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Saksutgreiing: 
Reguleringsplan for Brakastølen har nå vært ute på 2. gangs offentlig ettersyn. Det har 
kommet en del innspill i høringsrunden. Disse er presentert og vurdert i det videre. Noen av 
innspillene er omtrent identiske med innspillene som kom til 1. ettersyn. I fleire av disse 
tilfellene er det derfor vist til vurderingene som ble gjort før planen ble lagt ut på 2. ettersyn. 
Alle innspillene er lagt ved i en samlet fil for hhv. 1. og 2. ettersyn. Saksframstilling med 
vedtak for utlegging på både 1. og 2. ettersyn er også lagt ved. Alle sakens dokumenter kan 
finnes ved å gå inn på kommunens nettside på https://www.vestre-
slidre.kommune.no/administrasjon/innsyn/innsyn-i-arkivsak/ og søke etter arkivsak 18/3. 
Elles har saken vært til politisk behandling i formannskapet den 22.10.18, 23.01.19 og 
04.03.19, og sakene og dokumentene kan finnes på møtekalenderen. 
 

1. Fylkesmannen i Innlandet: 

Fylkesmannen har ingen merkander til planforslaget 
 

2. Oppland Fylkeskommune: 

Regionalenheten: 
Kommenterer at skiløyper som legges inn i plankartet må være realiserbare.  
Videre vises det til at renovasjonspunktet langs Knippesetvegen er tatt ut etter 1. ettersyn. 

https://www.vestre-slidre.kommune.no/administrasjon/innsyn/innsyn-i-arkivsak/
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Fylkeskommunen mener at et erstatningspunkt enten må sikres i planen, eller det må 
redgjøres for hvordan dette skal løses. 
Parkeringsplass SPA1 er også tatt ut av planen etter 1. ettersyn. Fylkeskommunen ber 
kommunen om å vurdere behovet for felles parkering i planområdet, spesielt for områder 
avsatt til skileik, og eventuelt finne erstatningsareal for SPA1. 
Fylkeskommunen ber om at områdekoding BUH1, som er området for 
næringsbebyggelse/utleiehytter, blir tatt inn i plankartet på påskrift. 
Fylkeskommunen anser det som uheldig at det ikkje er knyttet meir konkrete detaljer til 
utbyggingen av dette området, og at det kun er en byggesak som skal definere utviklingen og 
utbyggingsrekkefølgen på dette området. De ber om at området detaljeres ytterligere mhp. 
utnyttelsesgrad, antall enheter, utforming og høyder, materialbruk osv. Adkomsten bør også 
vises i plankartet pga. skiløypa i øst og forutsigbarheten til denne. 
Til plankartet kommenteres det som nevnt at BUH1 ikkje er tatt inn i kartet, at punkt 1.5 og 
1.8 i planbestemmelsene er de same, og at det ligger frisiktlinjer i plankartet, men at 
frisiktsoner ikkje er angitt. 
 
Vurdering: Skiløypene bør være realiserbare, sjølv om terrenget i området er bratt, og at 
noen løyper derfor blir kombinert skileik/skliøyper for å komme til hovedløyper. Det er 
imidlertid tatt fleire grep gjennom planprosessen for å få til løyper som går gjennom 
planområdet langsmed terrenget. 
Når det gjelder renovasjonspunkt, så vises det til vurderingen under VKR sitt innspill 
nedenfor. Når det gjelder parkeringsplassen SPA1, så er det redgjort for denne i 
saksframlegget etter 1. ettersyn. Fellesparkering i området anses det ikke å være større 
behov for i og med at løypenettet i størst grad er av karakteren «lokalløyper». Det same 
gjelder områdene for skileik – disse er mest naturlige å benytte for hyttebeboerne i området, 
og ikkje «tilreisende». 
 
Når det gjelder næringsarealet, så er administrasjonen enig i at man tar inn kodingen BUH1 i 
plankartet. Det er et spørsmål i hvor stor grad man skal binde arealbruken til spesifikke fomål 
på et areal som skal brukes til næring. Dette er noe av bakgrunnen for at arealet etter 1. 
ettersyn ble omdefinert frå veldig spesifikt til utleiehytter og over til uspesifikt med en 
omfattend byggesak som godkjenning av arealbruken. Administrasjonen er imidlertid enig i at 
det bør legges føringer for utbyggingen som byggesaken skal ta utgangspunkt i. 
Administrasjonen foreslår derfor å ta inn igjen punktene 6.1 til 6.10, med unntak av punkt 6.2, 
frå bestemmelsene som lå ute til 1. ettersyn med nødvendig omarbeiding. Blant annet må 
punkt 6.9 omarbeides til et generelt punkt i stedet for å peke spesifikt på T1-T5. Når det 
gjelder frisikt, så innarbeides det frisiktsoner i plankartet. Bestemmelse 1.8 tas ut.  
 
Kulturarvenheten: 
Anbefaler at kommunen på nytt vurderer om kulturminner og kulturmiljøer langs 
Øyestølvegen som man ønsker å ivareta, reguleres til bevaring. Viser til at det er 5 SEFRAK-
registrerte bygninger langs vegen. Videre så etterspør fylkeskommunen vurdering av 
Duntevegen, som i kommunedelplan for Vaset er omtalt som et lokalt verneverdig 
kulturminne. 
 
