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Saksopplysninger  
 

Administrasjonen legger frem til sluttbehandling sak om revidert arealdel for Sør-Aurdal 

kommune. Planen er et resultat av en lang prosess påbegynt i 2006. Planforslaget har vært på 

høring og offentlig ettersyn tre ganger, først i 2007, i 2009 og nå sist sommeren 2010.  

 

Før planen ble sendt på 3. runde med offentlig ettersyn ble det gjort endringer for å løse opp 

innsigelser fremmet i 2. høringsrunde, samt justeringer i forhold til merknader og uttalelser, se 

formannskapets vedtak 29.06.2010 sak 019/10. Etter dette er alle innsigelser formelt trukket, 

og planforslaget som nå fremmes til sluttbehandling er identisk med det som ble behandlet i 

formannskapet før sommeren.  

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at dersom sluttbehandlingen endrer formål på arealer eller 

foretar endringer i bestemmelsene vil det medføre krav om nye konsekvensutredninger og en 

fjerde høringsrunde. Innsigelser til nye punkter vil kunne bli fremmet.  

 

 

Historikk  

 

 Kommunestyret vedtar oppstart av planarbeidet 15. juni 2006  

 

 Kommunestyret fastsetter planprogram 19.10.2006. Planprogrammet er en ”plan” for 

planen og danner grunnlaget for å utarbeide et forslag til plan.  

 

 Frist for å komme med innspill med ønsker om ny arealbruk 1. mars 2007  

 

 Grovsiling av alle innspill i kommunestyret 29. mars 2007.  

 

 7. august 2007 vedtar formannskapet 1.gangs høring og offentlig ettersyn av 

planforslaget.  

 

 Norges vassdrags- og energidirektorat, fylkesmannen og Oppland fylkeskommune 

fremmer innsigelser i 1. høringsrunde.  

 

 På grunn av relativt omfattende innsigelser i første runde, samt skifte i bemanning på 

planavdelingen og nytt kommunestyre tok det noe tid før en kom videre i planarbeidet.  

 

 Kommuneplanens samfunnsdel sluttbehandles og vedtas i kommunestyret                 

19. juni 2008.  

 

 Ny plandel av plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 2009.  

 



 Etter endringer og justeringer i arealdelen vedtar formannskapet 16. juni 2009 å sende 

planen på 2.gangs høring og offentlig ettersyn. På grunn av utfordringer rundt 

konstruksjon av plankartet gikk det tid før planforslaget ble klart, men 2.gangs høring 

og offentlig ettersyn ble gjennomført i perioden 17. november 2009 til 2. januar 2010.   

 

 Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune fremmer innsigelser i 2. høringsrunde. 

Norges vassdrags- og energidirektorat trekker sin innsigelse fra 1. runde.  

 

 29. juni 2010 vedtar formannskapet å sende planen på 3.gangs høring og offentlig 

ettersyn i perioden frem til 1. september 2010.  

 

 Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune trekker formelt alle innsigelser                

fra 2. runde.  

 

 

 

Planforslaget  

Planforlaget består av:   

 Planbeskrivelse 

 Plankart  

 Planbestemmelser og retningslinjer 

 Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

 

Innhold 

Planforslaget innholder nye byggeområder for fremtidig fritidsbebyggelse, boligbebyggelse, 

næringsområder og områder avsatt til råstoffutvinning. Planforslaget innholder 3 nye 

boligområder. I forbindelse med planarbeidet er det gjort et arbeid for å få oversikt og få inn 

eksisterende massetak og planforlaget inneholder nå flere nye/ utvida massetak. Når det 

gjelder fritidsbebyggelse er det et stort område på 110 tomter på Bølesåsen, et mellomstort 

område på 20 tomter ved Høgemyr, to små områder og planforslaget åpner for revisjon og 

fortetting av kommunedelplanene. Underveis i planarbeidet ble det gjort endringer i valg av 

strategi for fremtidig fritidsbebyggelse. Etter nærmere vurdering av konsekvenser og nytt 

kommunstyre, ble kommunedelplanene for Fjellstølen og Teinevassåsen tatt inn igjen i 

planforslaget og løsningen med `tun`ble vurdert på nytt. Sør-Aurdal er en stor kommune målt 

i areal, og det er  store områder i arealdelen med formål LNFR – dvs landbruks-, natur- og 

friluft samt reindrift.    

