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Bakgrunn: 
Planområdet ligger i Vestre Slidre Statsallmenning, og grunneier er følgelig Statskog. Statskog har 
inngått avtale med Vaset skiheiser AS om utvikling av et område på ca 15 daa, som gir snaut 11 daa 
byggeområde. Plassering av planområdet er omtrent ved rød prikk på oversiktskart 1, mellom 
Panoramavegen og skiheisen. 

 

 
Kart 1: Oversiktskart 

 
Planforslaget legger opp til 18 tomter regulert til kombinert formål fritidsbolig og utleiehytte. Tomtene 
er mellom 440 og 910 kvadratmeter. Ideen bak planen er å lage et kompakt hyttefelt inntil skianlegget, 
der det i utgangspunktet reguleres til fritidsbolig, men hvor det klart og tydelig går fram at utleie både 
er lovlig og ønskelig. Planområdet er på totalt 14,1 daa.   
 
Forhold til overordna plan: 
Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Vaset alpinområde, vedtatt i 
kommunestyret 22.09.2011. Arealet som nå reguleres er i gjeldende plan vist som kombinert formål 
fritidsbolig og forretning, jf gjeldende reguleringsbestemmelser. Her går det fram at det kan bygges 
leiligheter og frittstående hytter. På kart 2 er planavgrensning på reguleringsplan Vaset skiheiser 
hyttegrend lagt oppå gjeldende plan for Vaset alpin. Planforslaget er altså i all hovedsak i tråd med 
overordna arealbruk når det gjelder områder for fritidsbolig/ utleie.  
 
I gjeldende kommunedelplan for Vaset vedtatt ca 2005, er området vist som næringsområde og kalt 
S10. Intensjonen da var at det skulle reguleres til hytter/ leiligheter for salg, men at for deler av 
området skulle det være med tilbakeleieavtale. Erfaringer har vist at dette har fungert bare delvis andre 
steder, og når reguleringsplan for Vaset alpin ble vedtatt, så ble føringen om tilbakeleie fjernet. 
Planforslaget er således også i tråd med tolking av kommunedelplanen.  

 
 



 

 
Kart 2: Planområdet vist med rød stipla linje oppå gjeldende reguleringsplan. 

 
Det skal her poengteres at det er regulert inn et renovasjonspunkt rett utenfor nordenden av 
planområdet, jf kart 2. Dette renovasjonspunktet er i dag feiletablert innenfor planområdet, men planen 
legger til grunn gjeldende reguleringsplan skal følges og at dette renovasjonspunktet blir flyttet ut av 
planområdet av de ansvarlige.   

 
Om planforslaget/ landskapsvurdering: 
Planforslaget legger altså opp til 18 nye hyttetomter, jf forslag i kart 3. Tomtene er relativt små, og det 
er derfor lagt opp til en relativt høy utnyttelse på tomtene, der det er forslått en maksimal utnyttelse på 
BYA = 30% pr. tomt. I gjeldende plan er denne utnyttelsen satt til 25%, men det blir i minste laget når 
en har en tomtestruktur slik det blir lagt opp til her. En har for øvrig valgt å holde på 8 meters 
mønehøyde, noe som samsvarer med gjeldende plan.  
Det er satt en begrensning oppad på maksimalt BYA = 180 m2, fordelt på boenhet og ett bygg til. 
Inkludert i BYA er da også 36 m2 til utendørs parkering.  

 

 

Kart 3: Planforslag. 



