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Saksutgreiing: 
Tranberg-Gruppen har på vegne av grunneierne i området fremmet et forslag til ny 
detaljreguleringsplan for området rundt Brakastølen. Plankonsulent som har utarbeidet 
planforslaget, er Areal+ ved Olav Talle.  
Planområdet for reguleringsplanen som fremmes omfatter gjeldende reguleringsplan for 
Brakastølen Øst, samt arealet videre sør-vestover mot Krokåne. Ved godkjenning vil man 
med andre ord erstatte gjeldende reguleringsplan for Brakastølen Øst. Dette vises på en god 
måte på side 3 i planbeskrivelsen, hvor gjeldende plan for Brakastølen Øst er det som vises 
med skravur innenefor planavgrensingen (rød stiplet linje).  
Planforslaget legger opp til en fortetting innenfor gjeldende reguleringsplan med 18 tomter 
benevnt som tomten 1-15 (deler av tomt 15 ligger utenfor gjeldende plan), samt hele/deler av 
tomtene 28, 29 og 30.  
De øvrige tomtene i intervallet opp til 86 er nye tomter som er foreslått lagt inn i planen i 
områder som er avsatt til utbyggingsformål i kommunedelplanen.  
Tomtene 87-93 er tomter som fremkommer ved oppdeling av eksisterende store tomter, hvor 
bruk av grunn er registrert som fritidsformål.  
Det er også foreslått regulert inn 5 tomter til næring benevnt som T1 til T5. Disse er i tråd 
med areal lagt ut til erverv, S9 , i kommunedelplan for Vaset. 
Innenfor planområdet ligger det i dag en boligeiendom med G/Bnr. 64/100. Denne er i 
planforslaget foreslått omgjort til fritidsbolig 
 
Vurdering: 
Forholdet til overordnet plan og gjeldende reguleringsplan: 
Overordnet plan for området er kommunedelplan for Vaset. Ved vedtak av 
kommunedelplanen, fikk ikkje denne rettsvirkning innenfor området som dekkes av 



reguleringsplan for Brakastølen Øst hyttegrend, som ble godkjent i 2002. Kommunen har i 
fleire sammehenger før vært positive til nye reguleringsplaner som legger opp til fortetting 
innenfor gjeldende reguleringsplaner, og kommunen har også stilt seg positiv ved fleire 
anledninger til å dele eksisterende tomter gjennom reguleringsplan. Ut i frå dette, så vurderer 
administrasjonen det slik at både fortettingen innenfor gjeldende plan, og oppdelingen av 
G/Bnr. 64/14, 15 og 16 i fleire tomter, ikkje bryter med prinsipper som kommunen har lagt til 
grunn tidligere. 
Innenfor areal avsatt til byggeområde i kommunedelplanenen er det uproblematisk å legge 
inn nye tomter da dette er i tråd med overordnet planlegging. Likevel bør det presiseres at 
disse byggeområdene består av både A og B-områder. A-områder skal i prinsippet bygges ut 
først, B-områder skal bygges ut først når skiheis er bygget i området. I andre lignende 
områder er det imidlertid godkjent samtidig utbygging på både A og B-områder mot at 
utbygger forplikter seg til å kompensere dette gjennom systemet med utbyggingsavtale og 
tilleggsavtale. 
Under er det laget et kartutsnitt hvor kommunedelplan for Vaset vises for planområdet og 
omkringsliggende områder. Beige områder er A-områder, lyse grønne områder er B-
områder. Forslag til reguleringsplan er strippet ned slik at bare linjene på foreslåtte tomter og 
veger vises med svarte linjer. Røde linjer er eksisterende eiendomsgrenser. Dette gir et 
inntrykk av planforslaget i forhold til kommunedelplanen. Den gulfargede eiendommen i 
planområdet er boligeiendommen som foreslås omgjort til fritidseiendom. Kartet kan åpnes 
elektronisk via link: http://tinyurl.com/yd9lvhxw 
 
   

 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til offentlig 
ettersyn etter at følgende endringer er gjort: 
 

1. Det må på faglig grunnlag legges inn hensynssoner rundt vannveger og 
flomvannsløp i plankartet, og disse må omtales i bestemmelsene under punktet om 
hensynssoner. 

2. Det må legges inn byggegrenser i plankartet 4 meter innenfor tomtegrense. Der 
spesielle forhold taler for det, så bør byggegrensen vurderes dratt lenger inn på 

http://tinyurl.com/yd9lvhxw


tomta. 
3. Vegene i planområdet må dokumenteres med skråningsutslag ved at det utarbeides 

tverrprofiler. Regulerte tomtegrenser som viser seg å komme i konflikt med veg blir 
justerte før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. 

