dyrkbar jord. Litt grovt regna (også grove kart), så er 129 daa 
av totalarealet på 159 daa registrert som dyrkbart areal. Men da må en også huske på at en er på 950 
moh, slik at dette tas med i betraktningen om hvor realistisk dyrkbart dette er.   
 
Vann- og avløp: 
Det er foreløpig ikke utarbeidet vann- og avløpsplan for planområdet, da en vil se hvordan kommunen 
tar stilling til planforslaget før slikt arbeid blir igangsatt. Det en er klar over, er at flere av de 
eksisterende hyttene har løsninger med vann både på vegg og muligens også inn. En vann- og 
avløpsplan vil måtte ta registrer dette fullt ut, og planlegge løsninger med det som utgangspunkt. Det 
er naturlig at v/a-plan blir utarbeidet basert på et førsteutkast til offentlig ettersyn. Det er regulert inn 
et område for felles vannforsyning.  
 
Det en vet fra andre områder på Syndin, er at det er ganske tette masser, noe som begrenser 
infiltrasjonsmuligheter.  
 
Strøm: 



Det er eksisterende strømledning i planområdet, men basert på antall nye tomter, så er det behov for en 
ny trafostasjon. Denne er regulert inn på plankartet.  
 
 
 
Trafikkforhold: 
Hagastølvegen og Kjeldeskogvegen er godt etablerte veger, som også har blitt brøyta. Det skal 
poengteres at når en lager en lengdeprofil på disse vegene, så er de tidvis bratte. Kjeldeskogvegen har 
mindre partier som er ned på 1:6. Likevel har de vist seg fungerende, også som vinterveger. 
Planforslaget bygger derfor på at disse skal brukes som hovedveger, og at det bare er et noen 
stikkveger som er nye. Reguleringsbredden varierer noe, men ligger i hovedsak mellom 10 og 12 
meter.  
 
Risiko- og sårbarhet: 
Det blir utarbeidet egen ROS-analyse for planen. Basert på temakartet samfunnssikkerhet i Valdreskart 
som utsnittet under er hentet fra, så ble det definert behov for flomfarevurdering innen deler av 
planområdet. Denne ble utarbeidet av Skred AS, og endelig plankart har faresoner innarbeidd. Se 
ROS-analysen for mer informasjon.  
 

 
 
 
Dyreliv, friluftsliv og verneverdige områder: 
Det foreligger ikke kjente konflikter i forhold til dyreliv, vilttrekk og lignende. Situasjonen er vurdert i 
forhold til biomangfoldlovens § 8-12, Artskart og naturbasen. I naturbasen er det ikke registreringer 
innenfor planområdet, men på oversiden av stølsvegen er det et område registrert som rikmyr 
(verdikode B9), og rett øst for planområdet er det ei rikmyr registrert med verdikode C (lokalt viktig).  



Planområdet er i sin helhet innenfor nedslagsfeltet til Nordre Syndin/ Helin som inngår i verneplan for 
vassdrag. I Artskart er det ikke registrert punktforekomster av viktig karakter.  
 
Vurdering etter biomangfoldloven § 8-12:    
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Området er også vurdert i forhold til naturbasen til DN, samt Artskart, jf over.  
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Planområdet 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. En skal likevel både i planarbeidet (og ikke minst om planen blir sett ut i livet) ta de 
hensyn som skal til for å ta vare på den eksisterende vegetasjonen.  
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samla belastning) 
Det er bekker i planområdet. En forutsetter at vann- og avløpsplan sørger for at 
avløpsløsninger ikke forurenser bekk, som igjen vil føre slikt ut i Midtre Syndin.    
Det er klart at nedbygging og bruk av området vil virke inn på økosystemet lokalt.   
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaver vil bekoste plan for nødvendige vann- og avløpsløsninger. Kunnskapen en har 
om plante- og dyreartene i området er at det er de samme artene som i nærområdet, og det er 
ingen grunn til å forlange nærmare vurderinger.  
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
En forutsetter at entreprenører gjennomfører utbygging etter gjeldende forskrifter.  
 
En konkluderer med at det ikke er viktige arter eller naturtyper som blir vesentlig 
skadelidende som et resultat av reguleringsplanen.  
 
Når det gjelder friluftsliv, så er ikke planlagte tiltak til hinder for slik utøvelse. Både 
tilrettelegging for skiløyper og naust bidrar til å fremme friluftslivet, men det er en 
forutsetning at naust ikke blir etablert slik at de privatiserer strandsonen. Det er liten grunn til 
å frykte dette.  
 
