
Til Nordre Land kommune  
                                                                                                                          Oslo 25. februar 2019                 
 
Uttalelse  fra Synnadalen hyttelag til varsel om Oppstart av Reguleringsplan for VA og 
Fellestiltak, 1. trinn. 
 
 
Gjennomgående turveg på vestsiden av Synna må fjernes 
Synnadalen hyttelag protesterte mot denne turvegen allerede i vår uttalelse 12. desember 
2016. Videre skrev vi i vår uttalelse 15. august 2018: 
«Synnadalen hyttelag ønsker ikke å prioritere gjennomgående turveg på vestsiden av Synna, 
noe som ville kreve store investeringer. Turgåere som vil gå lengre turer vil foretrekke stier 
opp i fjellområdene. For hyttefolk flest, ikke minst barnefamilier og eldre, vil det være mye 
lettere med en turveg gjennom hyttefeltene på østsiden av Synna. En sammenbinding av 
eksisterende atkomstveger i hyttefeltene vil være enklere for de daglige korte turene, og vil 
kreve langt mindre investeringer. Dette må prioriteres fremfor store deler av den 
gjennomgående turvegen. Fellestiltakene må holdes på et nøkternt nivå, slik at det ikke blir 
for dyrt å kjøpe hytte i Synnfjell øst.» 
 
Trafikksikker ferdsel må prioriteres! 
Vi understreket, og vil understreke igjen, at en oppnår mye bedre trafikksikkerhet ved en slik 
turveg på østsiden. Med den foreslåtte turvegen på vestsiden ville atkomst fra hyttefeltene 
være på strekninger på fylkesvegen og med kryssing av denne for å komme fram til 
turvegen. For å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter best mulig er det vesentlig at 
turvegen går på østsiden på strekningen fra Synnfjellporten og nordover. Det bør heller 
prioriteres turveg fra reguleringsområde Åssætra til Synnfjellporten. Her kan det være 
hensiktsmessig at turvegen går på vestsiden via Hansehoppet, med en trafikksikker kryssing 
over mot Synnfjellporten. 
 
Det er formelt fullt mulig i denne omgangen å gå bort fra forslaget om turveg på vestsiden. 
Formannskapet vedtok 9. mai 2018, i sak 53/18, å sende kommunedelplanen ut på 2. gangs 
høring. Punkt 5 i formannskapets vedtak er: 
 «Tillegg til planbeskrivelsen: Rådmannen viser til at fellestiltakene i kommunedelplanen er 
på et overordnet nivå, og at flere detaljer og muligheter ennå ikke er ferdig utredet. Dette 
gir rom for endringer gjennom områdereguleringsplaner for fellestiltak i Synnfjellet, som er 
neste plannivå.» 
 
Vi protesterer på turveg på vestsiden nordover fra Synnfjellporten og foreslår enklere 
løsninger gjennom hyttefeltene på østsiden.  Turveg gjennom hyttefeltene på østsiden vil bli 
mer praktisk og mye mer brukt til daglig, og gir dermed langt bedre trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. Økonomisk blir det også en mye gunstigere løsning.  
 
Tidligløype Endelausmyrene 
Vi bifaller forslaget om tidligløype ved Endelausmyrene, men mener den ikke bør kreves 
opparbeidet med grusdekke. Her bør det ikke gjøres større inngrep i terrenget enn det som 
er nødvendig for å kunne komprimere snøen og legge løype i traseen så tidlig som mulig. 
 



Vann og avløp 
Den foreslåtte VA-løsningen vil kreve meget store investeringer og gi betydelige kostnader 
for hytteeiere både i anskaffelse og i årlige utgifter. Vi går mot forslaget om Synnfjorden som 
drikkevannskilde. Det må utredes mer framtidsrettede og moderne lokale løsninger for VA 
med lavere investeringer og med trinnvis utbygging over en årrekke. Renseanlegget ved 
Spåtind beholdes og utbedres, og en slipper den kostbare overføringstraseen sørover fra 
Spåtind.  
 
BAB12 på Klevmosæterhøgda ligger tett inntil bl.a. kloakkledning og bør flyttes. 
 
 

På vegne av Synnadalen hyttelag 
 

Helge Knutzen  Anne Alvik 
styreleder  nestleder 

 


