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1. Mål og Rammer  

1.1 Innledning 
Dette planprogrammet skal ta for seg arbeidet med detaljregulering av Harastølen i Luster kommune.  

Plantiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredning og det skal i samsvar med forskriften 

utarbeides et planprogram som skal avklare premissene for det videre planarbeidet. Det er hensynet til 

kulturminneverdiene som utløser konsekvensutredning.  

 

Plansaken fremmes av Tinfos AS. Planprogram og plansak utarbeides av arkitektene Søndergaard og 

Rickfelt AS. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn og vedtas i Luster kommune. 

            

1.2 Bakgrunn  
Harastølen as kjøpte eiendommen til gamle Luster sanatorium Harastølen i 1999 for å utvikle 

vannkraft-ressursene som er knyttet til eiendommen. Harastølen AS er i dag et heleid datterselskap av 

Tinfos AS.  Eiendommen er på 970 Daa.  

 

NVE har i 2014 gitt konsesjon til Døsjagrovi Kraftverk som er planlagt bygget sammen med Luster 

Energiverk AS. Årlig produksjon er beregnet til i overkant av 19 GWh. Etter ny vurdering har 

departementet den 1.12.2015 opprettholdt NVEs konsesjon til Døsjagrovi kraftverk. Departementet 

mener en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, 

kulturminner, bebyggelse og andre interesser. Det videre arbeid med planlegging av 

kraftverksprosjektet vil bli igangsatt. 

   

Med i oppkjøpet av eiendommen lå det gamle sanatoriet med tilhørende bygningsmasse. Tinfos har 

utviklet høy kompetanse på småkraft og utbygging av småkraftverk. Strategien til selskapet er ikke 

eiendomsutvikling, men eierskapet forplikter. Målet er å legge til rette for at salg av eiendommen helt 

eller i deler til interessenter med gode ideer, og som ønsker å utvikle området.  

1.3 Kommunale vedtak og avtaler.  
I kommuneplan for Luster kommune er det vedtatt krav om reguleringsplan for dette aktuelle 

planområdet.  

 

Bygningsmassen på Harastølen ble stående delvis uten tilsyn, og i 2012 ble det laget en avtale mellom 

Luster kommune og Harastølen AS for å unngå ulykker mht. forfallet på området.  

 

Avtalen mellom Tinfos AS og Luster kommune om utarbeiding av reguleringsplan, står ved lag. Det 

samme gjelder avtalen om riving. Området er i gjeldende arealdel av kommuneplanen, vedtatt i mars i 

år, båndlagt for regulering, jf. reglene i § 11-8 i Pbl. Tiltak kan ikke settes i verk før det foreligger 

godkjent reguleringsplan. Slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt å komme med pålegg om riving, jf. 

reglene i § 31-5 i Pbl. 

 

Avtalen gikk ut på følgende tre punkter:  

1. Taubanestasjon ved fylkesveg 55 og taubanen ellers skal rives. 

2. Hovedbygning på Harastølen skal rives.  

3. Som en del av arbeidet med rivning skal det utarbeides en reguleringsplan for området. I 

denne reguleringsplanen vil det være aktuelt å seksjonere ut område/hus for fritidsformål. I 

dette punktet ligger en framdriftsplan med forutsatt rivning av hovedbygget i 2012.  

 

Som følge av denne avtalen ble det fra Tinfos sin side gjort grep på Harastølen for å stenge av 

bygningsmassen slik at dyr og mennesker ikke fikk tilgang til byggene. Rivningskravet er derfor ikke 

iverksatt.  
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I 2015 ble Tinfos og Luster kommune enige om at man nå igangsetter et arbeid med en 

reguleringsplan med mulighetsstudie for å se på potensialet på eiendommen.   

 

Taubanen med plata over Fylkesveg 55 er allerede tatt ned i tråd med av avtalen med kommunen og 

godkjenning av Sogn og Fjordane Fylkeskommune.  

 

1.4 Planområdet 

1.4.1 Beliggenhet og avgrensning 

 

Det aktuelle planområdet er avgrenset i 

kommuneplanen og utgjør et 223Daa stort areal 

omkring sanatorieområdet på Harastølen.  

 

I tillegg vil man i plansaken vurdere 

potensialer/muligheter i øvrige arealer innenfor 

eiendommen Harastølen.   

