
Merknadsbehandling etter 1. gangs høring, reguleringsplan 
for Grevsjølia, 3. mai 2018 

Nr  Navn og dato Merknad Kommentar 

Offentlige høringsparter 
1 Bane nor 

7.2.2018 
a) Ingen merknad a) Tas til etterretning. 

    

2 Statens vegvesen 
12.2.2018 

a)   Oppfordrer til at det reguleres inn frisiktsoner og 
bestemmelser rundt avkjørsler i planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Merknaden er innarbeidet i planforslaget.   
 
Skjellingsvegen er privat skogsveg vegklasse 3 (landbruksveg) i 
henhold til «Normaler for landbruksveger».  I normalens 
kapittel 4.10 vises det til at avkjørsel fra riksveg, og fylkesveg 
skal godkjennes av vegvesenet og avkjørsel fra kommunal veg 
av kommunen.  Normalen har ingen bestemmelser for 
frisiktsoner til landbruksveger, men viser til generelle 
retningslinjer for Statens vegvesen håndbok N100, veg og 
gateutforming (gjelder avkjøring i forhold til riksveg, fylkesveg 
og kommunal veg).  
 
36 hytter i hyttefeltet vil tidvis generere mye trafikk på 
Skjellingsvegen med antatt hastighet 60 km/t. Vanlig høyreregel 
gjelder for Grevsjøvegen/Skjellingsvegen.  Ut fra et 
trafikksikkerhetsperspektiv har kommunen krevd at SSV’s 
merknad innarbeides i planforslaget.  Frisiktssone 4 x 60 meter 
mot Skjellingsvegen er innarbeidet planbestemmelse 8.1.  
Frisiktsonen er imidlertid feil angitt på plankartet. Oppretting av 
plankart forutsettes derfor endret i forslag til vedtak i 
formannskapet før vedtak i kommunestyret. 



 
b)  Viktig at skiløypa er godt synlig og oversiktlig der den skal 
krysse Skjellingsvegen. 
 

 
b)  Merknaden  er diskutert i planbeskrivelsen 4.11.4 og 
innarbeidet som en fellesbestemmelse 2.1 i 
planbestemmelsene. 

3 Mattilsynet  
27.02.2018  

a) I foreliggende forslag til VA-plan til 1. gangs høring er ikke 
drikkevannsforskriften angitt som en av de lover og 
forskrifter som er lagt til grunn for planen. 
 
b) I møtet i Regionalt planforum 12.12.2017 gjorde 
Mattilsynet oppmerksom på at VA-planen må være på plass 
før reguleringsplanen godkjennes. 
 
 
c)  Det bør fortrinnsvis tilrettelegges for felles 
drikkevannsanlegg.  Videre bør reguleringsplanen gi føringer 
om at det ikke tillates boring av private brønner på hver 
enkelt tomt. Det må avklares hvem som skal være ansvarlig 
for vannforsyningen (vannverkseier) 
 
d) Forslag til VA-plan er mangelfull med hensyn til sikker 
forsyning av drikkevann.  VA-planen skal sikre at det er mulig 
å levere drikkevann av god kvalitet.  Aktuelle vannkilder må 
kartlegges, prøvepumpes og det tas prøver for å finne ut om 
vannet er egnet som drikkevann.  Dette bør gjøres før 
bygging av hytter og bør inn som en 
rekkefølgebestemmelse.  
 
e)  Henvisning til nasjonale mål for vann og helse i Norge.  

a)  Merknaden er innarbeidet i VA-plan.  Ny drikkevannsforskrift 
trådte i kraft 1. januar 2017.  Mattilsynet er tilsynsmyndighet. 
 
 
b)  Merknaden er etterkommet.  Kommunen har hatt som 
forutsetning at godkjent VA-plan skal på plass før 
reguleringsplanen godkjennes.  Foreliggende VA-plan er 
vurdert/godkjent av teknisk drift i SLK. 
 
c) Merknaden er innarbeidet i VA-plan, planbeskrivelse 4.11.5 
og planbestemmelse 3.4 V1 – V5 som viser til kart over 
plassering av brønner og infiltrasjonsgrøfter.   Hytteforening 
skal drifte felles drikkevann.   
 
 
d) Merknaden er ikke etterkommet.  VA-planen eller 
planbestemmelser inneholder ingen føringer for at vannkildene 
skal prøvepumpes for prøvetaking for å finne ut om vannet er 
egnet som drikkevann før bygging av hytter.  VA-planen 
forutsetter imidlertid at fellesbrønnene i hyttefeltet skal ha 
vannkvalitet iht. drikkevannsforskriften. 
 
 
e) Tas til etterretning, inngår i VA-plan. 
 

