
 

Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre 
 

Arkiv nr: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sak nr   Møtedato:  Møtestad:  Saksbehandlar: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
10/2018 15.2.18 Slidre Harald Ranum 

 
F119 -  Nøsen hyttegrend, høyring om VA-plan  

Fjellstyret har fått sendt over høyring på VA-plan for Nøsengrenda hyttegrend v/Nøsen Yoga Retreat 

Center AS. Søknaden gjeld utsleppsløyve for 20 hytter. Kommunen legg ut til høyring eit areal som går ut 
over festa areal og utanfor regulert område.  
 
Grunndisponeringstiltak etter §12 i fjellova blir avgjort av Statskog etter fjellstyret har gjeve uttale. 
Kommunen behandlar deretter VA-plan etter plan- og bygningsloven.   
 
Utdrag frå søknaden datert 13.12.2017 (komplett søknad lagt ved saka): 
Asplan Viak har vært engasjert av Røn VVS, på vegne av Nøsen Yoga Retreat Center AS, for å utarbeide en 
revidert søknad om utslippstillatelse for totalt 20 planlagte hytter ved Nøsen fjellhotell.  
Søknaden baseres på tidligere bakgrunnsrapport og utslippssøknad utarbeidet av Asplan Viak AS i 2008, 
som ikke ble sendt inn til behandling hos Vestre Slidre kommune. I forbindelse med vurdering av aktuelle 
avløpsløsninger ble det gjennomført grunnundersøkelser den 1/11-2006, bestående av sjakting med 
gravemaskin og prøvetaking.  
På vegne av Nøsen Yoga Retreat Center AS søker herved Asplan Viak AS om utslipps-tillatelse for alt 
avløpsvann fra 20 planlagte hytter, hvorav 10 enkelthytter og 10 dobbelt-hytter. Maksimal ukesbelastning er 
beregnet til 120 pe (30 enheter x 4 pe), med dimen-sjonerende avløpsvannmengde beregnet til 24 m3 pr 
døgn. Avløpsvannet skal renses i to infiltrasjonsanlegg basert på infiltrasjon i tilkjørte og stedlige løsmasser.  
Renseanlegget skal etableres og driftes i samsvar med kravene i §§13-6 til 13-16. 
Det planlegges bygd 20 hytter av ulik størrelse. Foreliggende grunnlag tilsier 10 enkelthytter og 10 
dobbelthytter, totalt 30 enheter. Dette tilsier en maksimalbelastning på 120 pe ved maks ukesbelastning, 
basert på gjennomsnittlig 4 pe i hver hytte-enhet. Årlig belastning tilsvarer et utslipp fra ca 15 pe. Hyttene vil 
være privateide.  
Erfaring tilsier at gjennomsnittlig årlig bruksfrekvens for privathytter ligger på ca 45 – 50 bruksdøgn i året, 
Gjennomsnittlig årlig belastning på renseanlegg for hyttefelt er erfaringsvis i størrelsesorden 10 – 15 % av 
dimensjonerende vannmengde. 
 
Med tanke på en fremtidig utvidelse av Nøsen fjellhotell er det avsatt et område innenfor inngjerdet område 
til utvidelse av renseanlegget, se grønt rektangel i figur 4. Det er utført grunnundersøkelser som viser 0,5 – 
1,75 m med sandige løsmasser over fjell. Dette arealet vil være tilstrekkelig for den fremtidige utvidelsen av 
fjellhotellet. 
 
Nytt område for VA-anlegg er vist grøn markering i skisse under. Feste- og reguleringsgrense er vist med 
stipla markering i skisse til høgre. Det er planlagt bruk av pumpe til fordeling i infiltrasjonsanlegget. Deler av 
hyttefeltet er kopla til eksisterande anlegg og det er felles vassløysing for hotell og hytter. 
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I godkjent plan for området er det avsett eit område (oransje område D, i skisse under) på 8 daa til VA-
anlegg. Dette er tidlegare godkjent som tilstrekkeleg areal til hotell og hyttefelt. Det er ikkje grunngjeve kvifor 
dette arealet ikkje skal bli brukt til VA-anlegg no, det blir berre vist til at dette skal vera til ev. framtidig 
utviding av hotellet. Når det er avsett ei så storet område som 8 daa til VA-anlegg i eksisterande plan, vore 
det naturleg at dette vart utnytta før ein søkjer om nytt areal. Om det seinare blir aktuelt å utvide hotellet, og 
arealet ikkje er tilstrekkeleg, vore det naturleg å vurdere å ta i bruk nye areal. Fjellstyret skal vera positiv til å 
støtte opp under lokal næringsliv, men det er viktig at ein følgjer prinsipp om at behov for nytt areal blir godt 
dokumentert. Det er ikkje gjort det i denne saka.  
 

 
 
Det nye området legg beslag på nær tilsvarande areal som Nøsen i dag har til VA-anlegg. Bruk av nytt areal 
er ikkje avklara med Statskog som grunneigar før plan vart lagt ut til høyring. Statskog kan ikkje gi 
løyve/forhandsløyve om godkjenning før fjellstyret har uttala seg til saka, jf. §12 i fjellova. Kommunen, 
Statskog og fjellstyret har ein innarbeidd praksis om saksgang i saker som gjeld arealbruk i 
statsallmenningen og denne saksgangen er ikkje i samsvar med praksis. Ev. kommunal godkjenning i strid 
med grunneigar er ikkje mykje verd, utanom i dei tilfelle der det er grunnlag for å gå til ekspropriasjon. 
Fjellstyret forventar at etablert praksis blir fylgt i framtida.  
 
Ved ev. bruk av nytt areal vil det bli krav om tillegg til festekontrakt og auka festeavgift.  
 
Framlegg til vedtak:  
Fjellstyret meiner søknad VA-anlegg som går ut over tidlegare godkjent areal ikkje skulle vore lagt ut til 
kommunal høyring før arealbruk vore avklara med fjellstyret og Statskog. Fjellstyret finn det ikkje 
dokumentert at tidlegare godkjent felt D ikkje er dekkande for VA-anlegg til hotellet/hyttene og kan derfor 
ikkje tilråda at det blir teke i bruk nytt område til VA-anlegg. 
 
Vedtak: 
Fjellstyret meiner søknad VA-anlegg som går ut over tidlegare godkjent areal ikkje skulle vore lagt ut til 
kommunal høyring før arealbruk vore avklara med fjellstyret og Statskog. Fjellstyret finn det ikkje 
dokumentert at tidlegare godkjent felt D ikkje er dekkande for VA-anlegg til hotellet/hyttene og kan derfor 
ikkje tilråda at det blir teke i bruk nytt område til VA-anlegg. 
 
Vedtaket er samrøystes.  
 
Vestre Slidre fjellstyre den 16.2.18  
 
 
Harald Ranum  
sekretær  
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