4. Det må etableres frisiktsone i plankartet for innpåkjøringen frå Øyestølvegen til 
Knippesetvegen. 

5. På store hytteeiendommen blir byggeområdet begrenset til 4,5 daa. Plasseringen 
av byggeområdet skal skje i samarbeid med eier, samt ta hensyn til ytre 
forhold/miljøfaktorer 

6. Ved eksisterende massedeponi lengst sør i planområdet legges det ut er areal til 
dette formålet med tilhørende bestemmelser. Administrasjonen utarbeider dette 
saman med plankonsulent før planen blir lagt ut til ettersyn. 

7. Følgende rekkefølgebestemmelser legges inn: 

· Før det gis byggetillatelser innenfor planen, skal VA-planen vere godkjent av 
kommunen. 

· Ved fradeling av nye tomter må det dokumenteres vegrett. 

8. Ny bestemmelse under punkt 1.1: Når det blir etablert offentlig vann og avløp til 
området, plikter også eksisterende eigedommar som har etablert eller som etablerer 
utslipp å koble seg til det offentlige nettet både for vann og avløp. Dette etter plan 
og bygningsloven §27-1 og 27-2, jfr. §30-6. Anneks med utslepp skal også koples til 
det offentlige VA-nettet. 

9. Tillegg til bestemmelse under punkt 1.4: Disse 500 m2 kommer i tillegg til tillatt 
utnyttingsgrad for bygg på tomta slik det er beskrevet i reguleringsplanen. 
Dispensasjoner mv. som gir økt utnytting på bygg, vil ikke få innvirkning på tillatt 
inngjerdet areal. 

10. Nytt punkt 1.8: Den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning for V. Slidre 
kommune skal brukes. 

11. Punkt 2.1: 

· Utnyttingsgraden endres til 18% BYA 
· Størrelse på uthus/anneks endres til 40 kvadratmeter, men spesifisert til 

BRA. 

12. Punkt 3.1: Takvinkel endres til 30 grader (frå 34 grader) 
13. Punkt 3.3: «Vasetfjell» erstattes med «Brakastølen» 
14. Punkt 3.7 i planforslaget erstattes med to nye punkt: 

· For tomter der hellingsgraden på det opprinnelige terrenget er mellom 1:4 og 
1:6, skal bredde på hytta ikke være over 8.0 meter, målt ved grunnmur. Det 
skal ikkje etablerast bygg med ytterkant meir enn 4 meter ut frå opphavleg 
terreng målt ved grunnmur. Helling på opprinnelig terreng skal 
dokumenteres på byggesøknad. Det skal ikkje bygges hytter der opprinnelig 
terreng er brattere enn 1:4 

· Maksimal mønehøyde på hovedhytte i reguleringsplanen generelt er 5,5 
meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Tomtene med G/Bnr. 66/45, 66/22, 66/49, 66/31, 66/50, 64/148, 64/150, 64/143, 
64/144 og 64/145 har på tilsvarende måte mønehøyde 5,8 meter.  
Tomtene 5-12, 16-32, 35-73 og 75-86 kan på tilsvarende måte bygges med 
mønehøyde på 6,2 meter så lenge ikkje tomta inngår i punktet om bratt terreng. 
For tomter som inngår i punkt om bratt terreng, skal maksimal mønehøgde over 
gjennomsnittleg planert terreng ikkje overstige 5,5 meter for hovedhytta. Alle 
andre bygg enn hovedhytte har tilsvarende maksimal mønehøyde på 4,5 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng. 



15. Setningen om underetasje i punkt 3.7 i forslaget foreslås uansett strøket 
16. I punkt 4.5 tas «målt ved grunnmur» ut av første setning 
17. Under bestemmelsene for næringsarealer innarbeides følgende: 

· På hvert av områdene T1 til T5 skal det være en høy utnyttingsgrad, over 
25% BYA.  

· Ved innlevering av byggesøknad så skal denne fremmes i form av en 
rammesøknad. Rammesøknaden skal inneholde en skisse over all 
utbygging som planlegges for hvert av områdene T1 til T5. 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. 

· Det tas inn et punkt under næringsbebyggelse som sier at punktene under 
4) om terrenginngrep som gjelder fritidsbebyggelse også gjelder her. 

18. Tillegg til rekkefølgebestemmelse B: «Skiløype langs Krokåne innenfor planområdet 
skal opparbeides til «tidligløypestandard», det vil si at det skal være mulig å kjøre 
skiløype her på lite snø. Dette skal skje før utbygging igangsettes.» 