Vurdering: 
Administrasjonen mener at de vurderinger som ble gjort i saksframlegg før utlegging på 2. 
ettersyn er riktige. De SEFRAK-registrerte byggene som kulturarvenheten nevner i sitt 
høringssvar, ligger ikkje til Øyestølvegen. Objekt 51 og 52 ligger til Brakastølvegen, objekt 30 
og 31 ligger opp mot Knippesetvegen, og objekt 34 er ruin/borte. 
Når det gjelder Duntestølvegen, så var denne opprinnelig lagt inn som turdrag i plankartet 
helt frå Krokåne og opp. Ved befaring så viste det seg imidlertid at den nederste delen av 
vegen faktisk blir benyttet som biladkomstveg til hytter i området. Det ble da feil å legge inn 
den delen som turdrag. Derfor ligger nå den nederste delen av vegen som kjøreveg, og den 
øverste delen ligger som turdrag. 
 



3. Direktoratet for mineralforvaltning: 

Direktoratet viser til uttalelsen ved 1. ettersyn, og har ikkje ytterligere merknader 
 

4. NVE: 

NVE har tidligere i planprosessen reist innsigelse på bakgrunn av diverse forhold som anses 
for å være mangler mhp. samfunnssikkerheten (flom, skred). NVE aksepterer nå de fleste av 
disse forholdene som tilstrekkelig ivaretatte, men opprettholder sin innsigelse inntil følgende 
krav er oppfylt (ref. frå NVE sitt innsigelsesbrev): 
 
Planbestemmelse § 1.2 må utvides slik at kravet om dimensjonering for en 200-års 
flom med klimapåslag også gjelder kryssing mellom bekken og skiløype/sti innenfor 
planområdet. Dette er nødvendig for å kunne dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot 
flom, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift. 
 
Vurdering: 
Planbestemmelsene punkt 1.2 utvides i tråd med NVE sitt krav. 
 

5. Valdres kommunale renovasjon (VKR) 

Påpeker at punkt 1.5 og 1.8 i planbestemmelelsene er like.  
Uttaler at det må framkomme et alternativt renovasjonspunkt til det eksisterende innenfor 
planområdet. 
 
Vurdering: 
Det stemmer at punkt 1.5 og 1.8 er like. Punkt 1.8 tas derfor ut av planen. 
Når det gjelder renovasjonspunkt, så var det ved 1. ettersyn lagt inn et punkt langs 
Knippesetvegen. Dette punktet viste seg imidlertid å være vanskelig både på grunn av 
plasseringen inntil eksiterende hytter, og på grunn av høyspent som ville måtte graves ned. 
Kommunen ser det slik at man absolutt bør få til et renovasjonspunkt i området, men ikke 
nødvendigvis innenfor reguleringsplanen for Brakastølen. Man skal blant annet være 
oppmerksom på at det er fleire store reguleringsplaner lenger sør (mot Vaset) som grenser 
inntil Brakastølen, før det blir et lengre opphold uten hytter før man kommer til Vaset. Det 
hadde vært naturlig å legge et renovasjonspunkt slik at også naboplanene naturlig hadde blitt 
«fanget» av dette punktet.En foreslår derfor å kun regulere inn det eksisterende punktet 
BRE2 i Brakastølen, for så å finne et egnet sted for et renovasjonspunkt i samarbeid med 
VKR som ligger meir optimalt til, og som kan betjene hele området på en optimal måte. 
BRE2 vil da etter hvert kunne avløses. 
 

6. Svein Erik Andersen 

Er overrasket over at det er foreslått tomter som er lagt slik at man «smelter saman» 
Brakastølen og Høyset Panorama. Tomt 1 berører Andersen, og han påpeker at kommunal 
vannledning og skiløype krysser denne tomta i dag. Andersen hevder også at denne tomta 
ikkje var med på plankartet ved høringen høsten 2018. 
 
Vurdering: En viser til vurderingene under Anne Kari Tveter og Odd Anders Willand når det 
gjelder tettheten mellom tomter i ulike planområder. Når det gjelder offentlig VA-leidning og 
skiløype, så vil utbygger måtte legge om disse – skiløypa i tråd med plankartet. Det er 
positivt feil at tomt 1 ikkje var med i planforslaget som ble lagt ut på 1. ettersyn høsten 2018 
– her var tomta til og med 300 kvadratmeter større og gikk lenger opp i terrenget. Tomta ble 
justert ned både mhp areal og terrengmessig før 2. ettersyn. 
  

7. Åse og Tore Eidholm, Tone og Dag Auli 



Har kommet med et innspill som går på Veg 9, en veg de ikkje mener det er tilrådelig å ta inn 
her. Momentene i innspillet er i stor grad de same som i Åse og Tore Eidholm sitt innspill til 
1. ettersyn. Et alternativ som nå fremmes, er at avkjøringen til veg 9 skal ta av 25-30 meter 
lenger opp, gå mellom tomtene 72 og 77, for så å gå ned mellom tomtene 77 og 76. Eidholm 
er også bekymret for bredden på vegene, og konstaterer at veg 9 er bredere enn veg 10. 
Eidholm foretrekker plankart alternativ 2, dvs alternativet hvor det er fjernet en del tomter. 
 