Det er ikke registrert to kolgroper i planområdet, der den ene foreslås vernet, mens den andre 
forutsetter utgraving. Planområdet inngår i nedslagsfeltet til Nordre Syndin som inngår i 
verneplan for vassdrag.  
 
Beite: 
I Vestre Slidre er det utarbeidet en del beitekart, men kommunen opplyser at i dette området 
er det ikke gjort registreringer.   
  
Konklusjon: 
Planforslaget er en ytterligere utnyttelse og detaljering av et eksisterende hytteområde. En har ikke 
gjennom de analysene som er gjort funnet forhold som gjør at planforslaget ikke bør fremmes. En 
mener dette er en nøktern og gjennomtenkt utvidelse av planområdet, såfremt det ikke blir bygget for 
høye og eksponerte hytter. Dette er ivaretatt ved bruk av bestemmelser og byggegrenser.  
Ytterligere kommentarer/ vurderinger blir gjort opp mot kommentar til de innkomne merknadene ved 
oppstartsvarselet, jf under. 
 



Innkomne merknader til oppstartsvarselet: 
Innkomne merknader blir her gjengitt og kommentert: 
 
Valdresenergi  

Valdresenergi har sett planforslag, og foreslått plassering av ny trafo.  
 
Kommentar: 

Forslaget er tatt til følge.  
 

NVE 

 
På grunn av kapasitetsutfordringer ser vi oss nødt til å besvare varsler om planoppstart med en 
standardtekst. Vi håper dere ved å benytte tilgjengelige digitale kartverktøy som NVE Atlas, 
Skrednett, NGUs løsmassekart med flere, kan plukke ut de tema nedenfor som er relevante for 
deres reguleringsplan. 
 
Flomfare 
Dersom det finnes vassdrag innenfor planområdet, må det i samband med reguleringsarbeidet 
gjøres en vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt dersom det er relevant 
mhp. utbygging. 
Kravene til sikkerhet i forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2, og er for 
boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-års flom. Dersom man ikke har vannføringsdata eller 
annen kunnskap om flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et belte på minimum 20 
meter på hver side av bekker, og 50-100 meter på hver side av elver, for å dekke områder med 
potensiell flomfare, jf. NVE 2/2011 (www.nve.no under Flaum og skred og deretter 
Arealplanlegging). Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 
meter, eller alternativt en sone på 20 meter på hver side av bekker og 50-100 meter på hver 
side av elver, skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på 
plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at 
utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren. 
 
Inngrep i eller langsmed vassdrag 
Vi vil anmode om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er 
mulig må tiltakene beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser 
i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v) og eventuelt 
avbøtende tiltak. Dette for at tiltakene skal kunne avklares i forhold til vannressurslovens 
bestemmelser. NVE mener i prinsippet at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. 
Åpne bekker har verdi for biologisk mangfold,  naturopplevelse og som landskapselement, og 
gir mindre fare for flomskader enn lukkede bekker. Nye bruer og kulverter må dimensjoneres 
tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom + sikkerhetsmargin. Vi vil også 
påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf vannressurslovens § 11). 
 
Skredfare 
NVE anbefaler at man i utgangspunktet unngår utbygging i områder med skredfare. Potensielt 
skredutsatte områder fremgår av aktsomhetskartene for snøskred (dimensjonerende skredtype) 
på Skrednett. Vi gjør oppmerksom på at potensielt skredutsatte områder som omfatter skrenter 
under 50 meter ikke fremgår av Skrednett. Kravet i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan er at reell fare skal være utredet, og tilstrekkelig sikkerhet ivaretatt (jf TEK 10 
§ 7-3) før utbygging kan starte. Sikkerhetskravet for utbygging for ulike tiltak er gitt i TEK10 



kpt 7. Skredutsatte områder skal vises som hensynssone – skred (jf pbl § 12-6) og tilknyttes 
bestemmelser (jf pbl § 12-7) som ivaretar det hensynet sona er ment å vise.  
Våre retningslinjer NVE 2/2011 ”Retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplanar” ligger 
tilgjengelig på www.nve.no under Flom og skred – Arealplanlegging, og vi ber om at disse 
legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Kommentar: 

Det er ikke planlagt nye tomter nærmere vannet enn ca. 50 meter. Når det gjelder 
eksisterende bekker i området, så er disse små, og i all hovedsak med liten eller ingen 

vannføring. En serimidlertid på eksisterende veier at i smeltevannsperioden vokser disse en 

del. En har lagt inn byggegrense utover vanlig 4 meter for de tomtene som ligger ved 
bekkeløpa. Dette er likevel ikke fullt 20 meter, men en antar at det er tilstrekkelig, dersom en 

også løfter hytta litt opp fra bakken. Det er også viktig med nok dimensjon på stikkrenner. Det 
vises ellers til ROS-analyse.      

