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Etter årsmøtet har det skjedd lite av vesentlig interesse i vårt område, men styret ønsker å gi 

en oppdatering.  

Status Vann- og avløpsplaner:  

Det er besluttet at videre arbeid og eventuell revisjon av handlingsplanen VA stilles i bero til  

etter at den nye arealplanen (kommuneplanens arealdel) blir ferdigstilt i løpet av 2023. 

Samtidig formidler kommunen at de er fast bestemt på at det må gjøres noe med 

avløpsforholdene i Javnlia, og dette er høyt prioritert Det er også kjent at det er knyttet store 

miljømessige utfordringer til planen om å videreføre det kommunale avløpet fra 

Taraldstølen mot Robølshøgda, og det gjøres noen vurderinger i forhold til om avløpet heller  

bør gå i retur til Beitostølen. Det er konflikter (blant annet beiteinteresser) med grunneierne 

omkring Hedalstølene, særlig knyttet til flerbrukstraseen som er tenkt der Vann- og avløp er 

planlagt, og dette er også noe som må på plass før videre arbeid med VA i vårt område.  

Status lokale reguleringsplaner i Midtre og Nørre Javnlie 

Det har vært liten aktivitet knyttet til disse reguleringsplanene vi ble presentert for i våres. 

Fra de ansvarlige knyttet til planen i Midtre Javnlie meldes det at de vil avvente 

konkretisering av VA-planene, og fra Nørre Javnlie meldes det at videre arbeid med planen 

tidligst vil skje i 2023. Vi er i løpende kontakt med begge initiativer og vår klare oppfordring 

til dem er at vi får innsyn i planene før de oversendes kommunen. 

Status kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel skulle opprinnelig vært sendt på høring sist sommer, men dette 

er utsatt, og videre arbeid vil skje over nyttår. Både styret og sammenslutningen av alle Vel i 

Øystre Slidre vil følge dette tett. Styret vil holde medlemmene orientert når det legges ut 

høringer slik at både styret og enkeltpersoner kan spille inn på foreslåtte planer. Vedlegger 

notat om fritidseiendommer fra mai og også referat fra formannskapets behandling av dette 

notatet. Her er politikerne forsiktig på gli i forhold til å redusere på omfanget av 

hyttebygging, og det er mye i notatet som kan brukes av styret og andre til å legitimere en 

langt forsiktigere utbygging enn det som ble vedtatt i arealplanene for Javnlie  i 2017.  

 Styret arbeider videre med det mål å redusere hytteutbyggingen mest mulig, og ikke minst 

vil vi arbeide målrettet for å forsøke å unngå at det bygges i sårbare og urørte områder nær 

fjellgrensen. Samtidig ønsker styret at dette arbeidet skjer i en respektfull dialog med   

administrasjon og politiske ledelse i Øystre Slidre kommune, og styret vil ta initiativ til møter 

med dem på nyåret.  



Løypeavgift denne sesongen 

Vedlegger faktura for løypeavgift Yddin/Javnlie løypelag. Foreslåtte avgift er kr 1200 og 

styret mener vi får mye igjen for dette utlegget.  

 

 

Medlemsavgift 2023 

Ber om at medlemsavgift Javnlie Vel betales snarest mulig og senest innen 15.1.2023 

Kto: 2135.35.29606 

  

Styret ber om innspill fra medlemmene om alt som kan ha felles interesse. Innspill  sendes: 

frantz.l.nilsen@gmail.com 

  

Styret Javnlie Vel v/ Frantz Leonard Nilsen 
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