
Fra: Kjell Håvard Tuv  
Sendt: 21. mai 2021 11:07 
Til: 'he-fos-r@online.no' <he-fos-r@online.no> 
Emne: VS: Javnlia att Kjell Håvar for gjennomlesning 

 
Mine korreksjoner. Vi trenger ikke diskutere profil eller innhold i anleggsbidrag nå. Hovedpoenget er 
å få initiert en prosess.  
God helg. 
KH 
 

Fra: Helene Fossdal Ro [mailto:he-fos-r@online.no]  
Sendt: 20. mai 2021 16:56 
Til: ospostmottak <postmottak@oystre-Slidre.kommune.no> 
Emne: Javnlia att Kjell Håvar for gjennomlesning 

 
  

Sammendrag av møte på Tingvang 19.05.2021 

  

Det ble diskutert generell fremdrift for V/A i Javnlia, samt nåværende og fremtidige 

reguleringsplaner/forslag til fortetting. 

Til stede var Arild Ro og Kjell H Tuv 

  

Som en innledning til møtet ble det anført fra Ro en frustrasjon over manglende fremdrift 

vedrørende v/a-løsninger i Javnlia og det faktum at det de siste 17 årene har vært lagt 

føringer for stadig nye løsninger fra kommunens side. Dette sammen med store 

vanskeligheter med å få grunneiere i området til å samarbeide om en felles plan, har 

gjort at det ikke er blitt den fremdrift i Javnlia som har vært ønskelig fra både 

kommunen, enkelte grunneiere og av generelle miljøhensyn. 

  

Det er i hvert fall 3 grupperinger som er i forskjellige faser av arbeidet for å få til en 

utbygging/fortetting i Javnlia. Dette er i området Kjøkstølen-Myrestøl, Det nye området 

nord for Vinstervegen og Ro sitt arbeide i område HJ-855-30F. Det opplyses også at Ro 

har arbeidet med dette siden 2004, se sak 0016/04. 

  

Ro informerte om at det i område HJ-855-30F er laget et kart som vise en fortetting med 

31 tomter innenfor et areale på ca 200 mål under gnr. 17, bnr.180. Alt arbeide er utført 

av Areal+ Lillehammer. Det anføres at dette er et stort delområde i Javnlia og at det 

dekker det området som er best egnet til fortetting. En fortetting her vil medføre 

minimale inngrep i terrenget for infrastruktur, da mesteparten allerede er på plass. Det 

vil heller ikke ta en kvadratmeter av urørt natur og alt ligger innenfor det som i 

kommuneplanen er regulert til fritidsbebyggelse. Det er også et område med mange 

eldre hytter der en vann og avløpsløsning vil få store positive ringvirkninger på miljø og 

vannkvalitet. 

  

Tuv informerte om bakgrunnen for de mange forandringer i kommunens planer for V/A 

løsninger i Javnlia og fremdriftsplan for den nylig vedtatte løsning. Det ble også presisert 

at det vil gå noen år før planlagt ledning i dette området blir realisert, og at byggearbeid 

i tråd med en eventuell godkjent reguleringsplan ikke kan startes opp før kommunens 

anlegg er bygd. Tuv tok også opp avkjøringsproblematikk rundt Vinstervegens adkomst 

fra fylkesveg og stilte seg tvilende til at Veivesenet ville godta en større utbygging som 

medførte særlig øket trafikk med denne adkomst. 

  

Det anføres fra Ro etter møtet at det vel er planlagt en gjennomfartsvei V-SS-JT i 

forbindelse med revidering av overordnet plan naturlig vil minske trykket på 

Vinstervegen. 
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Tuv tok opp temaet anleggsbidrag. Han tok opp Robølshøvda som et eksempel på dette. 

Tuv tok  også opp temaet  utbyggingsavtale . 

  

Ro stilte seg ikke negativ til et anleggsbidrag,  

 
  

Som en konklusjon av dette møtet vil Tuv rå til at det ila høsten  kalles inn til et møte 

med grunneierne for å diskutere videre fremdrift med reguleringsplaner, oppfordre 

berørte parter om å gå sammen for å lage en reguleringsplan som gir en bedre adkomst 

fra riksveien, samt ta opp andre relevante saker. Tuv uttrykte ønske om at Ro skulle 

vente til etter dette møtet var avholdt med å initiere et formelt oppstartsmøte for sitt 

reguleringsforslag. 

  

Arild Ro 
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