19. Dagens renovasjonsområde markeres som dette i plankartet 
20. Ny rekkefølgebestemmelse om Brakastølvegen tas inn: 

«Før det kan deles frå tomter i området som sokner til Brakastølvegen, så skal 
denne vegen være istandsatt og opparbeidet. Minst en av tverrforbindelsene 
mellom Brakastølvegen og Nye Øyestølvegen skal være etablert for å minske 
trafikkbelastningen på Brakastølvegen.» 

21. Ny rekkefølgebestemmelse om frisiktsoner tas inn: 

«Før det kan deles frå nye tomter som sokner til gjeldende veg, så må frisiktsonene 
mellom Knippesetvegen og hhv. Brakastølvegen, Øyestølvegen og Nye Øyestølvegen 
være etablert slik at det faktisk er frisikt slik plankartet angir.» 
22. Under §4 tas det inn «etter avtale med grunneier» før komma i første setning 
23. Under §5 må det presiseres at hensynssone – faresone –høyspennsingsanlegg - 

trafo gjelder både trafo og høyspent i luft. 
24. Fargekart og skisse for bygging i bratt terreng skal innarbeides som en del av 

planbestemmelsene 
25. Ny rekkefølgebestemmelse om overvannshåndtering tas inn: 

«Før det tillates fradelinger av nye tomter innenfor planområdet, skal det foreligge 
en plan for overvannshåndtering for de nye tomtene i planområdet» 
 
 

 

Formannskapet 22.10.2018: 
 
Behandling: 
Nytt pkt 26., foreslått av Eivind  Brenna, Bygdelista 
Gnr. 64 bnr. 100 opprettholdes som bolig. Det tas inn reguleringsbestemmelser om dette. 
 
Nytt pkt. 27, foreslått av Eivind  Brenna, Bygdelista 
Oppstogo skal plasseres tilnærma i midtseksjonen av bygget, ref. reguleringsbestemmelsene 
pkt. 3.1. 
 
Nytt pkt. 28, foreslått av Eivind  Brenna, Bygdelista 
Formannskapet ønsker tilrettelegging for skiløyper i hyttefeltene, som muliggjør å starte 
skituren ved hytta. Formannskapet ber om at det også reguleres inn tilførselsløyper i nedre 



halvdel av planområdet. 
 
Nytt pkt. 26: 3 røyster for, 2 røyster mot 
Nytt pkt. 27: Samrøystes 
Nytt pkt. 28. Samrøystes 
Forslag til vedtak med tillegg: Samrøystes 
 
FS- 083/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til offentlig 
ettersyn etter at følgende endringer er gjort: 
1. Det må på faglig grunnlag legges inn hensynssoner rundt vannveger og flomvannsløp i 
plankartet, og disse må omtales i bestemmelsene under punktet om hensynssoner. 
2. Det må legges inn byggegrenser i plankartet 4 meter innenfor tomtegrense. Der spesielle 
forhold taler for det, så bør byggegrensen vurderes dratt lenger inn på tomta. 
3. Vegene i planområdet må dokumenteres med skråningsutslag ved at det utarbeides 
tverrprofiler. Regulerte tomtegrenser som viser seg å komme i konflikt med veg blir justerte 
før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn.  
4. Det må etableres frisiktsone i plankartet for innpåkjøringen frå Øyestølvegen til 
Knippesetvegen. 
5. På store hytteeiendommen blir byggeområdet begrenset til 4,5 daa. Plasseringen av 
byggeområdet skal skje i samarbeid med eier, samt ta hensyn til ytre forhold/miljøfaktorer 
6. Ved eksisterende massedeponi lengst sør i planområdet legges det ut er areal til dette 
formålet med tilhørende bestemmelser. Administrasjonen utarbeider dette saman med 
plankonsulent før planen blir lagt ut til ettersyn. 
7. Følgende rekkefølgebestemmelser legges inn:- Før det gis byggetillatelser innenfor 
planen, skal VA-planen vere godkjent av kommunen.- Ved fradeling av nye tomter må det 
dokumenteres vegrett. 
8. Ny bestemmelse under punkt 1.1: Når det blir etablert offentlig vann og avløp til området, 
plikter også eksisterende eigedommar som har etablert eller som etablerer utslipp å koble 
seg til det offentlige nettet både for vann og avløp. Dette etter plan og bygningsloven §27-1 
og 27-2, jfr. §30-6. Anneks med utslepp skal også koples til det offentlige VA-nettet. 
9. Tillegg til bestemmelse under punkt 1.4: Disse 500 m2 kommer i tillegg til tillatt 
utnyttingsgrad for bygg på tomta slik det er beskrevet i reguleringsplanen. Dispensasjoner 
mv. som gir økt utnytting på bygg, vil ikke få innvirkning på tillatt inngjerdet areal. 
10. Nytt punkt 1.8: Den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning for V. Slidre kommune 
skal brukes. 
11. Punkt 2.1:- Utnyttingsgraden endres til 18% BYA- Størrelse på uthus/anneks endres til 
40 kvadratmeter, men spesifisert til BRA. 
12. Punkt 3.1: Takvinkel endres til 30 grader (frå 34 grader) 
13. Punkt 3.3: «Vasetfjell» erstattes med «Brakastølen»  
14. Punkt 3.7 i planforslaget erstattes med to nye punkt:- For tomter der hellingsgraden på 
det opprinnelige terrenget er mellom 1:4 og 1:6, skal bredde på hytta ikke være over 8.0 
meter, målt ved grunnmur. Det skal ikkje etablerast bygg med ytterkant meir enn 4 meter ut 
frå opphavleg terreng målt ved grunnmur. Helling på opprinnelig terreng skal dokumenteres 
på byggesøknad. Det skal ikkje bygges hytter der opprinnelig terreng er brattere enn 1:4- 
Maksimal mønehøyde på hovedhytte i reguleringsplanen generelt er 5,5 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng.Tomtene med G/Bnr. 66/45, 66/22, 66/49, 66/31, 66/50, 
64/148, 64/150, 64/143, 64/144 og 64/145 har på tilsvarende måte mønehøyde 5,8 meter. 
Tomtene 5-12, 16-32, 35-73 og 75-86 kan på tilsvarende måte bygges med mønehøyde på 
6,2 meter så lenge ikkje tomta inngår i punktet om bratt terreng. For tomter som inngår i 
punkt om bratt terreng, skal maksimal mønehøgde over gjennomsnittleg planert terreng ikkje 
overstige 5,5 meter for hovedhytta. Alle andre bygg enn hovedhytte har tilsvarende maksimal 
mønehøyde på 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
15. Setningen om underetasje i punkt 3.7 i forslaget foreslås uansett strøket 
16. I punkt 4.5 tas «målt ved grunnmur» ut av første setning 
17. Under bestemmelsene for næringsarealer innarbeides følgende:- På hvert av områdene 
T1 til T5 skal det være en høy utnyttingsgrad, over 25% BYA. - Ved innlevering av 