4 Oppland 
fylkeskommune 
12.3.2018 

a)  Viser til at fylkeskommunens merknader ved varsel om 
oppstart og møte i Regionalt planforum 12.12.2017 er 
vurdert og omtalt i planbeskrivelsen. 
 

a) Tas til etterretning. 
 
 
 



b) I Regionalt planforum påpekte fylkeskommunen 
landskapsvirkningen av ny bebyggelse og fare for 
eksponering av ny bebyggelse på høydedraget, men at det 
er godt beskrevet i planforslaget. 
 
c) Anbefaler krav om at tillatt BYA blir fordelt på flere bygg, 
slik at man unngår store bygningsvolum. 
 
 
 
 
 
 
 
d) Hensynet til vassdraget er ivaretatt gjennom videreføring 
av 50 meters byggegrense i kommuneplanen. 
 
e)  Mht. fare for privatisering av strandarealet langs lille 
Grevsjøen er det positivt at planbestemmelse om båthus i 
gjeldende reguleringsplan er tatt ut og erstattet med felles 
brygger.  
 
f)  Positivt at fylkeskommunens merknader til hensynet til 
kulturminner er innarbeidet i planforslaget. 
 
g)  Reguleringsplanen ligger ikke tilgjengelig i Innlandsgis og 
fylkeskommunen forutsetter at dette rettes opp før endelig 
vedtak av reguleringsplanen. 
 

b) Tas til etterretning. 
 
 
 
 
c)  Merknaden er etterkommet.  Saksbehandler har anbefalt 
planfremmer at regulersingsbestemmelsen 3.1 burde være: 
«Det tillates inntil 3 bygg, med hovedhytte uthus/anneks og 
garasje.  Hovedbygningen kan ikke ha BYA større enn 120 m2.  
Planfremmer har i prinsippet innarbeidet dette, men størrelsen 
på hovedbygningen er satt til 160 m2 BYA, jf. diskusjon i 
planbeskrivelsen 4.11.6  
 
 
d)  Tas til etterretning. 
 
 
e)  Tas til etterretning. 
 
 
 
 
f)  Tas til etterretning. 
 
 
g)  Merknaden er etterkommet ved innsending av SOSI-fil til 
planhamar@kartverket.no 14.3.2018. 
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5 Fylkesmannen i 
Oppland  
15.3.2018 

a)  Fylkesmannen mener at fellesanlegg for småbåter, og at 
man fjernet tidligere reguleringsplans åpning for etablering 
av enkeltnaust, er positivt for å forbedre eksisterende 
plansituasjon.  Dette bidrar til mer oversiktlig og ryddig 
forvaltning av strandsonen. 
 
b) I regionalt planforum var Fylkesmannen kritisk til tomtene 
på høydedraget nord i planområdet, men konstaterer at 
plankartet ikke er endret i forslaget til 1. gangs høring.  
Fylkesmannen mener at landskapshensynet er for lite 
vektlagt i planforslaget (ut fra sammenhengen forstår 
kommunen at dette gjelder tomtene på høydedraget i nord). 
 
 
c)  Visuelle konsekvenser i form av lysforurensning fra 
tomtene på det nordre høydedraget burde vært bedre 
vurdert.  Fylkesmannen anmoder at kommunen fastsetter 
mer konkrete bestemmelser angående bevaring av 
vegetasjon oppe på høydedraget, i grenseområdene avsatt 
som LNF og i byggeområdene.  Mulige byggtekniske grep for 
å begrense lyseksponering mht. størrelse på vindusflater og 
mulighet for bruk av lysdempende vindusflater. 
 
 

a)  Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
b)  Merknaden tas ikke til følge, men se punkt c.  Mulig 
landskapsvirkning av tomtene på det nordlige høydedraget er 
påpekt av kommunens arealplanlegger tidlig i planprosessen og 
fremlagt som orienteringssak for formannskapet før 
planforslaget ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn.  
Formannskapet er positiv mht. forslagstillers forslag til tomter i 
det aktuelle området. 
 
c)   Merknaden er delvis etterkommet, jf. planbestemmelsen 2.1 
med krav til lysdempende materiale for vindusflater over 3,5 m2 
mot Grevsjøen.   
 
Spesifisering av bevaring av eksisterende kantsone mot 
Grevsjøen er delvis etterkommet i planbestemmelsene 6.2, men 
åpner for uttak av enkelttrær, jf. planbestemmelsene.  Se for 
øvrig diskusjonen i planbeskrivelsen 4.11.1 der det fremgår at 
kantsonen mot Grevsjøen ikke er et «naturvernområde». 
 