 

I forbindelse med ny plan- og bygningslov er det kommet et nytt planverktøy som heter 

hensynssoner. I plan- og bygningsloven § 11-8 står det at arealdelen i nødvendig utstrekning 

skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensikten med å vise 

hensynssoner er å vise hvilke viktige hensyn som må iakttas innenfor sonen, uavhengig av 

hvilken arealbruk det planlegges for. I planforslaget er det flere slike hensynsoner: rasområdet 

langs E16 ved Bergsund er merket med en faresone, rundt stavkirkene i Reinli og Hedalen er 

det soner for kulturminnehensyn, området for mulige trasèer for ny E16 Bagn-Bjørgo er 

båndlagt inntil avklaring og i tillegg er landskapsvernområdene og naturreservatene i 

Vassfaret avmerket med hensynssoner for natur.    

 

Planforslaget inneholder bestemmelser og retningslinjer som er utarbeidet med utgangspunkt i 

arealdelen fra 1991, gjeldende praksis i Sør-Aurdal og bestemmelsene er oppdatert i forhold 

til nytt lovverk og dagens behov.  

 



 

Planlegging 

Plan- og bygningsloven § 11-5 sier at kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen 

(kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling 

og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og 

rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke 

viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  

Gjeldene araldel fra 1991 har bidratt til utvikling og skapt mye i Sør-Aurdal. Spesielt 

næringene og ringvirkningene rundt hytteområdene kan fremheves. Hva slags utvikling hadde 

det blitt i Sør-Aurdal uten kommunedelplanen og de store reguleringsplanene som kom som 

en følge av arealdelen fra 1991? Gjeldene arealdel er tydelig og forutsigbar samtidig som den 

har vært et fleksibelt verktøy og gitt rom for utvikling av et variert tilbud etter behovene i de 

ulike næringene. Planforslaget som nå foreligger tar mål av seg til å følge opp denne 

retningen, bygge opp under eksisterende virksomheter og gi nye muligheter framover.  

 

 

Vurdering 

 
I løpet av planarbeidet trådte ny plan- og bygningslov i kraft, og det førte til en del ekstra 

arbeid og utfordringer men også muligheter for bedre måter å løse ting på.  

 

Kommuneplan for Sør-Aurdal må tilpasses de forutsetninger og muligheter som er tilknyttet 

befolkning, næringsliv, naturressurser og miljø i Sør-Aurdal. Planprosessen må finne fem til 

gode helhetsløsninger gjennom avklaringer i et lokalt perspektiv og med regionale og statlige 

aktører som deltakere i prosessen. Tydelig lederskap er en forutsetning for positiv utvikling, 

og i plansammenheng er det bare kommunen som kan ta denne rollen. Det å skape enighet om 

utviklingsretninger anses å være svært viktig. Utvikling krever prioriteringer og tar tid. Det er 

en utfordring å skaffe kapital og få en god helhet over tid.  

 

Det er rådmannens oppfatning at planforslaget ivaretar ulike interesser på en god og 

hensiktsmessig måte og er et viktig steg på veien videre.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Virkningene av planen er utredet og vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger 

av 1. juli 2009 nr 855. Konsekvensutredningen er utført på to nivåer. Først en grovsiling av 

alle innspill basert på kriterier i planprogrammet, og deretter en finsiling basert på en 

grundigere vurdering av hvert enkelt innspill ihht forskriften. For de innspill som fikk positivt 

utfall i konsekvensutredningen er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Konsekvensutredningen som følger saken til sluttbehandling ble utarbeidet våren 2009 og er 

uendret mellom andre og tredje høringsrunde.  

