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Luster kommune  
Rådhuset
6868 Gaupne
 

Fråsegn til søknad om dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen og pbl. § 1-8 for 
oppretting av punktfeste for dagsturhytte på gbnr. 178/2, Ytre Eikum i Luster kommune 

Vi viser til oversending dagsett 09.12.2016. 

Søknaden gjeld løyve til oppretting av eit punktfeste for ei dagsturhytte på om lag 15 m2 for ålmenta 
på gbnr. 178/2 på Ytre Eikum. Dagsturhytta er tenkt plassert nær strandkanten i eit område som i 
arealdelen til kommuneplanen er sett av som LNF-område.   

Oppføring av dagsturhytte er ledd i eit samarbeid mellom Sparebankstiftinga og alle kommunane i 
fylket. Det er meininga at det skal oppførast ei dagsturhytte i alle kommunane i Sogn og Fjordane. 

Vurdering
Dagsturhytta skal vere enkelt utforma, ikkje isolert, utan straum og sanitæranlegg og skal ikkje ha 
sengeplassar for opvernatting. Det skal kunne etablerast ein enkel utedo i tilknyting til hytta. 

Hytta skal plasserast på grunnmuren etter ei tidlegare uteløe. Ut frå kart ser det ut til at hytta då vil 
bli liggjande berre om lag 5-6 meter frå strandkanten. Sjølv om dagsturhytta skal vere for ålmenta, 
tilrår vi å vurdere om ei plassering noko meir tilbaketrekt frå sjøen kan vere ei aktuell løysing, m.a. 
for å betre ivareta interessene bak strandsonevernet. 

Viss kommunen finn at vilkåra i pbl. § 19-2 for å kunne gje dispensasjon for dagsturhytta er innfridde, 
tilrår vi å vurdere om det bør setjast vilkår i vedtaket, t.d. om å trekke hytta noko meir attende frå 
strandkanten. 

Vi ber om å få tilsendt kommunen sitt vedtak i saka.    

Med helsing

Brevet er godkjent elektronisk og har difor ikkje underskrift.

Kopi: Sogn og Fjordane fylkeskommune 
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