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Sak:  Reguleringsplan Lundshaugen  2. Alternativ lokalisering av 

tomter på Indre Hafslo. 
Rådmannen viser til handsaming av utviding av Lundshaugen byggjefelt i plan- og 
forvaltningsstyret 10.12.2020, der det vart gjort slikt vedtak: 
 
1.) Saka vert utsett. 
2.) Rådmannen vert bedd om å gjere ein nærare analyse av om det i og i nærliggjande 
areal til eksisterande plan for bustadfeltet er mulig å regulere inn 2-3 tomtar utan å gå 
inn på gbnr.112/12.  
3) Rådmannen vert bedd om å prioritere oppstart av reguleringsplanlegging av 
bustadfelt Marifjøra/Marheim.  
 
Rådmannen har no utarbeidd ein enkel analyse av alternativ for plassering av 
bustadtomter på Indre Hafslo. Ein har teke føre seg 4 område, 3 små, Lambhaug, Vinda, 
Lundshaugen, og eit større, Marifjøra - Marheim. Det har ikkje vore teke kontakt med 
grunneigarane i dei einskilde områda. 
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Lambhaug 
 

 
Evt. tomter på Lambhaug, nedst i midten. Lundshaugen øvst i midten. 
 
Areal ? 
 
Lokalisering: 
På Lambhaug, om lag 240 moh. 
 
Plansituasjon: 
Utmark, skogsområde. I kommuneplanen sin arealdel er det avsett eit område, B5, på 3 
daa, til bustadområde. Då kan det byggjast eitt nytt bustadhus, i tillegg til dei tre som er 
der frå før. Dersom området skal utvidast utanom dette, må området regulerast. 
Regulering er føresett utført i privat regi. Det er ikkje med i kommunen sitt 
planleggingsprogram for år 2021- 2024. 
 
Grunneigar: Anette Melheim Kjos, 113/6. 
 
Framdrift: 
Ukjend. 
 
Avstandar: 
Indre Hafslo Oppvekstsenter, m/barnehage:  Om lag 2,5 km, langs Ekrevegen. 
Høgdeskilnad ca. 90 m. Skulevegen kan ikkje reknast som farleg eller vanskeleg.  
1. klassingar må ha skuleskyss 
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Infrastruktur: 
Lett tilknyting til offentleg veg. 
Vassforsyning: Frå kommunalt nett.  
Avløp:   Privat.  
 
Vinda (liten del). 
 

 
Biletet viser 2 alternativ for plassering av tomter aust for Ekrevegen. 
 
Lokalisering: 2 tomter, om lag  2,4 daa, nær Ekrevegen. Om lag 180 moh.  
For å dekke behovet på kort sikt, kan det leggjast inn 2  tomter på austsida av 
Ekrevegen. Evt. kan det leggjast inn eit par tomter, 3 daa,  innanfor området Vinda. 
 
Plansituasjon: 
Området grensar opp mot regulert bustadområde i Lundshaugen og området «Vinda», 
som er avsett til bustadområde i kommuneplanen sin arealdel. 
Området må regulerast, men det er ikkje krav om utarbeiding av planprogram, jf. 
reglane i § 4-1, 1. ledd i  PBL.  
 
Framdrift. 
Regulering av heile feltet er teke med i planleggingsprogrammet der det heiter: 
«Oppstart: Ved behov, jf. behov, etter Lundshaugen/Marifjøra». 
 
Avstandar. 
Avstand til skule/ barnehage er om lag 7 – 800 m, med ein høgdeskilnad på 20 – 30 m.  
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Grunneigarar: Einar Lunde på 112/2. 
  Silje Vinda og Kjell Øystein Ruud på 110/4, Vinda. 
 
Infrastruktur: 
Området kan koplast til kommunal veg. Også eksisterande anlegg for vassforsyning og 
avløp toler nokre tomter i tillegg til feltet i Lundshaugen. 
 
 
Lundshaugen, utviding mot søraust. 

 
Lundshaugen. 
 

 
Gjeldande reguleringsplan. 
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Lokalisering:  
På haug, knappe 3 daa sør i regulert felt. 
 