Vurdering: Momentene som Eidholm fremmer med å ha felles innkjøring ved veg 10 og så 
slippe vegen ned i feltet, er vurdert i saksframlegget før utlegging til 2. ettersyn. 
Administrasjonen bemerker likevel følgende: Vedrørende bredden på vegene slik de fremstår 
i plankartet, så representerer vegformål her totalt areal til veg inkludert utslag til grøfter og 
vegskråninger. Selve kjørebanen blir kun 3 meter på alle stikkveger, i tillegg til 0,5 meter 
skulder. Det er et faktum at Øyestølvegen er såpass bratt her at man på enkelte dager om 
vinteren kan komme i den situasjonen at man bør kjøre ned Øyestølvegen i stedet for 
oppover. Her snakker man imidlertid om en svært begrenset trafikkmengde frå 4-6 hytter, 
avengning av hvilket alternativ til plankart som blir godkjent, som må kjøre ned i stedet for 
opp noen få dager på vinterstid. Administrasjonen ser ikkje at dette er noen særlig stor 
ulempe for området, og foreslår derfor å ikke ta Eidholm sitt innspill til følgje. 
 

8. Arne Skeide 

Frykter at tomtegrensen for tomtene 5 og 6 er lagt så høyt i terrenget at det vil gå ut over 
bjørkeskogen som står på nedsiden av skiløypa og mot disse tomtenes øvre grense. Skeide 
ønsker at bjørkeskogen skal tas vare på. 
  
Vurdering: Det er divergerende oppfatninger, også blant hytteierene, om hvorvidt man 
ønsker eller ikkje ønsker skog. Skog er skjerming, men samtidig er skog et utsiktshinder. Det 
er på det minste avsatt en korridor på 20 meter for skiløypa. Selve løypetraseen er 8 meter. 
Sjølv om tomtegrensene dras ned her, så sikrer heller ikkje det nødvendigvis at skogen blir 
stående. Administrasjonen foreslår derfor å ikkje ta innspillet til følgje. 
  

9. Anne Kari Tveter, Odd Anders Willand 

Mener at tomtene 7 og 8 kommer for tett på deres tomt, og mener at planen i praksis ikkje 
oppfyller det som står i planbeskrivelsen om bevaring av skog, bevaring av naturpreg mm. 
  
Vurdering: Det vil alltid være en vurderingssak hvor mye man skal bevare av naturlig 
vegetasjon i et planområde kontra hvor godt man skal utnytte de arealene som i overordnede 
planer er avsatt til utbygging. Viss man ser hele plankartet under ett, så vurderer 
administrasjonen det slik at man innenfor dette planområdet fortsatt vil ha gode soner med 
friområder/skog både inne i planområdet og mot Høyset Panorama. Det vil likevel og 
selvsagt ikkje være slik at alle tomter kan ligge som øyer med skog rundt seg. Ved at det ble 
fjernet to tomter i området som Tveter beskriver, og i tillegg laget rom mellom de to tomtene 
som ligger tettest opp til Høyset Panorama, så mener administrasjonen at tettheten mellom 
tomter er på et forsvarlig nivå. Det er heller ikkje slik at tomtegrensene vil bli liggende inntil 
hverandre her, men det vil fortsatt være en 5-6 meter mellom tomtene. Det er ikkje noe mål i 
seg sjølv å lage markerte skiller mellom ulike planområder dersom optimal arealbruk tilsier 
noe annet. 
 

10. Cathrine Risvik, Arne Lome og Tora Lome Risvik 

Mener at planforslaget fortsatt er for omfattende og vil føre til en for stor inngripen i området. 
Ber om at det anlegges renovasjonspunkt på et mer egnet sted enn BRE2. Ber også om at 
veg 3 blir fjernet frå planen. For øvrig går mange av momentene igjen frå innspillet som ble 
sendt til 1. ettersyn. 
 
Vurdering: Når det gjelder renovasjonspunktet BRE2, så er dette eksisterende i dag. Det er 



derfor naturlig å opprettholde det så lenge det ikkje er etablert nytt renovasjonspunkt langs 
Knippesetvegen. Det vises til næremere vurderinger under innspillet frå VKR om dette. 
Vedrørende de resterende punktene, så er disse vurdert i saksframlegget for utlegging til 2. 
offentlige ettersyn. Blant annet er det redegjort her for hvorfor administrasjonen mener at 
VEG3 er viktig å ha med i planen.  
 

11. Stig Hagfors, Øistein Hagfors, Tordis Hagfors Mollat 

Er eiere av G/Bnr. 64/14 og 64/15 hvor det var planlagt en fradeling av 3 nye tomter, men 
hvor formannskapet valgte å lage et alternativ 2 til plankart hvor 2 disse 3 tomtene ble tatt ut 
på grunn av landskapsvirkningen. Hagfors mener at disse tomtene som ble tatt ut ikkje vil 
være til forringelse av landskapet da de vil ligge tilbaketrukket frå Krokåni, ikkje vil påvirke 
det grønne beltet langs elven og Krokånvegen, ikke vil utløse behov for nye adkomstveier, 
ikkje vil ligge i umiddelbar nærhet til eksisterende skiløyper og ikkje vi være til sjenanse for 
naboeiendommene. De ber derfor om at tomtene 86 og 87 blir godkjent i planen. 
  
Vurdering: Det blir et politisk spørsmål om hvorvidt man ønsker å legge plankart alternativ 1, 
plankart alternativ 2 eller en blanding av disse (alternativ 2 men med noen færre tomter 
fjernet) til grunn ved vedtakelse av planen. Administrasjonen er av den oppfatning at tomtene 
86 og 87 fremstår som relativt uproblematiske mhp. landskapsvirkningen, og vil i forslag til 
vedtak tilrå at disse tomtene blir med i godkjent plan. 
 