 

Uttalelser til 3. gangs høring og offentlig ettersyn  
Planforslaget ble sendt på 3. gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 29. juni 2010 til 1. 

september 2010. Dette for å ivareta hensynet til medvirkning og gi alle anledning til å gi 

uttalelser til endringene som ble gjort etter 2. runde med høring og offentlig ettersyn. Totalt 

kom det inn 12 uttalelser til siste runde, 4 fra offentlige myndigheter og 8 fra private aktører.  

 

 

Uttalelser fra parter med myndighet til å fremme innsigelse:  

 



Oppland fylkeskommune 

I brev datert 01.09.2010 trekker Oppland fylkeskommune sine innsigelser til planforslaget. 

Fagenheten for kulturvern har merknader til lesbarheten i kartet og manglende gjengivelse av 

kulturminneloven i tekstdelen.  

 

Rådmannens kommentar: Ved 2.gangs høring hadde fylkeskommunen innsigelse til 

planforslagets behandling av spredt boligbebyggelse og til manglende ivaretakelse av 

kulturmiljøet rundt stavkirkene. Disse innsigelsene er imøtekommet og det er tatt inn 

hensynsoner i området rundt stavkirkene i Reinli og Hedalen. Se vedlagte utsnitt fra 

plankartet. Kartfremstillingen er endret slik at en bestemmelseslinje viser hvor det kan gis 

dispensasjon til spredt boligbygging.  

 

Innsigelsene fra Oppland fylkeskommune er nå formelt trukket og rådmannen kan fremme 

saken til sluttbehandling i kommunestyret.  

 

 

Fylkesmannen i Oppland  

I brev datert 01.09.2010 trekker fylkesmannen sine innsigelser til planforslaget. 

Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering rundt massetakene R9 og R10 og anser 

videre at innsigelsene er fulgt opp gjennom de endringer som er gjort i kart og bestemmelser. 

 

Rådmannens kommentar: Rekkefølgekravet for R9 og R10 strykes fra bestemmelsenes § 1.  

 

Fylkesmannens innsigelser i 2. høringsrunde handlet i korte trekk om følgende: områder for 

råstoffutvinning R9 og R10, spredt boligbygging, utforming av planbestemmelser- og kart, 

samt fremstilling av reguleringsplaner og kommunedelplaner i plankartet. Rådmannens 

oppfatning av fylkesmannens uttalelse til 2. runde er at planforslaget i all hovedsak var i tråd 

med nasjonale mål og interesser, men at det på enkelte områder var elementer i planen som 

fylkesmannen anså som uheldige. Etter 2. høringsrunde ble planforslaget endret og justert for 

å imøtekomme fylkesmannens innsigelser.  

 

Innsigelsene fra fylkesmannen er nå formelt trukket og rådmannen kan fremme saken til 

kommunestyret for sluttbehandling.   

 

 

Statens vegvesen 

Vegvesenet viser til tidligere uttalelser i saken og har ingen ytterligere merknader eller 

kommentarer.  

 

Rådmannens kommentar: Tilsvarende uttalelse ble sendt inn i 2. runde med offentlig ettersyn 

og behandlet i formannskapet 29.06.2010 sak 019/10. Rådmannen kan ikke se at det er 

fremkommet noen nye momenter som tilsier noe endrede vurderinger og viser til ovennevnte 

sak.  

 

 

Direktoratet for mineralforvaltning  

Direktoratet (tidligere Bergvesenet) har ingen innvendinger. Det påpekes i forbindelse med 

R9 og R10 at avrenning fra et grustak er nærmest ubetydelig. Videre gjøres det oppmerksom 

på at mineralloven tok til å gjelde fra 01.01.2010. § 43 i loven krever at alle massetak som har 

et samlet uttak over 10 000 m
3
 skal ha driftskonsesjon med driftsplan. I driftsplanen er 

istandsetting av uttatte områder et viktig tema.  

