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Vedr. varsel om oppstart av detalj regulering for områdene FIHI og FIH2
(HV7) i reguleringsplan for Høgevarde HV6-9. gnr/bnr 29/77 iFlå
kommune

Vi takker for tilsendt varsel i brev av 20. juni 2011.

Høgevarde Vel har gått igjennom varslet og har i nedenstående noen kommentarer vi
forventer hensyntatt i detaljutredningsarbeidet.

Plangrunnlag og samlede rammer for utbygging i Gulsvikfjellet
Det påpekes i varslet at grunnlaget for planprosessen er gjeldende kommunedelplan for
Gulsvikfjel1et og "Reguleringsplan for Høgevarde 6 -9".

,

Vi vil påpeke at vi oppfatter de begrensninger Miljøverndepartementet fastsatte i brev av 12.
mai 2004 fortsatt som førende, ikke bare for eksisterende planer, men også for pågående
planprosess for ny områdeplan for Gulsvikfjellet.

Høgevarde Vel er opptatt av helheten, og er ikke nødvendigvis uenig i endringen isolert sett
for HV7, men vi ser ikke konsekvensen for hele området.
Flere hyttetomter i HV7 må innebære at det må reduseres på andre felt innenfor området som
favnes av gjeldende kommunedelplan for Gulsvikfjellet. .
Det sies at de "varme sengene" skallokaliseres til (etter utbyggers syn) mer egnede arealer
utenfor området (oppfattet av oss som utenfor HV6-9). Innenfor nåværende kommunedelplan
for Gulsvikfjellet, kan vi ikke se at det er rom for en slik relokalisering, og derved heller ikke
innenfor ny områdeplan for Gulsvikfjellet. I den forbindelse viser vi til nylig vedtatt
kommuneplan, samfunnsdelen, som legger føringer for lokalisering av "varme senger" i Flå
kommune. Før ny kommuneplan, arealdel med evt. nye delplaner, basert på nylig vedtatt
kommuneplan, samfunnsdelen er godkjent, oppfatter vi at det er et begrenset handlingsrom
for endringer i vedtatte og nye reguleringsplaner, og derved relokalisering av "varme senger"
i Gulsvikfjellet. Dette er en risiko som tiltakshaver må være seg bevisst.



Tilgang til terreng sti, løype og veier
Trafikkbelastningen lokalt i området vurderes til å bli lavere ved hyttetomter, enn ved "varme
senger". Vi forutsetter at veinettet legges opp etter de samme prinsipper som har vært benyttet
til nå, og som vi i hovedsak finner som gode løsninger. Når det gjelder konsekvensen av
eventuell relokalisering av "varme senger" med tilhørende trafikkbelastning, kan vi ikke si
noe konkret da dette ligger utenfor denne reguleringssaken. Vi vil dog gjerne påpeke at vi i
arbeidet med ny områdeplan for Gulsvikfjellet, vil vektlegge trafikkbelastning som et sentralt
aspekt i forhold til opplevd naturkvalitet som brukere av Gulsvikfjellet.

I utgangspunktet skulle det i henhold til gjeldende reguleringsplan for HY 6-9 vært utarbeidet
en overordnet "Sti- og løypeplan for Gulsvikfjellet". Dette forslaget aktualiserer behovet for
en slik plan. Det er allerede i dag utilfredsstillende skiløypetrase 1 forhold til bl.a. vei i
nordvestområdet av HV7, som nettopp er angjeldende reguleringsområde.
Vi vil fremholde noen prinsipper som også tiltakshaver oss bekjent, for en stor del har lagt og
søker å legge til grunn iGulsvikfjellet.

o Skiløyper skal ha planfrie krysninger med kjøreveier
o Hytteområdene bør bindes sammen med grøntområder og stier
o Bygging av klopper når de mest brukte turløypene krysser vannveier
o Bedre sti-kontakt mot badeplassen ved Fyrisjøen
o Parkeringsplasser i innfartsområdet til Gulsvikfjellet, med løyper knyttet sammen

med de mest populære turløypene
o Samarbeide om et tur- og løypekart
o Bedre merking av turløyper

Det er viktig at det tas hensyn til dette iarbeidet med detalj reguleringen. Vi inngår gjerne i
nærmere dialog om konkret utforming av traseer mv.

Oppsummering.
Avslutningsvis oppsummerer vi våre merknader.
Vi har ikke innsigelse til foreslått endring, gitt at den totale rammen for antall hyttetomter og
"varme senger" holdes innenfor de områder og med det antall, som gjeldende
kommunedelplanen fastsetter.
Videre vektlegges det at tilgang i området til terreng både for de berørte tomtene, men ikke
minst også for allmennheten ivaretas med gode sti og løypetraseer atskilt fra veinettet.
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