
Innkomne merknader/innspill etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Løpenr. JournalpostID                       Avsender                                            Innhold i innspill:
#3-1 08/114-365 Torbjørn Kvasbø Spredt næringsbebyggelse i LNF gnr/bnr 16/8,40,55: (LN3)

#3-2 08/114-368 Vekkom løypeforening Argumenterer for skiløype (i4.6) fra Pulla til Trolløypa

#3-3 08/114-371 og 08/114-404 Arne Gilleberg Argumenterer for disposisjonsplantomt (LF22) i buffersonen

#3-4 08/114-372 Trond R. Smedsrud og Gro A. Hansen Argumenter for bestemmelser for sin hytteeiendom (eksisterende, spredt 

fritidsbebyggelse i LNF)

#3-5 08/114-374 Kjell Arne Borgedal Forslag om fritidsbebyggelse (F) på Skotten gnr/bnr 69/32, 3 tomter. F4.53

#3-6 08/114-383 Ringebu Barnehage v/ fagleder Gjelder nytt boligområde, B1.8, på Ulberg. Bekymring for nærmiljøet og gapahuk til 

barnehagen.

#3-7 08/114-384 Barnas representant i plansaker, Kristin Teigen Dersom B1.8 (Ulberg) blir lagt inn, må det være en forutsetning at ringebu barnehage 

får et tilsvarende areal som erstatning. Gapahuken må flyttes for kommunens regning. 

Et eventulet nytt areal må ligge i gangavstand fra barnehagen.

#3-8 08/114-385 Statens vegvesen Må leses i sin helhet: E6 Gunstadmoen-Frya. Plankart må endres i tråd med vedtatt 

reguleringsplan.KDP ligger som et belte over. Dette må rettes opp. Stiller spørsmål ved 

behovet for B1.8 og områdets egnethet.andre adkomstmuligheter enn Brekkebakken 

bør vurderes. Kleivberga: endre ordlyd i bestemmelse "...i påvente av endelig vedtak 

av kommunedelplan for ny E6". Henssynsone H190_2 Viktige mineralressurser. Ikke 

hjemmel for dette.

#3-9 08/114-389 Børre Pedersen "Klager" på at skiløype i4.6 rundt Oppbekkfjellet er tatt ut av kommuneplanen.

#3-10 08/114-390 NVE Innsigelse pga manglende juridisk binding av temakart. Innsigelse til 

planbestemmelsens §§7.1.1 og 7.1.2. Det må settes krav til byggetiltak, ikke bare 

byggeområder. Tegnforklaringen i plankartet mangler hensynssone skred.

#3-11 08/114-391 Skjerdingfjell Utvikling AS v/ Per Wold Ber om at område FT6.1 blir gjort større enn foreslått, og at forslag til 

planbestemmelser muliggjør nybygging og tilbygging innenfor regulerte områder. 

Spørsmål om erstatningsplikt pga begrensningene.

#3-12 08/114-394 Inger Johanne Ødegård og Per Erik Fonkalsrud, Knut-Fredrik og Astrid Meyer Ber om at byggeområde E fra kommunedelplan for Fåvang Østfjell videreføres i 

kommuneplanens arealdel, eventuelt at også annekset blir vist som spredt 

fritidsbebyggelse. 

#3-13 08/114-395 Siv og Andre Cederkvist v/ advokatfirmaet Alver Anmoder om at eiendommen 132/72 gis samme formål (fritidsbebyggelse) som 

eiendommene i F3.13 (=H15 fra KDP Fåvang Østfjel).

#3-14 08/114-396 Fylkesmannen i Oppland Må leses i sin helhet. Insigelser mht villrein og jordvern.

#3-15 08/114-397 Åge Stenumgård v/ Areal + Innspill om fritidsbebyggelse (F) og fritids-/turistformål ved Rollstulen/Nysted. Ca. 12 

enheter.

#3-16 08/114-398 Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten Må leses i sin helhet. Hensyn til villrein, jfr. regional plan for Rondane. For høy 

utbyggingsramme. Oppfordrer kommunen til å redusere samla utbyggingsramme (inkl. 

utvidelser av eksisterende hytter) i planområdet for regional plan for Rondane-

Sølnkletten til nivået for andre kommuner i regionalplanområdet.

#3-17 08/114-399 Forum for natur og friluftsliv Hensyn til villrein, jfr. regional plan for Rondane. Minner om at utviklingssona også er 

en hensynssone hvor det skal tas hensyn til villreinen. Kort avstand fra Skotten til 

villreinområdet. "Føre-var prinsippet".

#3-18 08/114-400 Venabygdsfjellet Turskiløyper v/ Harald Larsen Ber om at all brøyting og omregulering, som direkte påvirker løypenettet, blir pålagt 

en rekkefølgebestemmelse før brøyting kan gjennomføres.



#3-19 08/114-402 Simen Kolstad Viser til disposisjonsplan vedr. Kolstadnysetra. Forslag om å ta ut boligarealer i 

Vekkom pga landbrukshensyn.

#3-20 08/114-403 Ringebu Fjelltak v/ Odny Rolstad Argumenterer for at innspill om massetak på Kjønås/Frya (R1.5) skal legges inn i sin 

helhet, men med forbehold om SVV sin båndlagte sikkerhetsmargin til ny E6.

#3-21 08/114-405 og 08/114-406 Oppland fylkeskommune

Må leses i sin helhet. Innsigelse til mengde mht fritidsbebyggelse og vedr. spredt 

fritidsbebyggelse i LNF. Påpeker at det mangler konsekvensutredning mht spredt 

fritidsbebyggelse i LNF og temaet kulturminner.Forutsetter at tomter avsatt som 

eksisterende spredt fritidsbebyggelse med automatisk fredete kulturminner tas ut av 

plankartet og avsettes som LNF før vedtak av planen.

#3-22 08/114-407 Riksantikvaren Påpeker at hverken Fåvang eller Ringebu middelalderske kirkested er avmeket med 

hensynssone d)H730. Forutsetter at reguleringsplanene for ringebu og Fåvang 

kirkestede gjelder uavkortet. Bemerker at bestemmelsen til hensynssone 

d)båndlegging etter kulturminneloven på side 28 er noe mangelfull og §15 burde vært 

nevnt.

#3-23 15/2197-12 Venabygdsfjellet Turskiløyper v/ Harald Larsen Ønske om endringer i løypetraseen i Slæen og øvre Gulltjønn. 

#3-24 08/114-417 Grunneiere m.fl i Kolstadro-området Argumenterer i mot byggefelt i Kolstadro-området mht landbruket.

#3-25 08/114-419 Venabygdsfjellet Turskiløyper v/ Harald Larsen Ønske om endringer i løypetrase, Myvegen. 

08/114-427 Fylkesmannen Innspill om forbud mot kiting

08/114-428 Villreinnemnda Innspill om forbud mot kiting

08/114-431 Planrådet for villrein Innspill om forbud mot kiting