 



Rådmannens kommentar: Etter 1.gangs høring i 2007 ble kommunen anbefalt å utrede 

nærmere og se på helheten i temaet råstoffutvinning. I utvidet konsekvensutredning er både 

eksisterende og fremtidige områder tatt med, slik at vi får oversikt over arealbruken til 

råstoffutvinning. Rådmannen mener det er viktig å sikre tilgangen på masser, ha ryddige 

forhold rundt uttakene slik at det blir minst mulig ulemper for berørte samt få en geografisk 

spredning på uttakene slik at en unngår lang transport.  

 

 

Uttalelser fra private 

Under følger et sammendrag av hver enkelt uttalelse med rådmannens kommentar. I tredje 

runde med offentlig ettersyn er det kun endringene etter andre runde det bedt om uttalelser til. 

Det er kommet få uttaleser til tredje runde, totalt 8 stykker, og etter rådmannens vurdering er 

det ingen av disse som tar opp noen nye momenter. Innholdet i uttalelsene er derfor politisk 

behandlet tidligere.  

 

Enkelte uttalelser er lange og det oppfordres til å gå inn på saken for å lese fullstendig 

versjon.  

 

Uttalelse fra Marit og Mikkel Eid 

Eid klager på avslag og ønsker å utnytte eiendommen til hytter der det ikke er drivbar skog.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen gjelder F17 i konsekvensutredningen (side 64-66). 

Tilsvarende uttalelse ble sendt inn i 2. runde med offentlig ettersyn og behandlet i 

formannskapet 29.06.2010 sak 019/10. Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet noen 

nye momenter som tilsier noe annet utfall.  

 

Uttalelse fra Per Olav Kjensrud  

Kjensrud ønsker hyttetomter på Søbekkseter og Tyfsa, og håper dette blir satt i gang med så 

snart som mulig.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen gjelder F43 og F45 i konsekvensutredningen, hvor begge 

områdene har positivt utfall. Områdene lå inne som byggeområder i planforslaget som ble 

sent på 2. høringsrunde i 2009. Fylkesmannen fremmet da innsigelse med den begrunnelse at 

det ikke er anledning til å ha to motstridende planer som gjelder samtidig for samme område. 

Kommuneplan og kommunedelplan er samme nivå i planhierarkiet, og er sidestilte. For å løse 

opp denne innsigelsen er derfor disse byggeområdene tatt ut av planforslaget før 3. 

høringsrunde, se vurdering i saksfremlegg og vedtak i formannskapet 29.06.2010 sak 019/10. 

Rådmannen har vurdert sjansene for å nå frem i kommuneplan som små, og foreslår derfor at 

disse små byggeområdene tas med som forslag i revisjon av kommunedelplanene. 

 

Uttalelse fra Erik Wiborg og Hans Martin Haugerud 

Det vises til tidligere korrespondanse og familien har i lengre tid ønsket å få skilt ut 

hyttetomter på sine eiendommer på veg inn til Hellebekk.  

 

Rådmannens kommentar: I innspillsrunden kom familien med ønske om 40 tomter på disse 

eiendommene. Dette innspillet falt ut i kommunestyrets ”grovsiling” den 29.03.2007 sak 

004/07. Tilsvarende uttalelse ble sendt inn i 2. runde med offentlig ettersyn og behandlet i 

formannskapet 29.06.2010 sak 019/10. Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet noen 

nye momenter som tilsier noe annet utfall.  

 

Uttalelse fra Håkon Arnljot Sukke 



Uttalelsen gjelder areal for fritidsutbygging i Muggedalen/ Skålevassåsen. Området ligger 

innenfor bestemmelsene om snaufjell og høgde og det burde gis adgang til å bygge ut hytter 

der det allerede er hyttefelt. På eiendommen ble det i ca 1960 gitt tillatelse til 6 tomter, 4 av 

disse er bebygd. Det er bygd veg fram til en femte tomt.  