 
Oppland Fylkeskommune, regional utvikling og kultur 
 
Vi viser til brev fra Utmarksplan datert 29.7.2014. Oppstartsvarselet gjelder et areal mellom 
setervegen og Midtre Syndin, på Hagastølen. Området består av en seter med en mindre 
åkerlapp, to atkomstveger som tar av fra setervegen og ca. 20 eksisterende hytter. Formålet 
med planen er å regulere inn flere hyttetomter, vise teknisk infrastruktur og få 
reguleringsbestemmelser som vil gjelde alle hytter. Området er ca.160 daa. 
Dette er en felles uttalelse fra Regionalenheten og Kulturarvenheten. 
 
Merknad fra Regionalenheten 
Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Dyrka mark bør ikke nedbygges, 
jfr. jordvernstrategien til Oppland fylke og setre i aktiv drift må få beholde tilstrekkelig areal 
rundt seg til dette. Det er absolutt positivt å få avklart hvordan teknisk infrastruktur skal løses, 
og at dette knyttes opp mot reguleringen. Det er ønskelig å utnytte områder avsatt til 
utbygging godt. Kommunen bør ikke åpne for tomter som er større enn 2 daa. Hensynet til 
eksisterende hytteeiere må tillegges vekt og de må få anledning til medvirkning, kfr. Kap. 5 i 
plan- og bygningsloven. For planbestemmelser og planutforming viser vi til 
byggeskikkrettleder for Valdres: «Rettleiar i byggeskikk og tilpassing til landskap» og vi viser 
ellers til veilederen T-1450 « Planlegging av fritidsbebyggelse». 
 
Merknad fra Kulturarvenheten 
 
Som avklart i forkant på e-post datert 28.8.2013 med Svanheld, er det tidligere gjennomført 
arkeologiske registreringer i dette området i forbindelse med arbeidet med kabelanlegg 
mellom  Åstadstølen til Høymestølen. Det meste av arealet er undersøkt gjennom denne 
befaringen, og Kulturarvenheten vil ikke ha behov for å gjennomføre ytterligere 
undersøkelser i forbindelse med det gjeldende planarbeidet. 
Innenfor det aktuelle planområdet er det påvist to kullgroper, med ID 92305 og 92306. 
Kullgropene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4, bokstav b, og de må tas hensyn 
til disse i det videre planarbeidet. 
Om planleggingen viser at tiltak vil komme i konflikt med kulturminnene, kan det søkes om 
dispensasjon i henhold til kulturminnelovens § 8, fjerde ledd. Fylkeskommunens erfaring er at 
bevaring av denne typen kulturminner innenfor hyttefelt er utfordrende, og vil kunne anbefale 
en dispensasjon ovenfor Riksantikvaren som fatter endelig vedtak i en eventuell søknad. 
Alternativt må kulturminnenes gis et tilstrekkelig vern i planen, gjennom hensynssoner og 



bestemmelser. Selve kulturminnene med sikringssone skal avsettes i plankart med 
hensynssone etter PBL § 12-6, jfr. § 11-8, bokstav d (kryss-skravur med sosikode 730). For å 
unngå skjemmende tiltak tett inntil kulturminnene må det også avsettes en romslig 
hensynssone rundt kulturminnene for å ivareta deres naturlige miljø. Dette området skal 
avsettes med hensynssone etter PBL § 12-6, jfr. 11-8, bokstav c (skrå-skravur med sosikode 
570), eller med arealformål LNFR, med underformål vern av kulturminner jfr PBL § 12-5 
(mørk grønn farge). 
Vi anbefaler at planlegger oversender forslag til avgrensing til eventuell 
hensynssone/verneområde til saksbehandler ved Kulturarvenheten i god tid før høring av 
planen, slik at man kan komme til enighet om størrelsen på denne i forkant. 
 
Kommentar: 

En har hatt dialog med kulturseksjonen om de to kolgropene som er i planområdet. Det blir lagt 
opp til at den ene (lengst vest) blir sikra i plan, og den andre blir lagt opp til at skal graves ut. 

Denne ligger også inne på en fradelt (ikke bebygd) og solgt tomt.   

Fylkesmannen i Oppland 
Vi viser til oversending av 29. juli 2014 med varsel om oppstart av reguleringsplan for 
Hagastølen Syndin i Vestre Slidre kommune. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette 
for fleire hyttetomter og gje nye føresegn til eksisterande hytter. 
 
