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Melding om vedtak: Regodkjenning av reguleringsplan for Sandøddin.
Deler av reguleringsplan for Sandøddin ble vedtatt av kommunestyret i møte den 21.06.2018
(sak KS-047/18). Dette vedtaket omfattet ikkje tomtene T32-T39, da det forelå innsigelse frå
Fylkesmannen i Oppland for disse tomtene. Kommunen hadde fremmet et krav om megling
vedrørende tomtene
Melding om vedtak ble sendt ut den 17.08.2018, med klagefrist 13.09.2018. Innen
klagefristen hadde det kommet inn litt under et dusin klager.
Fylkesmannen i Oppland ønsket å befare området og tomtene T32-T39 før megling med
kommunen. Befaringen fant sted den 18.09.2018. I brev frå Fylkesmannen datert 21.09.2018
trekker Fylkesmannen sin innsigelse gjeldende tomtene T32-T34, samt T36-T39. Innsigelsen
til tomt T35 ble opprettholdt.
På bakgrunn av at Fylkesmannen trakk vesentlige deler av sin innsigelse, valgte kommunen
å godkjenne reguleringsplanen på nytt, med tomtene T23-T34 og T36-T39 inkludert i
planvedtaket. Dette ble gjort i kommunestyret den 08.11.2018 (sak KS-079/18). Den eneste
endringen i planen frå vedtaket 21.06 er de nevnte tomtene, samt at det er gjort en presiering
av binding av hytter ved tomtemarkeringspæl på tomtene H41 og H47 i planbestemmelsenes
punkt 2.2 og 2.4.
En ny godkjenning av planen krever at melding om vedtak blir bekjentgjort på nytt, og at det
blir gitt ny klagefrist. De klagene som allereie er mottatt vil bli vurdert som en del av en
samlet klagebahandling etter at klagefristen for det nye vedtaket er omme.

Planen og sakens dokumenter kan finnes på følgende måter:
1. Gå inn på www.valdreskart.no, og søk på «Sandøddin» under søkefelt reguleringsplan
2. Alle sakens dokumenter kan finnes ved å gå inn på https://www.vestreslidre.
kommune.no/administrasjon/innsyn/innsyn-i-arkivsak/ og søke på arkivsak
17/88.
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Særutskrift, plankart og planbestemmelser er også vedlagt.
Dette vedtaket kan etter plan- og bygningsloven §1-9 og forvaltningsloven kap VI påklages.
Eventuelle klager må rettes skriftlig til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre
innen 3 uker. Dette regnes for å være innen 14.01.2018. Det er lagt til noen dager i
klagefristen på grunn av julen. Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak er vedlagt.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må settes fram skriftlig til Vestre Slidre
kommune innen 3 år, jfr plan- og bygningslova kap 15.

Med helsing
Steinar Tvedt
landbruksrådgjevar
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan underskrift.
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