12. Brakastølen Vel v/ Christen Røer 

Er fornøyde med at det er foretatt reduksjon i antall tomter innenfor Brakastølen Vel sitt 
virkeområde frå 1. ettersyn, men mener fortsatt at det er for tett utbygging. Vil ta bort tomtene 
5, 9 , 11, 31, 32 og 37 i tillegg. Støtter at man velger å vedta Alternativ 2 til plankart, dvs. 
plankartet med færrest tomter. Mener at kryssing av Brakastølvegen med skiløype er uheldig 
på det punktet hvor det er planlagt, da Brakastølvegen er bratt og uoversiktelig her.  
Mener videre at de to tverrforbindelsene mellom Brakastølvegen og Nye Øyevegen må tas ut 
av planen (plankart og rekkefølgebestemmelse §0, punkt D) da det er to ulike veglag som 
driver disse vegene, og at sammenbinding vil hindre driften. Sier videre at det må presiseres 
kva slags standard Brakastølvegen skal rustes opp til, og at utbygger må stå for dette og 
gjøre utvidelsen på egen grunn. Brakastølen Vel hevder eiendomsrett til Brakastølvegen, og 
mener at det er de som må gi vegrett til nye tomter. Ber til slutt om at også eksisterende 
anlegg for strøm mm. graves ned, og ber om at det legges trekkerør for fiber ved graving. 
 
Vurdering: Ved utlegging på 2. ettersyn ble det tatt bort en del tomter i Brakastølen Vel «sitt 
område». Dette delvis som følgje av hensynssoner for flom, og delvis som følgje av politisk 
vedtak. Admininstrasjonen mener at man nå er kommet ned på et fornuftig antall tomter som 
bidrar til en fornuftig utnytting av området, samtidig som eksisterende hytter hensyntas. En 
ytterligere reduksjon av antall tomter foreslås derfor ikkje imøtekommet. Når det gjelder 
tverrforbindelsene mellom Nye Øyevegen og Brakastølvegen, vegene 3 og 15 i plankartet, 
så vises det til vurderingen som ble gjort i saksframlegget før utlegging på 2. ettersyn. 
Kommunen som planmyndighet mener at disse tverrforbindelsene vil være ubetinget 
positive, særlig med tanke på den nedre delen av Brakastølvegen som velet sjølv bekriver 
som vanskelig. Kven som eier vegene, og som kan gi vegrett, er et spørsmål som er 
privatrettslig. Det er ikkje uvanlig at for eksempel jordskifteretten blir satt til å avklare 
eierforhold og lage bruksordninger for denne typen veger. Vedrøredne skiløypa sin kryssing 
med Brakastølvegen, så har kommunen vært på befaring, og mener at situasjonen ikkje er 
så kritisk som velet mener. Det må gjøres terrengmessige tiltak for denne løypa uansett, og 
da må man sørge for å tilrettelegge for en trygg kryssing også. De nevnte tverrforbindelsene 
vil også bidra til at skiløypa kan krysse Brakastølvegen med mindre konflikt, da en antar at 
trafikken i nedre del av Brakastølvegen vil gå betydelig ned. 
Når det gjelder standarden på Brakastølvegen etter endt opprustning, så vises det til 
planbestemmelsene §2, hvor vegbredder er angitt. Brakastølvegen må i utgangspunktet 
anses for å være en hovedveg, og følgje standarden for disse. Vedrørende kabler og 



trekkerør, så er det ikkje grunnlag for å pålegge utbygger å grave ned eksisterende nett, 
sjølv om dette nok vil bli gjort til en viss grad der det er naturlig. Trekkerør blir i dag lagt med i 
alle nye strømgrøfter som standard etter det kommunen har fått opplyst. 
 

13. Erik Knudsen, Lise Ulberg, Heidi Wiik og Jan Egil Wiik 

Vil som hytteeiere i Høyset Panorama bli naboer til tomtene 11 og 12 i Brakastølen. Mener at 
disse tomtene vil komme for tett på, og at skogbeltet mellom planområdene vil bli borte viss 
disse tomtene blir etablert, med konsekvenser for fugler og dyreliv. De ber derfor om at disse 
tomtene tas ut, alternativt at tomt 12 trekkes noe lenger sør, og at tomt 11 fjernes.  
 
Vurdering: Det henvises til vurderingen under Anne Karin Tveter og Odd Anders Willand sitt 
innspill når det gjelder nærheten mellom planområder, ivaretakelse av vegetasjon mm. 
Konkret så er det regulert et belte med LNF-areal i Høyset Panorama-planen sør for tomtene 
til Knudsen/Ulberg/Wiik, mot Brakastølen. Dette skaper uansett rom mellom tomtene. 
Admininstrasjonen foreslår å ikkje imøtekomme innspillet. 
 

