
Utkast til 

Referat fra kontaktmøte 3.9.2021 fra kl 10-11.30 mellom VSK og VS Hytteforening 
 
Til stede fra VSK: ordfører Haldor Ødegård, kommunedirektør Rolf Stalenget, og arealplanlegger Knut 
Frode Framstad. 
Til stede fra V S Hytteforening: styremedlemmene Helga Sagsveen og Arne Lambech, samt leder 
Bjørn Mathiesen. 
 
En kort presentasjonsrunde ble gjennomført innledningsvis. Agendaen var omforent på forhånd, og 
saker supplert under Eventuelt, slik det går fram av referatet nedenfor.  
  
1. Oppfølgingssaker fra det foregående møte – en kort gjennomgang og velkommen til Rolf 

Stalenget som kommunedirektør (kommune og hytteforening): 
Referatet fra møtet 8.3.21 ble igjen distribuert på papir og gjennomgått ved innledningen til 
møtet. For oppfølging av punktet om utbygging av bredbånd – se under sak 5) Eventuelt 
nedenfor. 

 
2. Pandemi-forskrifter og forventet praksis og effekten av hyttebrukere – læringspunkter og 

videreført samarbeid? (både kommune og hytteforening) 
 Pga nye pandemifølge utsettes denne saken til neste møte. 
 

3. 2. gangs høring vedr nye arealplan – hytteforeningens presenterte sine hovedsaker i den 
forbindelse, med feste i uttalelsen som ble innsendt pr 24. august: 

a. Fra Hytteforeningens side er det nedlagt mye arbeid i alle faser av arbeidet med 
Kommuneplanen.  Under arbeidet med 2. gangs høring ble det brakt på det rene at 
foreningens høringsuttalelse ved 1. gangs høring, ved et uhell internt i kommunen 
var lagt til side og ikke vurdert som innspill ved den politiske behandlingen før 2. 
gangs høring. Hytteforeningen tok beklagelsen fra ordfører til følge og godtar 
kommunens forklaring om hvordan denne hendelsen kunne skje. 

b. Hytteforeningen gav anerkjennelse til kommunen for et omfattende arbeid og en 
arealplan 2021-2029 som er vesentlig styrket i forhold til den eksisterende planen fra 
2004. Blant annet er utbyggingsområder kraftig redusert i den nye planen.   

c. Hytteforeningen er glad for at det nå er inntegnet en permanent fjellgrense som vil 
sikre sammenhengende fjellområder og friluftsliv for alle. Det er også positivt at 
intensjonen er å utvikle fjellgrensen videre.  

d. Hytteforeningen er også fornøyd med at det er avsatt flere landskapsområder med 
vernestatus, som østsiden av Søndre Syndin, Dinglane med Hamristjerna og nå også 
området Fiskeløyse, Preststølen og Grokinn. Alt dette er viktig kulturlandskap som er 
utviklet gjennom flere hundre års støling og beite. Det er også satt av en korridor 
som skal binde Veståsen, og området fra Syndisfjellet og nordover, sammen.  

e. Det er lagt inn gode forskrifter, som hvis de følges opp, vil ha positiv innvirkning på 
kvaliteten av hytteutbyggingen.  

f. Hytteforeningen etterlyser en overordnet klima- og miljøprofil i planen. Blant annet 
FNs nye klimarapport viser alvoret i situasjonen. Hytteforeningen etterlyser også 
konkrete, generelle klima- og miljøtiltak og mener følgende tiltak må prioriteres: 

i. Kritisk gjennomgang og reduksjon av nye utbygginger i kulturlandskap og 
uberørt natur, som Nedre Høyset, Veståsen og Knippeset. 

ii. 100 meter byggegrense mot vann på over 2000 daa. Søndre Syndin er ca 
2130 daa og Midtre Syndin er ca 2730 daa. Dette er store innsjøer. Midtre 
Syndin sliter allerede med uheldig forurensing. Her er det også bygget svært 
mye nytt.  