 

 

 

1.4.2 Eiendomsforhold   

Den aktuelle eiendommen som skal reguleres eies av 

Harastølen AS.   

 

Reguleringsområdet avgrenses av området der det 

gamle sanatorieområdet ligger, avgrenset som vist i 

avsnittet over. Reguleringsområdet omfatter kun 

deler av eiendommen Harastølen gnr/bnr 48/2 og 

51/2. 

 

 

 

 

 

Eiendommen til Harastølen AS består i tillegg av fjellområdet opp mot Røssete ca 800m over havet.+ 

eiendom 51/2 langs Døsagrovi. Det er en traktorslepe opp til Røssete som er kjørbar med stor bil. 

Dette er et attraktivt fjellområde. Harastølen AS har en hytte ved den eksisterende dammen på 

Røssete. 

 

Eiendom 48/2  Areal 395 626m2   Eiendom 51/2 Areal 164 618m2 
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Det er altså bare deler av disse eiendommene som inngår i planen da resterende del anses som lite 

egnet for utbygging per i dag, men det er viktig å merke seg at naboeiendommer til Harastølen har et 

potensial for fritidseiendommer om Harastølen finner en form som kan bli attraktivt. 

 

1.5 Planstatus og rammebetingelser 
Kommuneplanens arealdel  

Området Harastølen (gamle Luster sjukeheim) er båndlagt i kommuneplanen med krav om 

reguleringsplan. Dette er bakgrunnen for igangsetting av detaljreguleringen.  

 

 
Utsnitt av kommuneplanen for Luster kommune. 

 

Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet. 

Det er ingen gjeldende planer innenfor planområdet. Det er heller ingen aktuelle pågående planer i 

nærområdet som vil få innflytelse på plansaken.  

 

 

1.6 Planområdets fysiske forutsetninger 

1.6.1 Beskrivelse av planområdet  

Historiske hovedtrekk 

Utdrag fra Wikipedia: Harastølen, eller Luster sanatorium, er en tidligere institusjon i Luster i Sogn 

og Fjordane som ble brukt til tuberkulosehjem, psykiatrisk sykehus og asylmottak. 

Harastølen ble åpnet den 2. november 1902. Bygningskostnadene var på kr. 777 000, som var en 

betydelig sum i den tiden. Ved åpningen hadde sanatoriet 96 sengeplasser. I 1924 ble kapasiteten 

utvidet til 120 senger, i 1950 til 150. 

Det er plassert i fjellsiden, 500 meter over havet, over Luster. En årsak til plasseringen var det 

gunstige klimaet inne i Lustrafjorden. I tillegg var man tidlig klar over viktigheten til vannkraft, og i 

så henseende hadde Luster sanatorium en av de aller første private vannturbinene i Norge. 

Fra dampskipskaien i Luster gikk det en elektrisk taubane opp til sanatoriet. En sju kilometers vei med 

tretten hårnålssvinger fører også opp til Harastølen. Taubanen var i drift fram til starten av 1990-

tallet. På grunn av beliggenheten og smittefaren var det et eget samfunn på Harastølen, og 

institusjonen var selvforsynt med strøm fra vannturbin. Etter hvert kom overlegebolig, søsterbolig for 

de ansatte, to familieboliger for fyrbøter og gartner, kapell med likhus, poståpneri, vaskeri, ishus og 

stall. Jacob Kjøde og andre rikfolk fra Bergen donerte i 1937 et eget filmfremvisningsapparat til 

institusjonen, og det var kinokveld en gang i uken. Biblioteket hadde 17 000 titler. Institusjonen hadde 

også egen grisefjøs, og da kostholdet skulle gjøre at pasientene gikk opp i vekt, sørget man for at 

grisene hadde et ekstra lag med spekk. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Institusjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Luster
https://no.wikipedia.org/wiki/Sogn_og_Fjordane
https://no.wikipedia.org/wiki/Sogn_og_Fjordane
https://no.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosehjem
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykiatrisk_sykehus
https://no.wikipedia.org/wiki/Asylmottak
https://no.wikipedia.org/wiki/1902
https://no.wikipedia.org/wiki/1924
https://no.wikipedia.org/wiki/1950
https://no.wikipedia.org/wiki/Lustrafjorden
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Vannfallsrettigheter&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Vannturbin
https://no.wikipedia.org/wiki/Luster
https://no.wikipedia.org/wiki/Taubane
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_Kj%C3%B8de&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Bergen
https://no.wikipedia.org/wiki/1937
https://no.wikipedia.org/wiki/Grisehus
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Like etter andre verdenskrig kom medikamentet streptomycin, som praktisk talt 