Planområdet ligger nord for Panoramavegen i ei nordvendt li. Slik sett er det ikke de aller beste 
solforholdene her, men det gir gode snøforhold. Det er også bakgrunn for at Vaset skiheiser er etablert 
her, og planområdet ligger gunstig til i forhold til heisen som aktivitet. Det er også en av 
hovedgrunnene til at en planlegger med små hyttetomter. Det er viktig å bruke arealet inntil heisen på 
en god og fornuftig måte, og en får slik sett en god arealutnyttelse. Fra utbygger sin side er det 
besluttet at det skal bygges enheter med kun en boenhet. Byggegrenser er med og styrer i stor grad 
hvordan det er mulig å etablere boenhetene, og planbestemmelsene sier at bygg skal ligge med 
møneretning langsmed kotene. Tomtene er plassert slik at alle har utsiktkorridorer fra sine hytter i 
retning Vasetvatnet og fjella i vest, men med en såpass tett struktur, vil det for enkelte tomter bli en 
del begrensing av utsikten, spesielt for de tomtene der det kan etableres hytter med mønehøyde på 
inntil 8 meter. Denne mønehøyden er med og underbygger en arealbruk med høy arealutnyttelse, men 
er altså med å begrenser utsiktsforhold. Dette kompenseres imidlertid med nærheten til heisanlegget, 
når en vurderer attraktivitet.  
 

 
 
Kart 4: Planforslag m strek som viser terrenghelning.. 

 
Planområdet er jamt skrånende i nordlig retning, og er tilvokst med bjørk. I bunnsjiktet er det i 
hovedsak gras- og blåbærlyng som dominerer, men det er også noen bløtere partier med vier og en 
blanding av gras og starrarter. Kart 4 viser en analyse av helningen på tomtene, og de røde strekene 
viser en fallretning på 1:6 eller slakere. Det betyr i praksis alle tomtene, med unntak av tomt 5 og 8, 
som har en helling mellom 1:4 og 1:6. En ser her at det er en litt brattere kant ved disse to tomtene, og 
at T6 og 7 i bakkant ligger på ei flate som stikker litt ut i terrenget.  
Planområdet trenger lite nye veger, da veg 2 ligger i gjeldende plan, og er under bygging av Vaset 
Utbyggingsselskap AS for å løse ut godkjente tomter lengre opp i lia. Veg 1, 3, 4 og 5 er mindre veger 
som kan dimensjoneres etter behov.  
 
Arealregnskap: 
Planområdet er totalt 14 055 kvadratmeter. Følgende hovedkategorier utgjør av dette: 
 
1800 – Kombinert bebyggelse og anleggsformål:    10 699 m2 
2011 – Kjøreveg          2 634 m2 
2015 – Gang og sykkelveg           287 m2 
2018 – Annen veggrunn – tekniske anlegg         392 m2 
3001 – Grønnstruktur                     43 m2 
 
En ser at svært lite av planområdet er regulert til grønnstruktur. I Vestre Slidre har man operert med en 
mal på at minimum 30% av planområder skal ha en «grønn» arealkategori. I denne plansituasjonen må 



planområdet sees som en del av reguleringsplan Vaset alpin, og at kravet til grøntareal er innenfor det 
totale planområdet inkludert Vaset alpin.   
 
Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbar jord i planområdet, men hele arealet er definert som 
vernskog, jf den digitale kommunale kartløsningen.  
 

Vann- og avløp: 
Hele planområdet skal koples til kommunalt vann- og avløpsnett. Det er enda ikke helt avklart hvor 
ledningsnettet skal legges, da en er avhengig av å ha på plass de endelige tomteplasseringene. I dette 
området er v/a imidlertid lett å løse, da det er eksisterende nett helt inntil planområdet.   
 
Strøm: 
Det er eksisterende strømledning i planområdet, og E-verket planlegger en ny nettstasjon rett utenfor 
planområdet, som også kan forsyne Vaset Skiheiser hyttegrend.    
 
Trafikkforhold: 
Planområdet har hovedtilkomst fra E16 via Panoramavegen til Vaset. Fra Panoramavegen er det i 
Vaset alpinplanen regulert inn en vei som skal gå videre oppover i lia. Denne er videreført, da en 
forutsetter at det er gjort tilstrekkelige analyser for denne tidligere. 9 av tomtene har atkomst via denne 
vegen (veg 2), 3 tomter har via en liten veistubb som er kopla til panoramavegen, og de resterende 
tomtene har atkomst via parkering til skiheisen og opp en eksisterende hyttevei. Denne har en stigning 
på litt i overkant av 1:8, noe som er akseptabelt for en internvei i et hyttefelt. 
Det er regulert inn sikttrekanter på Panoramavegen, og vegsystemet er generelt oversiktlig.     