 
 

Private høringsparter 
6 Skogsbilveglaget 

Skjellingsvegen SA 
24.2.2018  
 

a)  Veglaget er et samvirkeforetak der alle andelseiere er 
skogeiere på Fluberg Vestås.  Formålet er transport av 
tømmer og skogforvaltning. Hytteeiere langs vegen tillates å 
benytte vegen mot betaling av årskort, øvrige benytter 

a)  Merknaden  er innarbeidet i planbeskrivelsen 4.11.2. 
 
 
 



(utsatt høringsfrist 
til 25.3.2018) 

vegen mot betaling av årskort eller avgift per tur.  Veglaget 
har ingen forpliktelse til å holde vegen åpen for hytteeiere til 
en hver tid.  Veglaget står fritt til å stenge vegen når dette 
anses nødvendig.  Andelseier som selger hyttetomter 
forplikter seg til å betale et engangsbeløp til 
skogsbilveglaget per solgte hyttetomt. 
 
b)  Forslag til reguleringsbestemmelsen 4.1 «Skjellingsvegen 
skal ha 5 meters kjørebanebredde.  I tillegg skal det 
opparbeides nødvendige grøfter på sidene.»  Veglaget 
opplyser at Skjellingsvegen er bygget og vedlikeholdes etter 
gjeldende standard for skogbilveger og at de ikke har noen 
forpliktelser overfor andelseiers krav til vegstandard utover 
dette. 
 
c)  Forslag til reguleringsbestemmelse 4.2 «Parkeringsplass, 
P1, langs Skjellingsvegen skal kunne benyttes av 
allmenheten og brukere av fritidsboligene.»  Veglaget 
påpeker at anleggelse av parkeringsplasser langs 
Skjellingsvegen må rette seg etter krav fra veglaget. 
 
d)  Veglaget er positiv til anleggelse av felt for 
parkeringsplass med størrelse ca 40 x 15 m langs 
Skjellingsvegen med anleggelse av avfallskontainere.  De 
påpeker imidlertid at forslagsstiller må rette seg etter 
Veglagets krav ved anleggelse av parkeringsplasser og at 
forslagsstiller har ansvar for å holde det ryddig og rent rundt 
avfallskontainere.   Veglaget påpeker for øvrig at flytting av 
parkeringsplassen langs Skjellingsvegen ved innkjøringen til 
Grevsjødammen er mer hensiktsmessig sammenlignet med 
vedtatt plan fra 2003 (fra myr til fast grunn). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
b)  Merknaden er innarbeidet i planbestemmelsen 4.1.  I 
«Normalen for landbruksveger» er bredden for vegklasse 3 
definert som 4 meters bredde (kjørebane + skulder).  
Opprinnelig forslag 5 meter er erstattet med 4 m i foreliggende 
planbestemmelse for Skjellingsvegen. 
 
 
 
c)  Merknaden  er innarbeidet i planbestemmelsen 4.2. 
 
 
 
 
 
d)  Merknaden er innarbeidet i i planbestemmelsen 3.5, 4.1 og 
4.2. 
 
 



7 Wenche Bjor 
Sæthre 13.3.2018 
(utsatt høringsfrist 
til 25.3.2018) 

a) Sæthre påpeker at Grevsjølia hyttefelt ligger i et stort 
sammenhengende skog- og villmarksområde og at det i 
mange år har vært enighet i kommunen om å legge 
hyttebebyggelse på «framåsen» i Fluberg for å verne om 
villmarka videre vestover.  Hyttefeltet med 8 tomter vedtatt 
i 2003 ble vedtatt utvidet i kommuneplanen 2016 – 2026.  I 
etterkant, i 2016, kom forslag om ytterligere utvidelse av 
hyttefeltet til 38 tomter.  Dette skaper uforutsigbarhet for 
innbyggere og naboer.  Reguleringsplanen for Grevsjølia 
bidrar ikke til å ta vare på naturressursene på en god måte.  
Sæthre konkluderer at reguleringsplanen strider mot 
kommunens samfunnsdel pkt. 3.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 8 hytter T29 – T36 på åsryggen langs Grevsjøen mot nord 
vil bli synlig fra Grevsjøen.  Det er kort avstand til 
kulturminne/kulturmiljø.  Store hytter med opptil 200 m2 
byggeflate vil bli landskapsmessig skjemmende.  De negative 
konsekvensene kommer ikke godt nok frem i planen, de er 
bagatellisert i konsekvensutredningen og Sæthre ber om 

a)  Merknaden tas ikke til følge.   Utvidelsen av hyttefeltet i 
forhold til vedtatt kommuneplan fra 2016 er forslagsstillers 
ønske og avklart med formannskapet i henhold til vedtatt 
planprogram med krav om konsekvensutredning med tre 
alternativer.  Utvidelse av et eksisterende hyttefelt vurderes 
ikke som endring av restriktiv praksis mht. hyttebygging i 
«bakåsen» i Fluberg Vestås. 
 
