
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notodden 15.sept. 2016 

 

 
 
Til naboer, berørte parter, offentlige instanser og andre interesserte                                                                      
      

            

Melding om oppstart av arbeid med regulering av Harastølen,  
offentlig ettersyn av planprogram for prosessen.  
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 4-2 legges forslag til planprogram for Harastølen ut til offentlig 
ettersyn. Det varsles samtidig igangsetting av arbeid med regulering av Harastølen i Luster kommune.  
Harastølen AS er grunneier og Tinfos AS er forslagstiller for plansaken.  

 
Planprogram 
Programmet viser hvordan planarbeidet skal 
legges opp. Det gir en kort beskrivelse av 
området og en oversikt over aktuelle 
utredningsområder. Forslag til planprogram 
(vedlagt) legges nå ut på høring med 6 ukers frist 
slik at naboer, offentlige aktører og andre 
interessenter kan komme med innspill til 
hvordan arbeidet skal legges opp.  
 
I planarbeidet er det lagt opp til å utrede 
mulighet for alternative scenarier.  
Alt1 rive sanatoriet, beholde et fotavtrykk og 
vurdere potensialet på øvrig område.  
Alt 2 Sanatoriet bevares og deler av øvrig 
bebyggelse bevares.  Sanatoriet vurderes 
seksjonert for ulike formål med ulike krav til 
istandsetting, rehabilitering. Helse, miljø og 
sikkerhet står sentralt. 
 
Planprogrammet ligger tilgjengelig på Luster 
kommune sine nettsider.   
 
 
 
 

Varsling om oppstart av planarbeidet 
Planarbeidet har som formål å vurdere utvikling og bruk av området med det gamle sanatoriet på 
Harastølen. Som det går fram av planprogrammet så legges det opp til at planen utarbeides i to 
alternativer der et av alternativene utreder konsekvens av rivning og et alternativ utreder en regulering 
basert på å bevare sanatoriet.  
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Innspill 
Eventuelle opplysninger og innspill til dette særegne planarbeidet kan sendes til  
Søndergaard og Rickfelt AS, OH. Holtasgt. 29b, 3678 Notodden 
eller på e-post til firmapost@sras.no  
med kopi til Luster kommune, Rådhuset, 6868 Gaupne  
eller postmottak@luster.kommune.no innen 6 uker etter denne kunngjøringen, senest 04.11.16. 
 
kontaktperson hos Tinfos as er – Øyvind Odden epost: oyvind.odden@tinfos.no 
 
 
På vegne av Tinfos AS  
Søndergaard Rickfelt AS 
 
 
Sivilarkitekt Gunnhild T. Garberg 
tlf. 35029500 

gtg@sras.no 
 

Vedlegg: Forslag til planprogram for Harastølen 
 
 
 
 
Adresseliste:  
Naboer i tråd med naboliste   
 
Offentlige fagorgan:  
Sogn og fjordane fylkeskommune 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
NVE 
Telenor 
Luster Energiverk 
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 
Eldrerådet 
Lister idrettslag  
DNT 
Visit Sognefjord 
 
Personer som har engasjert seg i Harastølen:  

Kristian Nielsen -Harastølen  
Kenneth Sølvberg - Nesset, 6788 Olden – har engasjert seg i Harastølen  
Øystein Høyem - Skildheimsvegen 1, 6875 Høyheimsvik 
 
Om det finnes andre engasjerte personer som bør få melding om reguleringsarbeidet så er det 
åpent for å sende disse dokumentene videre.  
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