 
Risiko- og sårbarhet: 
Det er utarbeidet egen ROS-analyse for planen, der en konkluderer med at det ikke er registrert forhold 
som gjør det uakseptabelt å gjennomføre planen.  
 
Dyreliv, friluftsliv og verneverdige områder: 
Det foreligger ikke kjente konflikter i forhold til dyreliv, vilttrekk og lignende. Situasjonen er vurdert i 
forhold til biomangfoldlovens § 8-12, Artskart og naturbasen. Verken i naturbasen eller Artskart er det 
registreringer innenfor planområdet. Det skal imidlertid påpekes at arealet ligger innen vernskog. 
 
Vurdering etter biomangfoldloven § 8-12:    
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Området er vurdert i forhold til naturbasen til DN, samt Artskart, jf over.  
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Planområdet skiller seg ikke ut med spesielle plante- og dyrearter i forhold til nærområdet. Det som 
eventuelt blir ødelagt på byggetomtene vil en finne i nærområdet. En skal likevel både i planarbeidet 
(og ikke minst om planen blir sett ut i livet) ta de hensyn som skal til for å ta vare på den eksisterende 
vegetasjonen.  
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samla belastning) 
Det er noen bekker/ fuktdrag i/ ved planområdet. En forutsetter at vann- og avløpsplan sørger for at 
avløpsløsninger ikke forurenser.  
Det er klart at nedbygging og bruk av området vil virke inn på økosystemet lokalt.   
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaver vil bekoste plan for nødvendige vann- og avløpsløsninger. Kunnskapen en har om plante- 
og dyreartene i området er at det er de samme artene som i nærområdet, og det er ingen grunn til å 
forlange nærmare vurderinger.  
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  



En forutsetter at entreprenører gjennomfører utbygging etter gjeldende forskrifter.  
 
En konkluderer med at det ikke er viktige arter eller naturtyper som blir vesentlig skadelidende som et 
resultat av reguleringsplanen.  
 
Når det gjelder friluftsliv, så er ikke planlagte tiltak til hinder for slik utøvelse.  
 
Konklusjon: 
Planforslaget bygger på en ide om tett utnyttelse inntil et heisanlegg. En har ikke gjennom de 
analysene som er gjort funnet forhold som gjør at planforslaget ikke bør fremmes. En mener dette er 
en god arealdisponering ut fra profilen Vaset har, og fremmer forslaget til kommunal behandling.   

 
 
 
 

Innkomne merknader til oppstartsvarselet: 
 
Innkomne merknader blir her gjengitt og kommentert: 

 

Valdresenergi  

 
Vi vier til ovennevnte reguleringsplan. 
 
Det regulerte området "Vaset alpinområde" ligger like ved og der har vi fått regulert inn ei tomt for 
nettstasjon. (se vedlagt kart der den er merka av) 
Denne nettstasjonen kan også dekke området "Vaset Skiheiser hyttefelt". 
 
Det som kanskje kan skape problemer her er hva som kommer først og sist. 
Blir vegen bygd er det ikke noe problem. 
 
Dersom det skulle bli umulig å benytte denne nettstasjonen, må det reguleres inn ei tomt i det nye 
feltet, sentralt plassert. 
 
Men vi håper at den som er regulert inn i "Vaset alpinområde" kan benyttes. Dette vil være mest 
kostnadsbesparende for alle parter. 
Vi blir gjerne med på en dialog om hvordan vi best mulig får til dette. 

 

 
Kommentar: 
Alt tyder på at det å kople seg til ny nettstasjon i Vaset alpin blir en grei løsning, da nevnte veg er 
under bygging.  

 

NVE 
 
Vi viser til varsel om oppstart datert 28.03.2017. 
 
NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, 
vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg. Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og 
skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og 
bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot 
flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar 
beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til 
klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. 
 



Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 
planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan 
ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere 
for utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 
sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 
tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. 
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 
store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig 
ettersyn. 
 
Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og 
planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 
ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 
ivaretatt jf. pbl § 28-1. 
Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse 
underveis i planprosessen. 
 
Kommentar: 

Det vises til ROS-analysen.  

 
Oppland Fylkeskommune, regional utvikling og kultur 
 
Vi viser til brev datert 28.3.2017. 
 
Merknad fra Regionalenheten 
I gjeldende reguleringsplan for området er Vaset alpinområde, godkjent i 2011. Det aktuelle 
planområdet F/N 1 og 2 er regulert til kombinert formål for fritidsbebyggelse/forretning. Områdene er 
hhv. 10 daa og 1,2 daa. Formålet nå er å regulere områdene til fritidsbebyggelse i form av frittliggende 
hytter med vegatkomster. 
 
Planformålet er avklart i overordnet eller tidligere godkjent plan. Problemstillingene som må utredes 
nå i en planbeskrivelse, jfr. pbl § 4-2, vil etter vårt syn være: 
 
� At formålet forretning utgår 
� Utnyttelsesgraden 
� Veg- og trafikkløsninger 
 
Skissen som det arbeides etter viser i alt 19 hytter, dvs. ca. 1,7 hytter pr daa. Planområdet ligger 
sentralt på Vaset, omtrent 1 km fra det planlagte sentrum, men helt inntil alpinanlegget. Det er regulert 
gang og sykkelveg langs Panoramavegen forbi planområdet. 
 
Vi har ingen merknader til den skisserte tettheten, når det planlegges for frittliggende hytter. Skissen 
viser et nokså tettbygd felt med små tomter. Uttrykket er noe monotont og det bør legges opp til noe 
variasjon. Dette vil kunne fungere med en feltutbygging, men med individuelle utbyggere, vil dette 
kreve sterke bestemmelser for å styre utbyggingen på hver tomt, både i form og størrelse. 
 
I et slikt område hadde det imidlertid vært positivt med en enda tettere utnyttelse, men da f.eks. i form 
av et leilighetskompleks. Vi vil tilrå at utbygger søker en atkomstløsning som ikke krysser regulert 
gang- og sykkelveg. Videre vil vi tilrå at det søkes å regulere åpninger fra hyttefeltet til alpinbakken 
som muliggjør ski inn/ski ut fra de fleste tomtene. Dette bør være mulig med små tilpasninger i 
skissen. 

 
Merknad fra Kulturarv 
Vi kjenner ikke til fredede eller verneverdige kulturminner som vil bli berørt av tiltak i planområdet. 
Potensialet for funn av uregistrerte kulturminner vurderes som lavt, og det vil ikke være behov for å 



gjennomføre registreringer jfr. Kulturminnelovens § 9. Vi minner om at dersom det i forbindelse med 
arbeidet likevel fremkommer automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent fra før, skal 
arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8. 
 
Kommentar: 
Fylkeskommunen retter forståelige merknader til oppstartsvarselet. Nå er noe av dette kommentert i 
planbeskrivelsen, men det er viktig å understreke at kombinasjonen mellom fritidsbolig og næring har 

vært med tanke på forretning i form av utleie, noe som blir videreført. Følgelig mener en at planforslaget 
er i tråd med tidligere planer. Dette r også en type område hvor det mange plasser blir bygd 

leilighetsbygg med suksess. Det har vært gjort en vurdering av en blanding av enkelstående hytter og 
bygg med flere enheter. Utbygger har vært gjennom den prosessen, og landa på at en ønsker å bygge 
enkeltstående bygg. En støtter også fylkeskommunen i at gang- og sykkelveien bør brytes av trafikk minst 

mulig. En har derfor tatt utgangspunkt i eksisterende kryss og regulert veg. En har likevel måtte regulere 
inn veg 5 til tomtene T10-T12 for å unngå at unødvendig mye areal i planområdet ble brukt til veg.       