14. Jon Bertil Løvbrand 

Uttaler at Veg 6 og Veg 7 ikkje kan kobles saman med Nye Øyevegen da dette vil føre til økt 
belastning, vedlikehold og slitasje på vegen (dette er sammenkoblingen mot Ulset).  
Angående veg 9 og 10, så mener Løvbrand at dersom tomt 74 hadde blitt flyttet litt ned, så 
kunne veg 10 ha svingt seg ned til veg 9, slik at disse hadde fått felles avkjøring der veg 10 
tar av. Løvbrand støtter at veg 11 skal gå helt inn til de etablerte tomtene innenfor/sør-øst for 
tomt 62 og 63, og at dagens veg som er etablert opp til den ene tomten her bør fjernes.  
Løvbrand påpeker at skiløypa er lagt over hans grunn mellom veg 11 og veg 13. Her er det 
teoretisk plass til 5 hyttetomter. Løvbrand vil ha kompensasjon for tapte hyttetomter dersom 
løype blir lagt slik. Et alternativ vil være at løype hadde fulgt veg2 frå veg 6, krysset veg 11 
og veg 12/13, for så å komme inn på same trase ved tomt 64/65. Skiløypa vil bli mindre bratt 
da, og to ekstra kryssinger av veg burde ikkje være noe problem.  
Nedenfor tomt 79 går skiløypa inn på stølsjordet, som er inngjerdet. Her må det settes inn 
grinder som løypelaget må ha ansvar for å ta ut/opne etter at beitedyr er hentet hjem på 
høsten og settes inn/lukkes før beitedyr slippes ut på våren.  
Løvbrand støtter også Eidholm sitt brev, og han vil også vurdere om det bør settes opp bom 
ved tomt 81 for å hindre gjennomkjøring på Øyestølvegen. 
 
Vurdering: 
Vedrørende veg 6 og 7 som potensielt kan binde Ulset til Nye Øyevegen, så er dette 
planmessig noe som ligger i gjeldende regulerignsplan for Brakastølen Øst, og altså ikkje 
noen endring av planstatus her. Planen gir en mulighet til å knytte saman feltene, men det er 
ikkje noe plankrav om at vegen skal etableres. Dersom dette skulle skje, så må det selvsagt 
skje etter en prosess med avtaler mellom grunneiere/vegeiere på begge sider.  
En viser til vurdering av løsningen med å svinge veg 10 ned til veg 9 i saksframlegget før 
utlegging på 2. ettersyn , der konklusjonen er at det vil være uheldig å «slippe seg ned» i et 
felt utan mulighet til å komme ut annet enn oppover en bakke som vil bli svært bratt. En 
direkte inn/utkjøring til Øyestølvegen er derfor langt å foretrekke.  
Når det gjelder areal til skiløype, så kan det nok hende at det teoretisk kunne ha vært 
planlagt inntil 5 hyttetomter her. Situasjonen er imidlertid den at dette arealet ikkje ligger inne 
i kommunedelplan for Vaset som byggeområdet for hytter, men som LNF-areal. Det vil derfor 
uansett ikkje være mulig å bygge hytter på dette arealet slik overordnet plansituasjon er. En 
har frå 1. til 2. ettersyn lagt om skiløypa/tomtene i området veg 11-13 nettopp for å redusere 
antall kryssinger med veg. Det vil også være særdeles uheldig å anlegge kryssinger i 
nedoverbakke utan plass å stoppe på.  
Når det gjelder skiløype over stølsjordet, så må grunneier gi sin tillatelse til løypekjøring 
uavhengig av reguleringsplan. Grinder mm må derfor avtales mellom løypelag og grunneier. 
På same måte er eventuell bom på Øyestølvegen en privatrettslig sak. Skal det tas 
bompenger, så må kommunen godkjenne takstene først. 



 
15. Vestre Slidre Hytteforening 

Mener at de nye planene i liten grad tar hensyn til høringsinnspillene og kommunens 
behandling ved 1. ettersyn. Utnyttelsen er fremdeles for høy, spesielt i bratt terreng og med 
små tomter. Det blir mye terrenginngrep, og det er for lite grønne korridorer. Det ser ut til at 
utbyggingen i de bratteste områdene, ved tomtene 13-28 og 38-63, ikkje er endret siden 1. 
ettersyn. Vedrørende alternativene til plankart, så er det tatt bort noen tomter i Alt. 2, men 
utan at det virker til å være noen plan i det. Grønne korridorer, skiløyper og 
sammenhengende friområder med minst mulig kryssing av veger, burde ligge som et 
grunnlag for planarbeidet. Mener at områdene med tomtene 13-28 og 38-63 vil  bli svært 
dominerende med store hytter og tett bebyggelse. Tomtene 1-3 bør droppes for å få til en 
sammenhengende grønn korridor frå Krokåni og opp til Storhovd. Bemerker at over tomt 1 
går det kommunal vannledning i dag.  
Vedrørende skiløyper stilles det spørsmål om realismen i å anlegge skiløypa i et langt, rett 
strekk mot plangrensen i sør-øst. Det er også uheldig med kryssing av skiløype og veg, og 
hytteforeningen stiller seg kritisk til sammenkobling av Nye Øyevegen og Ulset.  
Ved bygging i bratt terreng, så mener hytteforeningen at kommunen bør følgje veileder T-
1450, og at det ikkje er tilfredsstillende med kommunens egne retningslinjer. Det 
eksemplifiseres blant annet frå Høyset Panorama at hyttene blir liggende på markante hyller 
i terrenget, og at kommunen derfor ikkje etterlever sine egne stadarder. 
Hytteforeningen mener at med 18% utnyttingsgrad, opptil 320 kvadratmeter bygg per tomt, 
og tillatt oppstogo, så blir inntrykket av den samlede utbyggingen voldsomt. Utbyggingen blir 
dessutan lite berekraftig og med stort miljøavtrykk. Hytteforeningen mener at arealgrensene 
bør senkes, og at det bør være en differensiering mellom bratte og flate tomter. Påpeker til 
slutt at det ligger en dyp konflikt mellom tidligere tiders bærekraftige utbygging i pakt med 
naturen (stølsbebyggelse) og dagens hyttebygging. 
 