utraderte tuberkulosen, og grunnlaget for driften forsvant. Bygningen ble deretter brukt som 

psykiatrisk sykehus. Fra 1991 sto Harastølen igjen tomt, da tidligere bygninger fra kraftutbygging sto 

tomme i Gaupne, og disse ble nye lokaler for psykiatrisk sykehus. 

Et par år, fram til midten av 1990-tallet, var Harastølen asylmottak for flyktninger fra det 

tidligere Jugoslavia. Siden asylmottaket ble avviklet har bygningsmassen stått tom. 

I løpet av de snart 20 årene Harastølen har stått tomt, er bygningsmassen preget av forfall. Flere 

interessenter har presentert idèer og planer for drift og utvikling. Lite innsats er gjort for å begrense 

forfallet på bygningsmassen. Det har vært, og er, en pågående diskusjon angående rivning eller ei.  

Harastølen er i senere tid fått mye medieomtale bla. siden filmen Villmark ble tatt opp her. Det er et 

yndet sted for fotoshoots og film. Dette kan være en fremtidig ressurs. Mange er opptatt av Harastølen, 

men plassering og tilstand gjør det vanskelig å ta på seg ansvar for området. Harastølen as med Tinfos 

as som eier har ansvar for stedet og for bygningsmassen.  

1.6.2 Landskap og naturmangfold  

Harastølen ligger på en «fjellhylle» 500 m over havet. Det ligger sørøstvendt mot Lusterfjorden. Det 

er storslått utsikt på Harastølen. Det er erfart at det er et forholdsvis tørt klima på Harastølen. Et klima 

som har ført til at bygningsmassen har tålt forfallet uten at det er store råteskader. Lav vintersol vil 

ikke nå Harastølen på ettermiddag/kveld.  

 

Sitat fra miljøfaglig utredning:  

Området er generelt relativt påvirket av menneskelige aktiviteter, med tidligere vassdragsregulering 

(inkludert reguleringsmagasin), veger skogsdrift med treslagsskifte og plantefelt, taubane m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er påvist naturmiljø med viktig verdi innenfor konsesjonsområdet, men det ligger utenfor den 

aktuelle eiendommen som reguleres i denne planen. Kartet viser område med gammelskog lenger øst 

for området og to rødlistearter knyttet til gammel lauvskog.  

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Streptomycin
https://no.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
https://no.wikipedia.org/wiki/1991
https://no.wikipedia.org/wiki/Gaupne
https://no.wikipedia.org/wiki/Asylmottak
https://no.wikipedia.org/wiki/Jugoslavia
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Vegetasjon  

 

Det er tett vegetasjon omkring bebyggelsen på 

Harastølen. Barskog med middel til lav bonitet. 

Barskogen ble plantet her i forbindelse med 

drift av sanatoriet. Området bør åpnes opp for 

å gi maks utsyn og solforhold på området.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Tilstand og verdi på eksisterende bygningsmasse  

Store deler av bygningsmassen har arkitektonisk verdi. Sogn og Fjordane fylkeskommune sier 

følgende i brev: Det er en stor grad av autentisitet i eksteriør.  

Fylkeskommunen har vurdert det til å være et kulturminne av nasjonal interesse. Tilstand til  

anlegget i dag tilsier at en må sette i verk sikringstiltak og istandsettingstiltak snart for å sikre de 

arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene i anlegget for framtida. SoFFK vil anbefale støtte til  

tiltak for istandsetting.  