Utvidelsen av hyttefeltet i forhold til vedtatt kommuneplan er 
vurdert kritisk av kommunen i forbindelse med vedtak av 
planprogram og endringer av forslag til 1. gangs høring.  
Kommuneplanen skal være forutsigbar, men faktiske endringer i 
må vurderes fortløpende planperioden.  Eierskifte av det 
aktuelle området, om lag samtidig med vedtak av 
kommuneplanen, medfører at kommunen har imøtekommet ny 
eiers ønske om utvidelse av planområdet.   
 
Deler av forslaget ble vurdert som kontroversielt i forhold til 
regionale myndigheter med innsigelsesrett iht. PBL og derfor 
presentert for Regionalt planforum 12.12.2017, før forslaget ble 
lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn.  Dette gjaldt blant annet 
utvidelsen av hyttefeltet i forhold til vedtatt kommuneplan.  
Formannskapet har ikke hatt innvendinger til å utvide 
hyttefeltet.  Kommunen tar til etterretning at regionale 
myndigheter heller ikke har hatt vesentlig innvending til 
forslagstillers utvidelse av hyttefeltet.  
 
b)  Merknaden er delvis tatt til følge, jf. merknadsbehandlingen 
over.  I dialog med planfremmer har kommunens 
arealplanlegger argumentert med at størrelsen på hyttene i den 
nye planen bør tilsvare om lag størrelsen på hytter i den 
eksisterende planen.  Planfremmers ønske om størrelse på 
tomter og hytter er forelagt formannskapet.  Formannskapet 



visualisering av de 8 hyttene på åsryggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  Grevsjøen er hekkeområde for fiskeørn og storlom.  Dette 
er bare så vidt nevnt i planbeskrivelsens «Registrering av 
biologisk mangfold».  Vegetasjonssoner langs vatnet bidrar 
til skjerming mot fritidsbebyggelse og reduserer dermed 
muligheten for forstyrrelse av disse artene. 
 
d)  Reguleringsplanen medfører brudd på Lov om forvaltning 
av naturens mangfold (§1 lovens formål, §4 forvaltningsmål 
for naturtyper og økosystemer, §5 forvaltningsmål for arter,  
§ 6 generell aktsomhetsplikt, §8 kunnskapsgrunnlaget, §9 
føre-var-prinsippet). 
 
 
 
e)  Saksbehandlingsfeil i forhold til Plan- og bygningsloven § 
12-8 og §12-10 mht. at Sæthre ikke har fått nabovarsel 
hverken i oppstartsfasen av planarbeidet eller da planen ble 

har akseptert forslagsstillers ønske, under forutsetning at 
helheten blir god (vedtak som orienteringssak i formannskapet 
før planen ble lagt ut til 1. gangs høring).  Det samme gjelder 
større avstand til Grevsjøen i forhold til 50 meter som er 
generell byggeforbudssone iht. kommuneplanen og avstand til 
Grevsjødammen/damhytta som kulturmiljø.  Kulturarvenheten 
er tilfreds med hensynet til kulturminner i planforslaget. 
 
Man kan være enig/uenig i konsekvensutredningens 
konklusjoner, men konsekvensutredningen vurderes som et 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i henhold til planprogrammet 
for vedtak av hyttefeltet.  Det gjelder også visualisering av de 8 
hyttene på åsryggen lengst mot nord.  Foreliggende 
visualisering er tilstrekkelig for å fastslå at hyttene vil bli synlig 
fra Grevsjøen, jf. for øvrig fylkesmannens høringssvar. 
 
c) Merknaden er delvis tatt til følge, jf. planbeskrivelsen 4.11.1 
og planbestemmelsen 6.2.   
 