Vurdering: Det er gjort en del endringer med planforslaget frå 1. til 2 ettersyn både ved at det 
er tatt bort tomter, og det er gått ned på bygghøyde generelt i området. Dette gjelder spesielt 
i de «gamle» områdene med eksisterende hytter. Når det gjelder området med tomtene 13-
28 og 38-63, så representerer disse nye utbyggingsområder i tråd med kommunedelplan for 
Vaset. Her har man en plikt til, ikkje minst på grunn av den samlede arealbruken, å utnytte 
arealet godt. Dette ligger også til grunn i statlige føringer – man bør utnytte arealet man tar 
hull på godt. Dette er direkte overførbart til hvordan man driver arealpolitikk også i byene – 
når arealer som en begrenset ressurs skal brukes til for eksempel bustad, så skal det være 
mange boenheter per arealenhet. I området med tomtene 38-63 er det foretatt en 
omorganiseringa av tomtene slik at skiløypa blir liggende på sørsiden av utbyggingen, utan 
vegkryssinger. I tillegg er tomtene 48 og 49 tatt bort i plankart Alt. 2, og tomt 50 er justert. 
Dette skaper betre plass rundt løypa her. Løypa er her lagt ut som et skileikområde, noe som 
vil være positivt for fritidsboligene i området. Terrenget er bratt i området, og deler av 
løypenettet må nok anses for å være skliløyper nedover for å komme til hovedløypenett. Når 
det gjelder vurdering av Veg6, så vises det til vurderingen under Jon Bertil Løvbrand sitt 
innspill. Når det gjelder vurderingen av tettheten mot Høyset Panorama og tomt 1, så vises 
det til vurderinge under Svein Erik Andersen, Arne Skeide, Tveter/ Willand og Erik Knudsen, 
Lise Ulberg, Heidi Wiik og Jan Egil Wiik sine innspill. Når det gjelder tomtene 2 og 3, så er 
det fortsatt korridorer med friareal opp mot Storhove, både innimellom tomtene i området, 
langs skiløypetraseen, og langs bekkedraget lenger sør. Arealene anses derfor som 
uproblematiske å legge ut til tomter. Når det gjelder bygging i bratt terreng, så vil en påpeke 
at her her det skjedd en utvikling over tid. Nettopp «kakeutfyllingene» som kom, gjorde til at 
kommunen tok grep og laget retningslinjer for utbygging i bratt terreng. Disse må imidlertid 
tas inn som en del av den enkelte reguleringsplan, og de får derfor ikkje tilbakevirkende kraft 
i allereie vedtatte planer. Administrasjonen mener at kommunen nå har fått «grep» om dette. 
Det bemerkes også at hyttene i Brakastølen som ligger på tomter med helling på 1:6 eller 
brattere (altså som inngår i bestemmelsene om «bratt terreng») ikkje får anledning til å 
bygge «oppstue» da mønehøyde på slike tomter settes til maksimalt 5,5 meter. Dette bidrar 
til å dempe inntrykket, og er sannsynligvis vel så viktig som å begrense utnyttingsgraden på 



bratte tomter. Når det gjelder massiviteten av utbyggingen generelt, utnyttingsgrad generelt 
og klimaavtrykk, så er dette en stor debatt. Kommunens overordnede planer definerer 
Vasetområdet som satsningsområde for hytter, hvor man skal tilrettelegge med god 
infrastruktur og tillate større hytter enn på Syndin, hvor hyttene og utnyttingsgraden av 
tomtene skal være mindre. Klimaavtrykk ved hytteutbygging er en enda større debatt, som 
nærmest hører til på rikspolitisk plan – og den debatten er nok større enn utnyttingsgraden 
på enkelttomter i en reguleringsplan. 
 

16. May-Anita og Terje Hoel 

Har inngitt et innspill som i stor grad er likt innspillet som de inngav ved 1. ettersyn. Et nytt 
moment er imidlertid at Hoel foreslår et gjennomgående friområde med en gruset sti på minst 
10 meter gjennom området hvor tomtene 13-28 ligger, og videre gjennom området med 
tomtene 38-63. 
 
Vurdering: 
De fleste av momentene er vurdert i saksframlegget før planen ble lagt ut på 2. ettersyn, og 
det vises til vurderingene som ble gjort her. Når det gjelder det foreslåtte friområdet, så anser 
admininstrasjonen dette som unødvendig i og med at det er et friområde rett nord for det 
øverste tomteområdet, samt at det også vil være mulig å bruke de relativt lite trafikkerte 
vegene inne i dette området for adkomst. Videre nedover vil man kunne benytte skiløypa 
som turveg på sommertid. Landskapsmessig må man huske på at det er minst 2 meter av 
tomtenes ytterkant hvor det ikkje kan bebygges, settes opp gjerde eller lignende. Det blir 
med andre ord minst 4 meter med gjennomgang mellom tomtene i feltene. Administrasjonen 
vurderer det slik at det ikkje vil utgjøre særlig forskjell landskapsmessig om man legger en 10 
meter bred korridor gjennom feltet.  
 
Vurdering av de alternative plankartene 
Formannskapet valgte å legge to alternative plankart ut på 2. ettersyn. Forskjellen mellom 
alternativene er at på plankart Alt. 2 så er tomtene 48, 49, 75, 80, 86 og 87 som ligger i 
plankart Alt. 1 tatt ut, og det er gjort en liten justering på tomt 50 og på skiløypene. 
Det må først og fremst bli en politisk sak hvilke tomter man ønsker skal være med i den 
vedtatte planen. Rådmannen vurderer det nok likevel slik at av hensyn til skiløype og 
friområde ved de tett utbygde feltene, så vil det være riktig å ta ut tomtene 48, 49, 75 og 80. 
Disse hensynene gjør seg ikkje gjeldende i forhold til tomtene 86 og 87. Rådmannen foreslår 
derfor at disse to tomtene blir tatt inn i godkjent plan. Det vises for øvrig til vurderingene 
under familien Stokke sitt innspill, da det er tomtene 86 og 87 som omhandles her.  
 