 

Rådmannens kommentar: Området Muggedalen/ Skålevassåsen er LNF-område i gjeldene 

arealdel fra 1991. Forslaget til revidert arealdel som nå fremmes til sluttbehandling bygger 

videre på prinsippene i gjeldene plan, og Muggedalen/ Skålevassåsen er fortsatt LNF-område. 

Innholdet i uttalelsen er i all hovudsak politisk behandlet tidligere.   

 

Uttalelse fra Grunneierlaget i Bagn og Reinli privatsameige  

Grunneierlaget er positive til punktet i bestemmelsene der det står ”Der det inngås avtaler 

med beiterettshavere eller sameier kan det tillates inngjerding av større arealer på inntil 700m
2
 

(…)”, og mener det er framtidsretta, styrker driftsgrunnlaget og tar vare på rettene til 

primærnæringene.  

 

I planbeskrivelsen står det ”Kommunen ser gjerne at det inngås avtaler mellom grunneierlag 

og utbyggere av hytteområder om finansiering av fellesgoder (…)”. Grunneierlaget ber om at 

det her blir brukt en formulerings som synliggjør at dette er et krav.  

 

Rådmannens kommentar: Når det gjelder organisering og finansiering av fellesgoder i 

hytteområder er det svært positivt at grunneierlaget er i ferd med å utarbeide gode ordninger 

for dette.  

 

I arbeidet med revisjon av kommuneplan er dette forholdet vurdert og omarbeidet flere 

ganger. Etter råd fra fylkeskommunen er avsnittet nå flyttet til planbeskrivelsen. Rådmannen 

understreker at kommunen ikke har hjemmel til en juridisk bindende bestemmelse i 

kommuneplan som stiller krav om privatrettslige avtaler i forbindelse med 

fellesgodefinansiering. Rådmannen fremmer derfor planforslaget til sluttbehandling uten å 

gjøre endringer i formuleringen.  

 

Uttalelse fra Tor Inge Dokken  

Dokken har en teig som i planforslaget er LNFR-område, og klager på at denne blir liggende 

igjen som LNFR når alle teigene rundt er utbyggingsområde. Nylig godkjent reguleringsplan 

for Makalausfjellet ligger inntill.  

 

Rådmannens kommentar: Dokken har en teig som siden 1991 har ligget innenfor U-4 

”byggeområde for fritidsbebyggelse” i gjeldene kommuneplan. Siden 1991 er det utarbeidet 

reguleringsplan for det meste av arealet innenfor alle U-områdene i kommunen, også U-4. I 

det planforslaget som nå foreligger skal disse reguleringsplanene fortsatt gjelde, og det som 

eventuelt er igjen av U-områdene inngår i LNFR-formålet igjen. Etter nær 19 år med mulighet 

for å utarbeide reguleringsplaner ser rådmannen dette som en naturlig avgrensning i revidert 

plan. Administrasjonen har forståelse for at Dokken stiller spørsmål ved at kun denne 

eiendommen ligger igjen med LNFR-formål midt i et stort utbyggingsområde.  

 

Tilsvarende uttalelse ble sendt inn i 2. runde med offentlig ettersyn og behandlet i 

formannskapet 29.06.2010 sak 019/10. Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet noen 

nye momenter som tilsier noen endringer.  

 

Uttalelse fra Svein Erik Wold 

Wold registrerer at deler av U-5 område på hans eiendom er tatt ut, og viser til sin uttalelse 

datert 28.12.2009 ved 2. runde med offentlig ettersyn. Her fremmes momenter som Wold 



mener taler for at reguleringsplan for Brattrudsetrene kan godkjennes ut fra 

Miljøverndepartementets vurderinger. Wold kan ikke se at hans uttalelse til 2.gangs offentlig 

ettersyn er tatt med i saksgangen og ber om ny vurdering.  