Bygningsmassen står i dag til forfall. Det er blitt gjennomført takst på alle byggene på Harastølen  

i 1996 – allerede på dette tidspunktet ble mye av bygningsmassen ansett som dårlig til middels  

dårlig bortsett fra materiallageret. Siden dette tidspunktet har bygningsmassen stort sett stått til  

forfall. I den siste tiden er det imidlertid gjennomført en del bygningsmessige tiltak for å redde 

bygningene. Bygningene er i dag avstengt for uvedkommende.  
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Øvrig bygningsmasse på Harastølen  

Øvrig bygningsmasse: Uavhengig av om sanatoriet rives eller ikke så bør det vurderes å restaurere 

deler av øvrig bygningsmasse. Det krever at det gjennomføres strakstiltak for å sikre bygningsmassen 

mot ytterligere forfall. 
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1.6.4 Infrastruktur 

Adkomstveg  

Adkomstvegen til området er kommunal og driftes av Luster kommune.  Utbygging av kraftverk 

krever noe opprusting av vegen for å tilrettelegge for anlegget. Utbedring av vegen vil også være en 

forutsetning for økt aktivitet på det gamle sanatorieområdet. Vegen er stabil, men smal og 

problematisk for møtende trafikk.  Utbedring av kritiske møtepunkt, breddeutvidelse på strekninger og 

tilrettelegging av møteplasser kan være aktuelt. Tiltak for å tilrettelegge for sikker trafikk. 

 

Vann og avløp  

Ny bruk av dette området har en utfordring mht. vann og avløp. Eksisterende anlegg er ikke aktuelt å 

ta i bruk. Det er sannsynlig at man her må løse vann og avløp lokalt i området med biologiske 

løsninger eller tette tanker. Dette blir et viktig tema med hensyn til å vurdere ny bruk av området.  

 

Energi 

Harastølen var et av de første anlegg som fikk elektrisk strøm ved oppføring av eget vannkraftverk. 

Det kan være aktuelt å etablere/rehabilitere tekniske anlegg for el-forsyning i området. Dette vil være 

en forutsetning for gjenbruk av bygningsmasse.   

Forskriftskrav: avhengig av bygningsmassens framtidige formål er det en del forskriftskrav som er 

krevende å gjennomføre i eksisterende bygningsmasse blant annet energikrav. Dette må vurderes i 

saken. 

 

1.6.5 Friluftsliv /aktiviteter 

Området benyttes til turområde både sommer og vinterstid. 

 

Rett sør for Harastølen ligger lysløype som er aktivt i 

bruk. Muligheter innenfor friluftsliv vil være et aktuelt 

tema og vurdere potensialet av i planarbeidet med 

hensyn til utvikling av fritidseiendommer.  

 

Fjellområdet ovenfor Harastølen er flotte utfartsområder 

og her er det et utbredt stinett. Det ligger noen få hytter i 

dette området allerede.  

 

 

 

 

 

2. Problemstillinger rundt bruk 

2.1 Alternative vurderinger 

Reguleringsplanen skal se på potensialet og framtidig arealbruk på eiendommen med eller uten 

sanatoriet. Sanatoriet er et krevende bygg som gir utfordringer. Det er avklart mellom grunneier 

Harastølen og Luster kommune og at man i reguleringsplanen skal vurdere konsekvens ved evt. 

rivning av det store anlegget.  

 

I plansaken skal det gjennomføres en analyse/studie av potensialet i området om sanatoriet rives. 

Hvilke konsekvenser har en eventuell rivning mht. de verdier som ligger i området i dag. Hvordan 

ivareta fysiske spor knyttet til virksomheten her.  

 

Planarbeidet skal også se på en alternativ løsning der sanatoriet beholdes. Det har vist seg vanskelig å 

igangsette et totalt rehabiliteringsprosjekt av sanatoriet. Det er krevende å få et bærekraftig prosjekt, 
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spesielt med tanke på bygningens nåværende tilstand, forskriftskrav og beliggenhet. Det er imidlertid 

mulig å se bevaring av bygget i et annet perspektiv der bygget kan fortsette å være en ressurs for 

kreativitet.  

 

Bygget benyttes i dag til filmopptak, foto og annen kulturaktivitet. 

Bygget er stort, men det er en mulighet for å tenke seksjonering og 

beholde deler av bygget til kreative fagområdet som film, foto. 

Deler av bygget kan seksjoneres ut og gis en standard som kan 

godkjennes for opphold.  

 

Bygningsmassen som helhet må gjennomgås med hensyn til helse, 

miljø og sikkerhet. Dette blir en viktig del av utredningsarbeidet. 