Forslag til vedtak: 
Vestre Slidre kommune godkjenner, i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, 
reguleringsplan for Brakastølen slik den foreligger med følgende endringer og presiseringer: 
 
1) Planen godkjennes med utgangspunkt i plankart Alt. 1, men hvor tomtene 48, 49, 75 og 80 
tas ut av planen. Tomt 50 endres, og skiløyper legges om slik at plankartet i disse områdene 
fremstår slik plankart Alt. 2 viser. 
 
2) Kode BUH1 tas inn i plankartet på næringsarealet lengst sør-øst i planområdet 
 
3) Følgende bestemmelser tas inn vedrørende Næringsbebyggelse/BUH1: 
- På området skal det være en høy utnyttingsgrad, over 25 % BYA.               
- Mønehøyde skal ikke overstige 7,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bygninger 
skal ha saltak med takvinkel mellom 22 grader og 34 grader.                                                                                                                                   
- Taktekkinga skal være torv, tre, eller skifer. Alle bygg på samme tomt skal ha same 
takvinkel og  takmateriale. Hovedmøneretning skal ligge tilnærma parallelt med 
terrengkotene.          
- Bygningene skal være tømra eller ha utvendig kledning i tre. Mindre deler av fasadene kan 
forblendes  med skifer, eller annen naturstein. Ved overflatebehandling av bygningene må 



det velges farger fra  fargekartet som er fastsett for Brakastølenl hyttegrend. Refleksfritt 
glass skal nyttes på større glassflate.Bestemmelsen for farger gjelder også for vindskier, tak 
og grunnmur. 
- Ved oppsetting av parabolantenne, skal antenne plasseres lavere enn mønet og ha samme 
farge som hytta. 
- Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell inngangsbelysning. Ingen emmiterende 
(lysende) overflater skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av 
selve armaturen som da må bestå av et opakt materiale (ikke transparent). Som styring av 
utebelysningen skal brukes timer, ikke bevegelsessensor. For belysning av annet enn 
funksjonell inngangsbelysning kreves søknad om byggetillatelse.    
- Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,5 meter, men kravet om maksimalt synlig grunnmur 
gjelder ikke ved eventuell utgangsdør i underetasje.  
- Ved innlevering av byggesøknad så skal denne fremmes i form av en rammesøknad.  
Rammesøknaden skal inneholde en skisse over all utbygging som planlegges.. Bygg, interne 
veger, parkering, teknisk infrastruktur og grøntareal skal vises. For å ivareta forutsetningene 
for utbyggingen av området, skal situasjonskartet saman med fasadetegninger godkjennes 
av formannskapet. I skissa skal det defineres en utbyggingsrekkefølge med nummererte 
bygg som skal følges. 
-Punktene under 5. Terrenginngrep som gjelder fritidsbebyggelse skal også gjelde område 
for næringsbebyggelse. 

 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide/samkjøre disse bestemmelsene i 
planbestemmelsene under punktet om næringsbebyggelse med punkt 6.1 og 6.2. 
 

1. Planbestemmelse § 1.2 utvides slik at kravet om dimensjonering for en 200-års flom 
med klimapåslag også gjelder kryssing mellom bekken og skiløype/sti innenfor 
planområdet for å kunne dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jf. 
sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift. 

 
2. Punkt 1.8 i planbestemmelsene tas ut ettersom denne er den same som pkt. 1.5 

 
3. Det legges inn frisiktsoner og ikkje bare frisiktlinjer i plankartet. 

 

 

Formannskapet 13.06.2019: 
 
Behandling: 
Samrøystes 
 
FS- 048/19 Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Vestre Slidre kommune godkjenner, i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, 
reguleringsplan for Brakastølen slik den foreligger med følgende endringer og presiseringer: 
 
1) Planen godkjennes med utgangspunkt i plankart Alt. 1, men hvor tomtene 48, 49, 75 og 80 
tas ut av planen. Tomt 50 endres, og skiløyper legges om slik at plankartet i disse områdene 
fremstår slik plankart Alt. 2 viser. 
 
2) Kode BUH1 tas inn i plankartet på næringsarealet lengst sør-øst i planområdet 
 
3) Følgende bestemmelser tas inn vedrørende Næringsbebyggelse/BUH1: 
- På området skal det være en høy utnyttingsgrad, over 25 % BYA.               
- Mønehøyde skal ikke overstige 7,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bygninger 