 

Rådmannens kommentar: Tilsvarende uttalelse ble sendt inn i 2. runde med offentlig ettersyn 

og behandlet i formannskapet 29.06.2010 sak 019/10. Rådmannen kan ikke se at det er 

fremkommet noen nye momenter som tilsier noe annet utfall eller ny vurdering.  

 

Omtalte sak er avgjort i vedtak fra Miljøverndepartementet datert den 14.09.2009. 

Hovedkonklusjonen i departementets brev, vedrørende forslag til reguleringsplan for 

Brattrudsetrene, er at fylkesmannens innsigelse tas til følge. Det betyr at forslaget til 

reguleringsplan ikke kan godkjennes av kommunestyret i Sør-Aurdal. Dette er en avgjørelse 

som ikke kan ankes, og det var derfor naturlig at avgjørelsen ble tatt til orientering uten 

nærmere vurderinger i kommunen. Det var da også naturlig å ta dette området ut av det 

pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel. Videre har kommunen merket seg 

departementets kommentar om et utvidet samarbeid mellom flere grunneiere som grunnlag for 

å ta saken opp til ny vurdering. Så lenge det ikke foreligger en samlet henvendelse fra aktuelle 

grunneiere om samarbeid , finner ikke kommunen grunn til å gå videre med dette spørsmålet 

på nåværende tidspunkt.  

 

Wolds uttalelse til 2.gangs offentlig ettersyn, datert den 28.12.2009, er omtalt og vurdert på 

side 4 og 5 i vedlegg ”Sammendrag og vurdering av uttalelser” i sak 019/10 i formannskapet 

29.06.2010.  

 

Uttalelse fra Bjørn Tveten 

Uttalelsen omhandler ønske om fortetting i hytteområdet på Høvreslia. Tveten viser til sin 

uttalelse til 2.gangs offentlig ettersyn, datert 31.12.09.   

 

Rådmannens kommentar: Når det gjelder fritidsbebyggelse i reguleringsplanområdene 

Hellebekk, Briskevollen og Høvreslia åpner ikke planforslaget for fortetting i dette området 

på nåværende tidspunkt. Kommunestyret har tidligere avslått å ta forslag til ny 

reguleringsplan opp til behandling. 

 

Generelt er det slik at fortetting og utvidelser av områder som allerede er utbygd, sees på som 

en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av fritidsbebyggelse. I eldre hytteområder er det 

også ofte ønsker om en standardheving med for eksempel veg, vann- og avløp og strøm. Ved 

en endring av reguleringsplan (fortrinnsvis en vesentlig endring = full behandling av planen) 

vil man kunne få til en helhetlig plan for veg, vann- og avløp samt åpne for muligheter for 

fortetting. Ved planbehandling vil det bli en ryddig prosess, hvor alle berørte parter gis gode 

muligheter for medvirkning. Fortetting i eksisterende hytteområder stiller store krav til 

planlegging både når det gjelder prosess, detaljkunnskap og hensyn til etablerte hytteeiere.   

Fremover vises det til at revisjon av arealdelen skal vurderes i kommunal planstrategi i 

begynnelsen av hver valgperiode, første gang i 2011. Dette er en lovpålagt oppgave jf plan- 

og bygningslovens § 10-1. Det er naturlig at det da tas en samlet vurdering av alle 

reguleringsplanområdene for fritidsbebyggelse i kommunen, inkludert område Høvreslia/ 

Briskevollen/ Hellebekken.  

 

Tilsvarende uttalelse ble sendt inn i 2. runde med offentlig ettersyn og behandlet i 

formannskapet 29.06.2010 sak 019/10. Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet noen 

nye momenter som tilsier noe annet utfall eller ny vurdering.  