 

Fylkesmannen i Oppland 

Vi viser til oversending av 29. mars  2017 med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vaset 
skiheiser hyttefelt. 

Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventar generelt at nasjonale og regionale interesse 
omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland 
kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det vidare planarbeidet. Vi forventar ellers at kap. 1 om prosess og 
planførebuing blir følgt opp.  

Oversending av SOSI-fil 
Når planforslag blir sendt på høyring, ber vi om at eitt eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil blir sendt til 
Statens kartverk pr e-post; planHamar@statkart.no. Statens kartverk Hamar vil lagre den digitale 
arealplanen i ein eigen regional høyringsdatabase som dei statlege og regionale høyringsinstansane 
skal nytte i si sakshandsamimg. Dette vil forenkle sakshandsaminga og gje raskare og betre 
høyringsuttale til kommunane. Dei filene som blir oversendt må vere identiske med det plankartet som 
blir lagt ut til offentleg ettersyn. Statens kartverk vil utføre ein teknisk kontroll av planen og melde ev. 
behov for retting attende til kommunen. 

Kommentar: 

Merknaden tas til etterretning. 

 
Inger Marie Jørstad - 1 

 
Takk for mottatt varsel om oppstart av planarbeid i Vestre Slidre kommune - detaljreguleringsplan 
"Vaset Skiheiser hyttefelt" med utbyggingsavtale. 
Vi har to merknader: 
1) Vi har merket oss at: " Det kan komme mindre justering av plangrense... Vi ber om at grense ikke 
flyttes mot vår tomt. 
Begrunnelse: Vi flyttet vår hytte med nettopp bakgrunn i den nevnte regulering, for å "komme litt opp" 
og fortsatt ha sikt til Vasetvannet. Forutsetningen var at det nye regulerte området ikke skulle komme 
etter. 
 
2) Vi har helårsveg i dag, og kan se at denne kan komme i konflikt med aktuell regulering/utbygging. 
Vi ser også at planlagt ny veg blir vår fremtidige adkomst. Vi ber om at rekkefølge her mht. oppstart 
blir vektlagt slik at vi har adkomst til hytta. 
 
Vi håper dette kan være gode innspill. 
Lykke til med utbyggingen. 



 

Inger Marie Jørstad - 2 
 

Viser til hyggelig telefonsamtale 9. mai hvor vi snakket om eventuell justering av plangrense og at vi 
har helårsveg til hytta vår, Panoramavegen 1082. I den forbindelse kom jeg på at vi også har en brønn 
vi må ta vare på. Det er jo der vi henter vannet vårt! 
Vedlagt kartskisse med inntegnet brønnpunkt. 
 
Dette brønnpunktet er for øvrig mye omtalt i forbindelse med reguleringsplan for område S10 (nå kalt 
Vaset Skisheiser hyttefelt) i 2006 da du var saksbehandler i Vestre Slidre kommune. 
Hvis du ønsker kan jeg sende deg papirer på dette. Bare å si i fra. 

 

Kommentar: 

Jørstad har kommet med 2 merknader, og disse blir kommentert felles. Det blir gjort en liten justering 
av veg og tomt opp mot Jørstad, men dette er delvis på grunn av deres egen atkomst. Ved å regulere 

slik det nå blir gjort, kan Jørstad velge å kjøre den nye vegen til endes, der det er mulig å fortsette opp 
deres egen veg. Det vil bli en noe skarp sving, men all den tid Jørstad sin veg er lagt gjennom et 
byggeområde, er dette en mulig løsning for dem. Dersom det blir vanskelig, må de kople seg til det 

øvrige vegnettet på en eller annen måta.  
Når det gjelder brønn, ser den ut til å ligge utenfor planområdet. Nå er likevel Vaset 

Utbyggingsselskap i gang med å bygge veg 1. Spørsmålet er om den vil drenere vekk tilsiget til denne 
brønnen. Ny plan ser i alle fall ikke ut til å påvirke brønn.   

 
 
Utmarksplan AS – 28.12.2017, KVS 