skal ha saltak med takvinkel mellom 22 grader og 34 grader.                                                                                                                                   
- Taktekkinga skal være torv, tre, eller skifer. Alle bygg på samme tomt skal ha same 
takvinkel og  takmateriale. Hovedmøneretning skal ligge tilnærma parallelt med 
terrengkotene.          
- Bygningene skal være tømra eller ha utvendig kledning i tre. Mindre deler av fasadene kan 
forblendes  med skifer, eller annen naturstein. Ved overflatebehandling av bygningene må 
det velges farger fra  fargekartet som er fastsett for Brakastølenl hyttegrend. Refleksfritt 
glass skal nyttes på større glassflate.Bestemmelsen for farger gjelder også for vindskier, tak 
og grunnmur. 
- Ved oppsetting av parabolantenne, skal antenne plasseres lavere enn mønet og ha samme 
farge som hytta. 
- Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell inngangsbelysning. Ingen emmiterende 
(lysende) overflater skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av 
selve armaturen som da må bestå av et opakt materiale (ikke transparent). Som styring av 
utebelysningen skal brukes timer, ikke bevegelsessensor. For belysning av annet enn 
funksjonell inngangsbelysning kreves søknad om byggetillatelse.    
- Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,5 meter, men kravet om maksimalt synlig grunnmur 
gjelder ikke ved eventuell utgangsdør i underetasje.  
- Ved innlevering av byggesøknad så skal denne fremmes i form av en rammesøknad.  
Rammesøknaden skal inneholde en skisse over all utbygging som planlegges.. Bygg, interne 
veger, parkering, teknisk infrastruktur og grøntareal skal vises. For å ivareta forutsetningene 
for utbyggingen av området, skal situasjonskartet saman med fasadetegninger godkjennes 
av formannskapet. I skissa skal det defineres en utbyggingsrekkefølge med nummererte 
bygg som skal følges. 
-Punktene under 5. Terrenginngrep som gjelder fritidsbebyggelse skal også gjelde område 
for næringsbebyggelse. 

 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide/samkjøre disse bestemmelsene i 
planbestemmelsene under punktet om næringsbebyggelse med punkt 6.1 og 6.2. 
1. Planbestemmelse § 1.2 utvides slik at kravet om dimensjonering for en 200-års flom med 
klimapåslag også gjelder kryssing mellom bekken og skiløype/sti innenfor planområdet for å 
kunne dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 
forskrift. 

2. Punkt 1.8 i planbestemmelsene tas ut ettersom denne er den same som pkt. 1.5 

3. Det legges inn frisiktsoner og ikkje bare frisiktlinjer i plankartet. 
 

 

Kommunestyret 20.06.2019: 
 
Behandling: 
Samrøystes 
 
KS- 044/19 Vedtak: 
Vestre Slidre kommune godkjenner, i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, 
reguleringsplan for Brakastølen slik den foreligger med følgende endringer og presiseringer: 
1) Planen godkjennes med utgangspunkt i plankart Alt. 1, men hvor tomtene 48, 49, 75 og 80 
tas ut av planen. Tomt 50 endres, og skiløyper legges om slik at plankartet i disse områdene 
fremstår slik plankart Alt. 2 viser. 
 
2) Kode BUH1 tas inn i plankartet på næringsarealet lengst sør-øst i planområdet 
 
3) Følgende bestemmelser tas inn vedrørende Næringsbebyggelse/BUH1: 
- På området skal det være en høy utnyttingsgrad, over 25 % BYA.               



- Mønehøyde skal ikke overstige 7,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bygninger 
skal ha saltak med takvinkel mellom 22 grader og 34 grader.                                                                                                                                   
- Taktekkinga skal være torv, tre, eller skifer. Alle bygg på samme tomt skal ha same 
takvinkel og  takmateriale. Hovedmøneretning skal ligge tilnærma parallelt med 
terrengkotene.          
- Bygningene skal være tømra eller ha utvendig kledning i tre. Mindre deler av fasadene kan 
forblendes  med skifer, eller annen naturstein. Ved overflatebehandling av bygningene må 
det velges farger fra  fargekartet som er fastsett for Brakastølenl hyttegrend. Refleksfritt 
glass skal nyttes på større glassflate.Bestemmelsen for farger gjelder også for vindskier, tak 
og grunnmur. 
- Ved oppsetting av parabolantenne, skal antenne plasseres lavere enn mønet og ha samme 
farge som hytta. 
- Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell inngangsbelysning. Ingen emmiterende 
(lysende) overflater skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av 
selve armaturen som da må bestå av et opakt materiale (ikke transparent). Som styring av 
utebelysningen skal brukes timer, ikke bevegelsessensor. For belysning av annet enn 
funksjonell inngangsbelysning kreves søknad om byggetillatelse.    
- Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,5 meter, men kravet om maksimalt synlig grunnmur 
gjelder ikke ved eventuell utgangsdør i underetasje.  
- Ved innlevering av byggesøknad så skal denne fremmes i form av en rammesøknad.  
Rammesøknaden skal inneholde en skisse over all utbygging som planlegges.. Bygg, interne 
veger, parkering, teknisk infrastruktur og grøntareal skal vises. For å ivareta forutsetningene 
for utbyggingen av området, skal situasjonskartet saman med fasadetegninger godkjennes 
av formannskapet. I skissa skal det defineres en utbyggingsrekkefølge med nummererte 
bygg som skal følges. 
-Punktene under 5. Terrenginngrep som gjelder fritidsbebyggelse skal også gjelde område 
for næringsbebyggelse. 

 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide/samkjøre disse bestemmelsene i 
planbestemmelsene under punktet om næringsbebyggelse med punkt 6.1 og 6.2. 
 

1. Planbestemmelse § 1.2 utvides slik at kravet om dimensjonering for en 200-års flom 
med klimapåslag også gjelder kryssing mellom bekken og skiløype/sti innenfor 
planområdet for å kunne dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jf. 
sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift. 

 
2. Punkt 1.8 i planbestemmelsene tas ut ettersom denne er den same som pkt. 1.5 

 
3. Det legges inn frisiktsoner og ikkje bare frisiktlinjer i plankartet. 

 

 
 


