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F 396, Rensenn – søknad om veg
Trond Hagen skriv i brev dater 7.6.07 følgjande:
Søknad om å etablere vel til vår hytte ved Rensenn vann l Vestre Slidre statsallmenning
Jeg viser til hyggelig telefonsamtale mandag 04. 06.07.
Hytta har gnr 94, bnr., 1 festnr 396. Hytta har vært i familiens eie siden den ble bygget på starten av 60tallet, først eiet av min farfar og nå av min far.
Vi synes bytta ligger usedvanlig bra til og ønsker derfor å benytte den mer fremover. Hytta er ikke stor. Vi
ønsker derfor å bygge på hytta og har sendt melding om tiltak til kommunen. Hytta vil etter påbygging
fortsatt være under 80m2.
For å legge byggearbeidene men i første rekke for å øke tilgjengeligheten til hytta, ønsker vi å etablere
en sommervei inn til hytta. Vi vil da på en enkel måte kunne transportere inn parafin, ved og andre tyngre
gjenstand. Samtidig vil mine foreldre som nå er over 80 år kunne komme seg inn på hytta igjen.
Jeg har foreslått to alternative vegtraséer. Begge tar utgangspunkt i veien som går inn til stølen til
Nesvang. Alternativene er vist på vedlagte kartskisse.
Alt I følger dagens sti som går forbi hytta til Paulsen og ned til vannet ved myra. Jeg tror det er enklest å
krysse myra helt nede ved vannet. Deretter går veien tilbake til stien og følger denne frem til hytta.
Alt 2 går noe lenger fra vannet for å prøve å komme på oversiden av myra og krysse denne der terrenget
er høyst før det faller av igjen mot Flyvann. Deretter følger traseen høyden bort til hytta.
Jeg ønsker primært alternativ alt I dersom kryssing av myra ikke blir for vanskelig. For noen år siden ble
hytta til Paulsen påbygd, Man kjørte da frem til hytta med traktor og så vidt jeg vet lastebil. Terrenget ser
ikke pent ut etter dette. Fordelen med trase alt. I er at denne traseen kan til dels følge sporene etter
bygge arbeidene på nabohytta og pynte på disse slik at helhetsinntrykket blir bedre.
Jeg vil i størst mulig grad prøve å tilpasse traseen til terrenget slik at den blir minst mulig synlig. Jeg har
vært i kontakt med maskinentreprenør Ole Dokken som kan hjelpe meg å velge trase og gjøre jobben i
sommer.
Dersom vi får tillatelse til å etablere vei vil jeg kontakte nabohytta for å høre om de også er interessert vei
og vi kan gå sammen om dette prosjektet.
Jeg kan treffes på telefon 917 83 600 eller 22 51 30 00.
Jeg håper vi får lov til å bygge vei frem til hytta og jeg imøteser et positivt
Saka kom så seint at det ikkje var tid til å sjå på saka under befaring den 15.6.07. Fjellstyret fekk likevel
eit overblikk på området. Planlagt veg ligg i eit ope terreng og er godt synleg. Det er registert fleire
kulturminne i området ved utløpet av Rensenn. Desse er automatisk freda og det må takast omsyn til
dette ved eventuell planlegging av veg.
I saker som vedkjem grunndisponering skal fjellstyret gi uttale før behandling i kommunen og Statskog.
Vedtak:
Fjellstyret ser at søkjaren har behov for veg og tilrår søknaden på vilkår av det ved planlegging og
gjennomføring blir teke sterke miljøomsyn.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 26.6.07
Harald Ranum
sekretær
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