 

Det er kostnadskrevende å rive sanatoriet. Det ligger en mulighet i 

at rivingskostnader omdisponeres og benyttes til rehabilitering som 

grunnlag for videre drift. Dette krever imidlertid forutsigbarhet for 

eier slik at de kan overlate drift til ansvarlig aktør.  I planen skal det 

vurderes konsekvenser av en slik løsning for eier med hensyn til 

teknisk gjennomførbarhet. 

 

Uansett valg av alternativ er det avgjørende at det ligger en forutsigbarhet i forvaltning av området 

framover for grunneier.  

 

Hensynet til kulturverninteresser, arkitektoniske og kulturhistoriske interesser gjør det nødvendig å 

vurdere alternative løsninger.  Reguleringssaken skal belyse det potensial som ligger i eiendommen. 

Sanatoriet har en betydelig innvirkning på eiendommen og vil legge klare føringer for hvordan man 

kan utnytte området. Dette er en hovedutfordring i planarbeidet. 

 

2.2 Vurderinger omkring øvrig eiendom Gnr/Bnr 48/2 og 51/2  

Vurdering av potensial omkring Harastølen. Dette kan være avgjørende for konklusjon om sanatoriets 

fremtid. Området bør ikke sees som et isolert område, men utgjøre en del av et større utviklingsområde 

omkring Harastølen, der bla. vegen er avgjørende for framtidig drift i området. Mulige arealer for 

fremtidig utvikling av fritidsboliger, turområder med utgangpunkt i Harastølen og lysløypa.  

 

Vannkraftbygging vil være et sentralt anlegg i området.  

 

I planarbeidet skal det sees på muligheter som ligger i nærområdene til selve sanatorie-området for å 

peke på det totale området som en resurs for Luster kommune, naboeiendommer og Harastølen.  
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3 Planprogrammet - krav til planprosess og utredninger 

3.1 Egne fagutredninger 

3.1.1 Mulighetsstudier mht. vern og bruk av bebyggelse på Harastølen 

Det skal utredes to alternativer med følgende forhold:  

 

Alt 1. Rivning av hovedbygningen. Det bør vurderes å beholde fotavtrykk eller på annen måte 

synliggjøre historien knyttet til sanatoriet og sykehuset. Konsekvenser av rivning må utrede:  

 Hvilke muligheter gir riving mht. å ta området i bruk til andre formål? 

 Konsekvens av riving mht. kulturminneinteresser må utredes.   

 Avbøtende tiltak for å sikre historiefortellingen må utredes.  

 Øvrig bebyggelse i området bør vurderes som selvstendige bygg/eiendommer uavhengig av 

rivning av sanatoriet, både mh.t kulturhistoriske hensyn og som utgangspunkt for 

rehabilitering. 

 

Alt 2. Sanatoriet bevares og deler av øvrig bebyggelse vurderes bevart til annet formål/fritidsboliger.  

 Sanatoriet vurderes mht. helse miljø og sikkerhet.   

 Sanatoriet vurderes seksjonert for ulike formål og med ulik grav av rehabilitering. 

Analysene/studiene skal baseres på realistiske framtidsvisjoner. 

 Området som helhet. Det skal vurderes mulighet for fradeling av eiendommer der sanatoriet 

vil utgjøre en eiendom.  

 

Vurderingene må gjøres i samråd med Sogn og Fjordane Fylkeskommune. 

 

3.1.2 ROS-analyser 

Det skal gjennomføres en gjennomgående ROS-analyse der alle aktuelle tema blir vurdert i tråd med 

kjent metode for ROS-analyser. Noen aktuelle tema som man kjenner til og som må behandles i 

plansaken er:   
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Stein- og eller flomskred. 

Området ligger 500m over havet – over marin grense. Faren for kvikkleire er dermed ikke aktuelt. Det 

er løsmasseskred og eller ustabilt fjell som kan være risiko i disse områdene. Kartet er hentet fra 

nasjonal løsmasse-database.  Kartet viser at selve Harastølen ikke er spesielt utsatt for skred, men det 

ligger løsmasse-lokasjoner nordvest og sørvest for selve platået. Om det påvirker utnyttelse av den 

aktuelle eiendommen må vurderes i plansaken.  

 

Område med forvitringsmateriale øst for Harastølen – vegen ligger delvis innenfor dette markerte 

området. Vegens må undersøkes i plansaken mht. langsiktig stabilitet i dette området.  
 

 Flomskred  

 Grunnforhold for framtidig byggegrunn og eksisterende veg opp til Harastølen. Området 

ligger over marin grense. 