Forholdet til overordna plan 
Planområdet er avsett til eksisterande byggjeområde i arealdelen til kommuneplanen. Det 
føreligg ikkje reguleringsplan for området. Planområdet er i varsel om oppstart trekt ned til 
vatnet, og vi gjer merksam på at 50-meterbeltet ned mot vatnet er avsett til LNF-område i 
kommuneplanen. Då dette ikkje er nemnt i varsel om oppstart legg vi til grunn at det ikkje er 
aktuelt å leggje anna arealformål her. 
 
Vassdrag 
Planområdet strekker seg, som nemnt ovanfor, ned til vassdraget og vi sett som føresetnad at 
det ikkje er aktuelt å foreslå byggjeområde nær vassdraget. Det er ikkje sagt i varsel om 
oppstart at det er ønskeleg med noko anna tilrettelegging heller, vi legg difor til grunn at 
området ved vassdraget ikkje vil vere ein del av reguleringa. Fylkesmannen minner likevel 
om at det er eit nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde. 
Det går fleire bekker gjennom planområdet, og i følgje vassressurslova § 11 skal det haldast 
eit naturleg vegetasjonsbelte langs vassdrag. Eit slikt grøntbelte bør leggjast inn i plankartet 
og føresegn om bevaring av kantvegetasjon bør utformast. 
 
Miljø og landskap 
Ved lokalisering og utforming av fritidsbustader er det eit nasjonalt mål å leggje vekt på 
landskap, miljøverdiar, ressursbruk og estetikk. Landskapsomsyn er vektlagt gjennom Noreg 
si ratifisering av den europeiske landskapskonvensjonen. For å oppnå gode og miljøtilpassa 
løysingar vil vi tilrå at rettleiaren Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450) blir lagt til grunn. 
 
Naturmangfald 
Det er påpeika i planskjema at deler av ei rikmyr ligg innanfor planområdet. Rikmyr er trua av 
drenering og nedbygging. Denne lokaliteten er registrert med verdi C, lokalt viktig. 
Fylkesmannen minner om at lokaliteter i nærleiken nyleg har fått gradert opp sin verdi. Det er 
difor særs viktig i 2 denne saka å vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok når 
naturmangfaldlova §§ 8-12 vert vurdert. 
 



Landbruk 
I og ved planområdet ligg det fleire stølar, i tillegg til at det innanfor planområdet ligg eit 
fulldyrka jorde på ca. åtte daa. Fylkesmannen viser til dei nasjonale jordvernmåla og Meld. St. 
9, Landbruks- og matpolitikken (2011-2012), der det går fram at den årlege omdisponeringa 
av dei mest verdifulle jordressursane skal halverast. Omsynet til jordvernet må stå sentralt i all 
planlegging. Dyrka og dyrkbar jord er ein grunnleggande ressurs for å sikre matforsyninga, i 
tillegg til å være ein viktig del av kulturlandskapet – ikkje minst i stølsområda. Ved 
planlegging av byggje- og anleggstiltak må ein leggje vekt på å unngå dyrka og dyrkbar jord, 
og det bør leggjast opp til ei effektiv arealutnytting. Fylkesmannen ventar at fulldyrka areal 
innanfor planområdet vert sikra for vidare landbruksverksemd. Vi ventar og at utbygginga tek 
omsyn til området sin verdi som stølsområde, og at eventuelle føresegner om gjerde rundt 
hyttetomter vert utforma med tanke på at beitedyr framleis skal ha tilgang til området. Vi tek 
atterhald om å gje ytterlegare merknader om dette når planen vert lagt ut på høyring. 
 
 
Samfunnssikkerheit og beredskap 
Tilpassing til eit klima i endring er ein realitet i dag og viktig å ta omsyn til i 
arealplanlegginga. Flomfare og handtering av overvann må inn i ein ROS-analyse. 
 
Kommentar: 

Mange av de forhold som Fylkesmannen etterspør, er innarbeida i planen eller kommentert 
tidligere.  

Når det gjelder rikmyr, var dette en feil i planskjema. Det er registrert rikmyrer i nærheten av 
planområdet, men ikke innenfor.  

Dyrka mark blir ikke berørt av nye tomter.  

Det blir ikke lagt opp til bygging nærmere vannet enn 50 meter, med unntak av at det er satt 
av områder for naust.   

 
Morten Rolandsgården, 8/2 
Viser til at de har nausttomt mot Midtre Syndin innenfor planområdet, og ber om at atkomst 
dit blir ivaretatt.  
 
Kommentar: 

Dette er ivaretatt. 
 
Annet: 
Det er også mottatt noen merknader som viser plassering av eksisterende vannposter mm. 
Disse blir tatt med videre inn i en v/a-plan.  
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