Plansituasjon: 
Reguleringsplan frå 2018. Regulert som friområde. Området må evt. omregulerast. 
 
Grunneigar:  
Luster kommune, gbnr. 112/17. 
 
Avstandar: 
Indre Hafslo Oppvekstsenter, m/barnehage:  1 km. Ca.  50 m høgdeskilnad. 
 
Infrastruktur: 
Veg: Området ligg på ein haug. Nedste delen av området, mot aust og nord, er svært 
bratt, delvis med fjellskjering. Vegtilkomst er krevjande å få til. Det kan vere mogleg å 
ta tilkomst til 2 tomter over eigedomen til Malvin Moen, gbnr. 112/12. Vegen kan t.d. 
leggjast vest for driftsbygning/reiskapshus. 
Vassforsyning: Frå kommunalt nett.  
Avløp:   Til kommunalt nett.  
 
Lundshaugen 2 
Rådmannen  viser her til saksutgreiinga knytt til sak 71/20 i plan- og forvaltningsstyret.  
Avstand til skule m.m. blir som for Vinda. 
 
Marifjøra/Marheim 
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Areal: 32 daa.  
 
Lokalisering: 
Over Marifjøra. 7-70 moh. 30 bueiningar i kommuneplanen sin arealdel. 
 
Plansituasjon:  
Området er avsett til byggjeområde, bustader, i kommuneplanen sin arealdel. I dag 
delvis utmark. Feltet må regulerast. 
 
Framdrift: 
Planleggingsprogram 2021-2924: 
Reguleringsarbeid skal starte i 2021, plan skal vedtakast i 2022.  Planarbeid har vore 
sett på vent i høve «infrastrukturavklaringar», jf. under. 
Kommunestyret gjorde i budsjettsak for 2021, slikt samrøystes vedtak: 
«Bustadfelt i Marifjøra må kome i gang parallelt med framføring av ny vassforsyning til 
bygda i 2021». 
 
Orientering: 
Mot nordaust. Soltilhøva bør undersøkast nærare i reguleringsarbeidet. 
 
Avstandar: 
Indre Hafslo Oppvekstsenter, m/barnehage: 3,4 km. Høgdeskilnad  80 – 100 m. 
Avstanden til Indre Hafslo Oppvekstsenter er målt på kart langs eksisterande vegnett. 
Elevar må gå langs fylkesveg 5640 og krysse Fv. 55. 
Sjølv om avstanden til barneskulen på Indre Hafslo er mindre enn 4,0 km, må vegen 
reknast som vanskeleg. Også for elevar over 1. klasse må ein rekne  med skuleskyss. 
(Avstanden til Gaupne barneskule er 3,0 km, nær flatt. Tunnelen gjer at det også her 
evt. må reknast med skuleskyss.) 
     
Infrastruktur: 
Veg: Feltet grensar mot Fv 603 i Marifjøra.  
Vatn: Marifjøra manglar vassforsyning som kan forsyne nytt byggjefelt.. 
Avløp: Det er ikkje avløpsanlegg som kan ta i mot avløpet frå feltet. Dette må 
prosjekterast og byggjast før området kan takast i bruk. 
Prosjektering av vassforsyning og avløp for Marifjøra kan  kome i gang i løpet av 2021. 
Det er t.d. nødvendig å byggje nytt høgdebasseng for vatn, anten vatnet blir teke frå 
Gaupne eller frå Hafslo. 
Framtidig avløpsanlegg må kunne ta i mot både avløpet frå eksisterande busetnad i 
Marifjøra og frå det nye feltet. Arbeidet i marka med desse anlegga kan i beste fall starte 
på slutten av 2021.  
Desse 2 anlegga krev vesentlege investeringar. 
Ut frå det som er skrive over, er det grunn til å rekne med at det er vanskeleg å forsere 
reguleringsarbeid og utbygging. Feltet kan vere klart i løpet av 2023. 
 
Konklusjon: 
Regulert bustadfelt Marheim - Marifjøra kan ikkje dekke trongen for bustadtomter på 
Indre Hafslo på  heilt kort sikt. 
 
 
 
 
Arne Ingjald Lerum 
seniorrådgjevar