 

Bygge og anleggsperioden 

Alt 1. Eksisterende bygningsmasse skal vurderes revet – risiko i rivnings-prosessen. 

Alt 2. Eksisterende bygningsmasse skal vurderes ivaretatt – kan medføre risiko i anleggsperioden mht. 

utbedring av det gamle sanatoriet.  

 

Adkomstvegen er bratt med hårnålssvinger. Risiko knyttet til transport av materialer inn eller ut av 

området.  

3.1.3 Andre fagutredninger 
Tema  Antatte problemstillinger 

Arkeologi Arkeologisk undersøkelse – Fylkeskommunen må ta stilling til og 

gjennomføre en evt. arkeologisk undesøkelse med tanke på automatisk 

freda kulturminner innenfor planområdet.  

Geoteknikk Undersøke stabilitet i grunnforhold for evt. nye byggetiltak. Vurdering må 

gjøres av ansvarlig firma som innehar denne kompetansen.  

 

3.2 Andre aktuelle tema i reguleringssaken 

3.3 Aktuelle tema som naturlig hører til en reguleringsprosess blir vurdert og belyst i 

planbeskrivelsen.  

 

Tema Antatte problemstillinger 

Landskap, klima.   

Naturmiljø  Henviser til gjennomført utredning i konsesjonssaken. Innarbeides i 

beskrivelsen. 

Landbruk  Aktuelle ressurser innenfor eiendommen, spesielt mht. skog. 

Adkomst  Adkomstvegen til området må vurderes. Utbedring av kritiske møtepunkt, 

breddeutvidelse på strekninger og tilrettelegging av møteplasser. Tiltak for 

å tilrettelegge for økt og sikker trafikk avhengig av fremtidig bruk basert 

bla. på anslått antall biler i døgnet.  

Eksisterende 

bygningsmasse  

Egen utredning mht. kulturminneinteresser, tilstand og fremtidig 

bruksområder.  Konklusjoner sammenfattes i beskrivelsen.  

Lokalisering og 

utnyttelse av 

eksisterende bebyggelse 

Vurdere mulighet for å fradele eiendommer på Harastølen.  

Vurdere salg av eksisterende bygningsmasse for rehabilitering.   

 

 

Omkringliggende 

områder 

Vurdere potensialet i omkringliggende eiendommer  
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Kommunalteknikk Vann og avløpsløsninger må utredes 

Renovasjonsløsninger må utredes i planarbeidet. 

Risiko og sårbarhet 

 

Forhold skal utredes og kartlegges i egen utredning og innarbeides i 

beskrivelsen. 

Konsekvenser av 

kraftverksutbygging  

Det skal vurderes positive og negative konsekvenser av en 

kraftverksutbygging i Døsjagrovi.  

 
 

4. Medvirkning og informasjon  

  
Den formelle saksgangen sikrer medvirkning gjennom lovfestede høringer og offentlig ettersyn. Alle 

innkomne uttalelser vil bli tatt med videre i prosessen. Spesielt berørte grupper som grunneiere, 

rettighetshavere, interesseorganisasjoner, faginstanser og myndigheter på kommunalt, regionalt og 

statlig nivå vil få tilsendt plandokumenter for uttalelse. Alle dokumenter vil være tilgjengelig for andre 

interesserte på annonserte steder.  

Informasjon om prosessen vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Her vil alle resultater av 

gjennomførte utredninger og planforslag være tilgjengelige.  

 

Planforum med aktuelle offentlig instanser (Fylkesmannen, Fylkeskommune, Statens vegvesen og 

andre aktuelle statlige organer) søkes gjennomført i planprosessen.  

 

Dette planprogrammet sendes bredt ut til foreninger, og enkeltpersoner som har vært involvert og har 

vist interesse for Harastølen.  

 

Aktuelle grupper som bør underrettes og drøftes nærmere med og kontaktes direkte. 

 

For øvrig tilskrives aktuelle naboer og lag og foreninger med antatte interesser i området på vanlig 

måte både under høring av planprogram og den ordinære planhøringen. 

 

Under planprosessen vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte for befolkningen hvor planforslaget 

blir presentert, og alle kan komme med innspill. 

 

 

 

Sist datert 15.sept -2016  

Gunnhild T. Garberg 

 

 