byggesøknad så skal denne fremmes i form av en rammesøknad. Rammesøknaden skal 
inneholde en skisse over all utbygging som planlegges for hvert av områdene T1 til T5. 
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.- Det tas inn et punkt under 
næringsbebyggelse som sier at punktene under 4) om terrenginngrep som gjelder 
fritidsbebyggelse også gjelder her. 
18. Tillegg til rekkefølgebestemmelse B: «Skiløype langs Krokåne innenfor planområdet skal 
opparbeides til «tidligløypestandard», det vil si at det skal være mulig å kjøre skiløype her på 
lite snø. Dette skal skje før utbygging igangsettes.» 
19. Dagens renovasjonsområde markeres som dette i plankartet 
20. Ny rekkefølgebestemmelse om Brakastølvegen tas inn:«Før det kan deles frå tomter i 
området som sokner til Brakastølvegen, så skal denne vegen være istandsatt og 
opparbeidet. Minst en av tverrforbindelsene mellom Brakastølvegen og Nye Øyestølvegen 
skal være etablert for å minske trafikkbelastningen på Brakastølvegen.» 
21. Ny rekkefølgebestemmelse om frisiktsoner tas inn:«Før det kan deles frå nye tomter som 
sokner til gjeldende veg, så må frisiktsonene mellom Knippesetvegen og hhv. 
Brakastølvegen, Øyestølvegen og Nye Øyestølvegen være etablert slik at det faktisk er frisikt 
slik plankartet angir.» 
22. Under §4 tas det inn «etter avtale med grunneier» før komma i første setning 
23. Under §5 må det presiseres at hensynssone – faresone –høyspennsingsanlegg - trafo 
gjelder både trafo og høyspent i luft. 
24. Fargekart og skisse for bygging i bratt terreng skal innarbeides som en del av 
planbestemmelsene 
25. Ny rekkefølgebestemmelse om overvannshåndtering tas inn: «Før det tillates fradelinger 
av nye tomter innenfor planområdet, skal det foreligge en plan for overvannshåndtering for 
de nye tomtene i planområdet» 
26. Gnr. 64 bnr. 100 opprettholdes som bolig. Det tas inn reguleringsbestemmelser om dette. 
27. Oppstogo skal plasseres tilnærma i midtseksjonen av bygget, ref. 
reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1. 
28. Formannskapet ønsker tilrettelegging for skiløyper i hyttefeltene, som muliggjør å starte 
skituren ved hytta. Formannskapet ber om at det også reguleres inn tilførselsløyper i nedre 
halvdel av planområdet. 
 
 