iii. Totalforbud mot bygging og anlegg på myr.  
iv. Strengere klima- og miljøkrav til planleggere og utbyggere. Krav om 

miljøregnskap og dokumentasjon av miljøtiltak, mindre terrenginngrep, 
restriksjoner på bygging i bratt terreng, krav om avsetting av 
friområder/naturområder internt i utbyggingsområdet. 

g. Når det gjelder utbygging trakk Hytteforeningen spesielt fram to områder som de 
mener er uheldige og bør ut av planen: 

i. Foreslått utbygging i sørenden av Søndre Syndin. Området ligger like ved det 
vakre og karakteristiske stølsområdet som fremdeles er i drift. Området 
ligger på tvers av skiløypa. Eventuelle hytter vil ligge svært åpent til ned mot 
Krokåni og utbyggingen vil ha store landskapsmessige konsekvenser. Fra 
skiløypa opp fra brua over Krokåni, vil utbyggingen ligge foran det vakre 
utsynet mot Søndre Syndin og fjella bak. Området har mye myr og er delvis 
merket som flomsone. Med mange ledige tomter, vil dette være en unødig 
og svært negativ utbygging. 

ii. Hytteforeningen trakk også fram det uheldige i å bygge et aktivitetsområde, 
over fjellgrensen, mellom Storhovd og Landsrudfeten. Her er det blant annet 
planlagt lysløype (lysforurensing), varmestue, bilvei og parkering. Adkomst vil 
være gjennom et hytteområde, Høyset panorama. Hytteforeningen er ikke 
negative til et aktivitetsområde; De mener et slikt område må legges i 
tilknytning til en offentlig vei, Knippesetvegen, og ikke på en viktig del av et 
felles fjellområde over fjellgrensen. 

h. Kommunens arealplanlegger ville gjerne vite hvor mye tid foreningen hadde brukt på 
dette arbeidet, og Helga Sagsveen anslo at hun selv hadde brukt ca 2 månedsverk, 
muligens mer, når en regner all oppfølging av arealdelen av kommuneplanen. Bjørn 
Mathiesen regnet 3 dagsverk på den 2. høringen. Arealplanleggeren kvitterte med 
anerkjennelse for grundigheten i foreningens arbeid med planutkastet.  

i. Arne Lambech fra hytteforeningen minnet ellers om det brede ønsket blant 
hyttebrukere om å opparbeide en gang- og trilletrasé rundt Vasetvannet; ordføreren 
viste til at dette fortsatt henger på forhandlinger med enkelte grunneiere om å 
avsette grunn, men at prosjektet ikke er glemt.   

 
4. Digital Vertskapsløsning: "Mitt Sted" Valdres – respons og videreføring etter møte i regi av Visit 

Valdres 23.8. (kommune) 
Begge parter viste til forankringsmøtene 18. juni (Teams) og 23. august (i Visit Valdres sine 
lokaler + Teams). Kommunen ved kommunedirektøren bekreftet sin interesse for prosjektet, 
men synes det var blitt veldig stille etter møtet, i påvente av et oppstartsmøte for en pilot 
som inkluderer VSK. 
 Mathiesen bekreftet at han ville ta med synspunktet og forventningen fra kommunen til 

styremøte i Visit Valdres, som han skulle delta på senere samme dag. 
 

5. Eventuelt  
a. Meldt fra nylig kontakt mellom Bjørn Mathiesen og Telenors moderniseringsdirektør 

Arne Quist Christensen: Telenor arbeider med to master for mobilt bredbånd, på hver sin 
side av Midtre Syndin, som ledd i nasjonale oppgradering av mobilt brandbånd (5G) ;  
Telenor ønsker seg et møte mellom kommune, hytteforeninger og Telenor.  

 Både kommune og hytteforening er med på slikt møte, men forutsetter at Telenors 
fremstøt samordnes med Telia sine planer for utbygging av 5G nettet i fjellet i V S. For 
datoforslag – se nedenfor. 
 

b.    Dag/tid for neste møte berammet til: man 18. okt. kl 10-12 på Slidretun. 
 



 
 
Ref ved BM og HS 


