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1)  Reguleringsplaner  
Kommunen har d.d. annonsert at 3 nye reguleringsplaner er lagt ut til høring nå i ferietida.  
Frist for kommentarer er satt til 1. august.  En av planene er ikke tilgjengelig på kommunens 
heimeside. AHF har ikke mulighet for å avgi eventuelle uttalelser til planene før første uke i 
august. Vi anmoder derfor kommunen om 1 ukes utsettelse på svarfristen. 
 

• Opheim hyttefelt - Danebu (Varpavegen) - Øking av hyttestørrelse 
AHF anser ikke saken for å være av betydning for foreningen. 

 
• Fjellstølknatten hytte- og aipinområde   

Reguleringsplanen omfatter det som i kommunedelplanen har betegnelsen A2 - 
Alpinbakke, og som funksjonelt sett består av to klart atskilte deler: Langeline og 
Alpinbakke ned mot Langeline.  
Planen går i det alt vesentlige ut på å omregulere disse areal til ervervsvirksomhet, 
private hytter, parkeringsplass og vegområder. 
Ved behandling av kommunedelplanen (KDP) var det aldri tale om at A2 kunne bli 
nedbygd med parkeringsplasser, foretningsbygg, servicebygg, leiligheter og hytter.  
Når det gjelder Langeline er det tvert om gitt klart uttrykk for at området ikke skulle 
nedbygges.   
AHF utarbeider merknad der de krever at den framlagte reguleringsplanen for 
Langeline og Alpinbakken omarbeides til en framtidsrettet plan for et mangfold av 
friluftsaktiviteter for barn og ungdom i alle aldere.  En plan som primært ivaretar 
brukernes interesser, dvs. hytteeiernes, bygdefolket og andre tilreisende gjester. 

   
• Lomtjedenhaugen hytteområde 

Reguleringsplanen innebærer en omdisponering av planområdet fra område for 
ervervsvirksomhet til område for private hytter.  Det forutsettes at 
ervervsvirksomheten kan flyttes til område A2 (Alpinbakken og Langeline). 
AHF utarbeider en merknad som tilkjennegir at vi ikke aksepterer en omdisponering 
av planområdet som er basert på flytting av opprinnelig planlagt ervervsvirksomhet til 
planområdet A2.   
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