 
 
 
d)  Merknaden tas ikke til følge.  Planen er utredet i forhold til 
naturmangfoldsloven.  Hyttebygging i området har selvsagt 
konsekvens i forhold til naturmangfold, sammenlignet med at 
området ikke bygges ut.    Regional myndighet med ansvar for 
ivaretakelse av disse hensynene har ingen vesentlige 
innvendinger mot planforslaget slik det foreligger. 
 
 
e)  Tas til etterretning.  Forslagsstiller varslet oppstart og sendte 
planprogrammet til høring.  At naboeiendommen 5/1 ikke ble 
varslet ved 1. gangs høring/offentlig ettersyn skyldes en inkurie 



sendt ut på høring. da naboeiendommene ble hentet automatisk fra Webinnsyn.    
Det er hevet over enhver tvil at nabovarsel burde vært sendt 
5/1 både ved varsel om oppstart og 1. gangs høring.  Da Sæthre 
gjorde kommunen oppmerksom på forholdet fikk hun utsatt 
høringsfrist iht. PBL, med anmodning å svare innen fristen hvis 
mulig.   Sæthres mulighet for høringsuttalelse er derfor ivaretatt 
i saken. 

 Frode og Hilde 
Sollien (35/24), 
Marcus Christian 
Bull 7/5 og 35/18, 
samt Ola Petter 
Nordraak har fått 
utsatt høringsfrist 
til 3. mai 2018. 

 Ola Petter Nordraak er ikke tilskrevet som nabo og henvendte 
seg til kommunen etter å ha blitt kjent med 
reguleringsplanforslaget i forbindelse med Veglagets 
behandling.  Arealplanlegger gikk gjennom naboer i Webinnsyn 
på nytt og sendte høringen til tre parter med frist 3. mai, med 
anmodning om å svare så snart mulig slik at kommunen kan 
opprettholde planlagt progresjon i plansaken.  

8 Ola Petter 
Nordraak 4.5.2018 
(utsatt høringsfrist 
til 3. mai) 

a) Grevsjøen ble brukt til tømmerfløting alt fra ca 1870-tallet 
og fram til det ble god nok veidekning på åsen. I den 
forbindelsen ble det bygget endel byggverk/konstruksjoner 
til dette arbeidet. 
  
I grevsjøen er det en demning og ei damhytte. Denne har 
tidligere blitt solgt og skilt ut med egen tomt. Det noen 
imidlertid mener, i og med at dagens damhytte ikke kan 
være den opprinnelige damhytta, er at det finnes 
tufter/rester etter den opprinnelige damhytta litt nord for 
dagens damhytte. 
  
Nordraak  mener derfor at det bør undersøkes om det finnes 
tufter/rester etter den opprinnelige damhytta og at 
eventuelle rester av eldre konstruksjoner bør hensyntaas 
ved at det ikke planlegges hytter så nær Grevsjødammen 
som planforslaget legger opp til.   
 

a)  Merknaden er tatt til følge før planforslaget ble sendt ut til 1. 
gangs ettersyn.  Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune 
befarte planforslaget i 2011 og påviste da tufta R2 nord for 
eksisterende damhytte, jf. planbeskrivelsen 3.5.2 kart på side 
17.  Dette er rimeligvis rester av ei eldre damhytte i området, 
slik Nordraak påpeker. 
 
Kulturmiljøet etter brøtningen langs Lomsdalselva omfatter en 
mengde godt synlige steinforbygninger (skådammer, 
fløtningsdammer og synlige steinmurer) og stående bygninger.  
Beliggenheten til disse er godt kjent, men foreløpig ikke 
systematisk kartlagt/registrert i kulturminnevernets registre.  
Det har vært drevet brøtning i Lomdalsvassdraget siden midten 
av 1600-tallet.  Levninger eldre enn steinforbygningene fra 
1870-tallet er ikke nødvendigvis synlig på overflaten i dag.  Det 
ligger derfor trolig en mengde ukjente kulturminner langs 
Lomsdalsvassdraget, for eksempel bålplasser etter åpen 
stokkvarme som ble brukt i brøtningen før innkvartering i 



tømmerkoier ble vanlig tidlig på 1900-tallet.  I arbeidet med 
kommunens kulturminneplan har en forutsatt at flertallet av 
disse ukjente levningene finnes innenfor en 50 meters sone 
langs hovedvannstrengen.  Planforslaget er tilstrekkelig i forhold 
til dette, men det utelukkes ikke at levninger i varierende grad 
ligger med større avstand til elva. 
 
Hensyn til eventuelle ukjente kulturminner er imidlertid 
ivaretatt av planbestemmelsen § 2.2 der det forutsettes at ved 
påvisning av ukjente automatisk fredete kulturminner skal 
arbeidet stanses og melding sendes kulturarvenheten i Oppland 
fylkeskommune.  Paragrafen gjelder riktignok kulturminner 
eldre enn 1537, men det er kulturarvenheten som vurderer 
levningens alder etter befaring.  Tiltakshaver er forpliktet til å 
melde ifra om eventuelle funn, ikke å vurdere alder. 

 