 

 



Planarbeid i Sør-Aurdal framover  
Det er nå viktig at vi tar et steg videre og starter revisjon av kommunedelplanene samt ser 

frem mot arbeidet med kommunal planstrategi. Det er mange ledige hyttetomter i Sør-Aurdal 

men antall fradelinger har gått ned. Planarbeid tar tid, og det antas at revisjon av 

kommunedelplanene vil ta minimum 3 år. Gjeldende arealdel er fra 1991 og framover bør 

kommuneplanen revideres oftere. I kommuner med begrensa ressurser til å arbeide med 

arealplanlegging kan en med fordel ta opp ett eller noen få tema om gangen ved revisjoner, 

som f eks behovet for næringsområder, ny råstoffutvinning eller flere attraktive hyttetomer.  

 

 

 

 

For ytterligere detaljer eller historikk i saken vises det til kommunens hjemmeside, hvor alle 

dokumenter i saken er tilgjengelig under møtedato og saksnummer. Ved spørsmål ta gjerne 

kontakt med plansjef Svein Granli 61 34 85 41 eller saksbehandler Mari Olea Lie 92 66 25 

66.  

 

 

Samlet vurdering:  

Arbeidet med kommuneplan ble påbegynt i 2006, men av flere årsaker har arbeidet tatt tid. 

Blant annet har ny plan- og bygningslov trådt i kraft. Planarbeid er krevende prosesser og 

tiltak skal konsekvensutredes og veies opp mot valgte strategier.  

 

Rådmannen mener areal- og ressursbruken i planforslaget bidrar til en positiv utvikling i Sør-

Aurdal, sikrer eksisterende næringer og trygger og bidrar til etablering av nye arbeidsplasser. 

Slik planforslaget foreligger vil det gi en effektiv utbygging av infrastruktur og tilgang på 

areal for utbygging. Samtidig tar planen vare på de fortrinn vi har i natur- og friluftsområder 

og sikrer de store verdiene som ligger i jord- og skogbruket i Sør-Aurdal. Forhåpentligvis vil 

dette kunne bidra til bærekraftige inntekstmuligheter.    

 

Kommunen bidrar på denne måten til å videreforedle de kvaliteter Sør-Aurdal er kjent for slik 

at området fremstår som attraktivt også i framtiden.  

 

 

 

På bakgrunn av ovenstående vurdering anbefaler rådmannen sluttbehandling av planen. For 

øvrig henviser rådmannen til saksdokumentene.  

 

 

Kommunestyrets vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel kan ikke påklages jamfør 

plan- og bygningsloven § 11-15.  

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 og Forskrift 

om konsekvensutredninger § 9, Kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal kommune 

2010-2013.  

 

2. Ny kommuneplan for Sør-Aurdal opphever gjeldene arealdel vedtatt 19.12.1991.  



 

3. De 11 små byggeområdene for fritidsbebyggelse innenfor kommunedelplanene for 

Teinevassåsen og Fjellstølen tas med som forslag til fremtidige byggeområder i 

revisjon av kommunedelplanene.  

 

4. Kommunestyret ber rådmannen se på arbeidet med revisjon av kommunedelplanene, 

herunder omfang- og ressursbehov.  

 

 

 

 

 

16.09.2010 Formannskapet 

 

Behandling: 

Som rådmannnens forslag. Enstemig vedtatt. 

 

Forslag til merknad fra Elling Fekjær: 

"Etter kommunestyrets arealdel er vedtatt i K-styret skal det vurderes å sette i gang en prosess 

med formål å lage en temaplan for hensynssonene rundt stavkirkene våre i Sør-Aurdal. 

Temaplanen skal lages i nært samarbeid med berørte grunneiere og oppsittere." 

Vedtatt mot 3 stemmer. 

 

 

Forslag til merknad fra Magne Damslora: 

"Synes alle med innsigelse og /eller innspill spill bør bli sett nøye på ved neste evaluering. 

Spesielt der hvor fylkesmannen ikke har hatt innsigelser (hyttetun) og noen steder hvor hytter 

er naturlig utenom planlagte områder som gjelder i nåværende arealplan." 

