
 
 
Utmarksplan AS        Skjolden, 30.10.18 
v/ Knut Vidar Svanheld 
Mørkridsvegen 143 
6876 Skjolden – telefon 418  58 780 

 
Til 
Mottaker  
 

Varsel om oppstart av planarbeid i Vestre Slidre kommune – revisjon av detaljreguleringsplan 

Syndinstøga med utbyggingsavtale  

Høring av planprogram for detaljreguleringsplan Syndinstøga 

 

Vedlegg: 

1. Planprogram – dette blir bare sendt ut på epost 
2. Planskjema – dette blir bare sendt ut på epost  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om oppstart av arbeid med revisjon av 
detaljreguleringsplan for ”Syndinstøga”, jf kart under. I oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune ble det 
besluttet at det skulle utarbeides planprogram for revisjon av detaljreguleringsplan Syndinstøga. Planprogrammet 
blir med dette sendt til høring og offentlig ettersyn i medhold av § 4-1 i plan- og bygningsloven.  
Det blir presisert at det skal framforhandles utbyggingsavtale for planen.   

 
Bakgrunn: 

Bakgrunnen for at Syndinstøga ønsker revisjon av gjeldende reguleringsplan, er for å gjøre noen endringer av 
byggeareal, vegareal og leikeareal. Da en liten del av disse endringene som foreslås ikke er i tråd med 
kommuneplanen, har en i oppstartsmøtet blitt enige om at som en del av revisjonsprosessen, så må det lages en 
enkel konsekvensundersøkelse. Det ligger da i kortene at det også må utarbeides planprogram som en del av 
prosessen/ oppstartsvarselet. Kart under viser plassering av planområdet.  

 
 
Skisse til planforslag er utarbeidet for å illustrere hvordan en tenker foreløpig planløsning, jf kartskisse 2.  
Det er to hovedelementer i tankegangen bak løsningen som en nå jobber fram mot. Det ene er å samle 
byggearealet/ gjøre dette mer kompakt ved å flytte regulert lekeområde inn på sørøstsiden av fjellstua, og utvide 
byggearealet nedover i retning vannet/ Pyttingen.  

 



 
 
Det andre momentet som er viktig for ny planløsning, er atkomsten til disse boenhetene. En ser for seg å ha 
felles avkjøring fra Strøsvegen med eksisterende hytte FF1 (jf kart) og veg oppover igjen inn mot regulert 
skiløype. Det gjør at en ikke trenger mer enn ei avkjøring inn på stølsvegen. Ved å legge veg opp parallelt med 
skiløypa (denne må da flyttes mot stølen i sørøst), så kan en også etablere parkeringsplasser langsmed vegen for 
å begrense parkeringsbehovet inne blant boenhetene.  
 
Disse skisserte løsningene medfører at flytting av skiløype, flytting av lekeareal og etablering av veg med 
parkering går inn på regulert landbruksareal. 

 
Eventuelle merknader eller spørsmål til varslet om oppstart skal sendes skriftlig og/ eller på epost til 
Utmarksplan AS innen mandag 10. desember 2018. Postadresse er vist over, epostadresse er 
post@utmarksplan.no – en ber om at merknader uansett blir sendt på epost fra de som har mulighet til det.  
 
Planprogram blir IKKE sendt ut pr. brev. De som ønsker dette, kan få dette oversendt på epost ved forespørsel.  
 
Mvh 
 
Knut Vidar Svanheld 
Utmarksplan AS  

 
Adresseliste:  
Vestre Slidre kommune, 2966 Slidre,  steinar.tvedt@vestre-slidre.kommune.no  
Oppland Fylkeskommune, regional utvikling/ kultur, 2626 Lillehammer – postmottak@oppland.org  
Fylkesmannen i Oppland, plankoordinator, 2626 Lillehammer – postmottak@fmop.no  
VKR, Rogndokken, 2900 Fagernes – post@vkr.no  
Valdres Energi AS, Spikarmoen, 2900 Fagernes – post@valdresenergi.no  
NVE region øst, 4223, 2307 Hamar – ro@nve.no  
Vestre Slidre hytteeierforening, v/ Bjørn Mathiesen, bjornm@brignition.com 

 
Naboer/ berørte parter: gbnr 1/1, 1/4, 1/5, 1/6, 1/19 og 1/65 


