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Hei,

Jeg viser til VAplan som ble lagt ut på førstegangs offentlig ettersyn 18.10.2017. Ytterligere vises til 

kommunens forslag med andregangs høring med frist 08.12.2017.

Jeg viser også til (og støtter) Synnfjell Hytteforening (SHF) sitt innspill til andregangs høring.

For oss som hytte eier i Synnfjell Øst er det viktigste for oss en forutsigbar kostnadsutvikling og stabilitet i

drift av tilbud og infrastruktur i Synnfjell Øst. Forhåpentligvis vil man også på sikt få en verdistigning 

generelt i området på lik linje med andre sammenliknbare områder.

Slik vi oppfatter det er det dessverre lite som tyder på at parter i området, være seg grunneiere, 

utbyggere og andre interesse parter, trekker i samme retning for en bærekraftig fremtid. 

Situasjonen som nå oppleves med ustabil vanntilførsel og en mer eller mindre ukjent fremtidig kostnad 

for et nytt VA anlegg er en uholdbar situasjon for oss som hytte eier og burde vært tatt tak i på et tidligere 

tidspunkt ved godkjenning av utbygging i området. Videre er det forventet mer involvering av oss hytte 

eiere som blir berørt. 

Som hytte eier belastes vi eiendomsskatt (ja, som oppleves høy) og hvis vi nå også blir stilt ovenfor en høy 

årlig VA avgift+++, så er området lite attraktivt på lang sikt. Som en konsekvens av dette vil jeg anta at 

det også blir mindre attraktivt for utbyggere som kanskje vil se seg om til andre områder?

Jeg oppfordrer derfor til at det ikke tas beslutning før alle alternativer er utredet og en helhetlig plan for 

utviklingen i Synnfjell Øst er på plass. 

Blir den totale økonomiske belastningen for stor ser jeg derfor ikke bort i fra at det blir nødvendig å koble 

på juridisk bistand for en vurdering av kostnadsnivå, informasjonsplikt og osv.

Med vennlig hilsen 

Bjørn Kristiansen 

Telefon: +47 90 19 96 25 

� Please consider the environment before printing this e-mail.

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller 
annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender 
og slett meldingen.
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