Forslaget falt med 4 stemmer. 

 

 

 

FS-031/10 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 og Forskrift 

om konsekvensutredninger § 9, Kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal kommune 

2010-2013.  

 

2. Ny kommuneplan for Sør-Aurdal opphever gjeldene arealdel vedtatt 19.12.1991.  

 

3. De 11 små byggeområdene for fritidsbebyggelse innenfor kommunedelplanene for 

Teinevassåsen og Fjellstølen tas med som forslag til fremtidige byggeområder i 

revisjon av kommunedelplanene.  

 

4. Kommunestyret ber rådmannen se på arbeidet med revisjon av kommunedelplanene, 

herunder omfang- og ressursbehov.  

 

Marknad: 

Etter kommunestyrets arealdel er vedtatt i K-styret skal det vurderes å sette i gang en prosess 

med formål å lage en temaplan for hensynssonene rundt stavkirkene våre i Sør-Aurdal. 

Temaplanen skal lages i nært samarbeid med berørte grunneiere og oppsittere. 

 

 



 

 

 

16.09.2010 Kommunestyret 

 

Behandling: 

Arvid Berg stiller spørsmål ved sin habilitet. Arvid Berg erklæres inhabil mot 2 stemmer. 

A. Berg deltok ikke i behandling av saken. 

 

Magne Damslora stiller spørsmål ved sin habilitet. Magne Damslora erklæres habil mot 2 

stemmer. 

 

Forslag til merknad fra Elling Fekjær: 

"Etter kommunestyrets arealdel er vedtatt i K.styret skal det vurderes å sette i gang en prosess 

med formål å lage en temaplan for henynssonene rundt stavkirkene våre i Sør-Aurdal. 

Temaplanen skal lages i nært samarbeid med berørte grunneiere og oppsittere." 

 

 

 

Forslag til merknad fra Sør-Aurdal Høyre: 

"Når arealplanen gjennomgås neste gang, ser en på følgende spesielt: 

- §2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 § 2.1, s. 9 : Bør skrives inn "beiterett" og ikke "beitebruk". Dette er en prinsipiell 

 viktig forsjell i områder som for tiden ikke har beite, men hvor dette godt kan komme 

 tilbake." 

 

Forslag til merknad fra Svein Bakke: 

"Personer som har fått avslag på sine innspill i løpet av planprosessen kontaktes, med beskjed 

om nå foregår revisjon av kommuneplanens arealdel, ved første revisjon." 

 

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til merknad fra Elling Fekjær, falt mot 16 stemmer. 

 

Forslag til merknad fra Sør-Aurdal Høyre, enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til merknad fra Svein Bakke, vedtatt mot 4 stemmer. 

 

KS-036/10 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar, med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 og Forskrift 

om konsekvensutredninger § 9, Kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal kommune 

2010-2013.  

 

2. Ny kommuneplan for Sør-Aurdal opphever gjeldene arealdel vedtatt 19.12.1991.  

 

3. De 11 små byggeområdene for fritidsbebyggelse innenfor kommunedelplanene for 

Teinevassåsen og Fjellstølen tas med som forslag til fremtidige byggeområder i 

revisjon av kommunedelplanene.  

 

4. Kommunestyret ber rådmannen se på arbeidet med revisjon av kommunedelplanene, 

herunder omfang- og ressursbehov.  

 



Merknad: 

Når arealplanen gjennomgås neste gang, ser en på følgende spesielt: 

- §2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 § 2.1, s. 9 : Bør skrives inn "beiterett" og ikke "beitebruk". Dette er en prinsipiell 

 viktig forsjell i områder som for tiden ikke har beite, men hvor dette godt kan komme 

 tilbake. 

 

Personer som har fått avslag på sine innspill i løpet av planprosessen kontaktes, med beskjed 

om nå foregår revisjon av kommuneplanens arealdel, ved første revisjon. 

 

 

 

Rett utskrift: 

 


