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Planprogram detaljreguleringsplan for område S2 

Innen Vaset Utbyggingsområde 

Vestre Slidre kommune 

 

Bakgrunn og formål med planarbeidet, lokalisering og beskrivelse av området, gjeldende 

plansituasjon og skisse til planforslag 
 
Utmarksplan AS har blitt kontaktet av Vaset Utbyggingsselskap AS (heretter kalt VU AS), en av 
utbyggerne på Vaset i Vestre Slidre kommune med formål å revidere gjeldende reguleringsplan for 
område S2 innen Vaset Utbyggingsområde. Planområdet ligger i Vestre Slidre Statsallmenning.  
Det har vært oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune (arrangert 23.11.18) angående revisjon av 
planen, og kommunen tilrår at planarbeidet blir startet opp.  
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Lokalisering av område S2 er vist på kart 1. Planområdet er lokalisert sør for Vasetvannet mellom 
Vaset skistadion og Brennabu Leirskole. Atkomst til område fra Panoramavegen er langs 
Murkelivegen fram til skistadion. Der tar en av Murkelivegen og opp Tyttebærstigen til S2.  
 
Området har god utsikt utover Vasetvannet. Skiløyper, skiheis og andre funksjoner som butikk og 
servering er innen rimelig gangavstand.  
 

 
Kart 1: Utsnitt av kommunen sitt digitale kart. Planområdet er vist med rød ring.  

 
Eksisterende situasjon/ planstatus  

Område S2 er i dag utbygd med 9 leilighetsbygg, jf bilde 2 under.  
 

 
Bilde 2: bilde av område S2 i Vaset Utbyggingsområde med eksisterende bebyggelse foto -SES.  
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Noen enheter er regulert til fritidsbolig og noen til næring, jf gjeldende reguleringsplan vist på kart 2 
under. Som en ser av gjeldende reguleringsplan, åpner den for ytterligere 10 bygg, men 9 av disse er 
av den minste typen, jf de 4 svarte byggene som ligger med raust utover på bilde 2. 
Dersom en ser plankartet opp mot bilde 2, ser en at bygg 1 – 5, 17 og 18 (fritidsbolig) og bygg 9 og 10 
(utleie) er etablert.  
 

 
Kart 2: Gjeldende reguleringsplan for S2.  
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Kart 3: Gjeldende reguleringsplan for S2 sett i sammenheng med gjeldende plansituasjon i nærområdet. 

 
Kart 3 viser område S2 sett i sammenheng med gjeldende reguleringsplan for Vaset sentrum. Denne 
planen ble vedtatt i etterkant av S2-planen, og viser planlagt sentrum/ sentrumsgate på Vaset i øst, 
ballbane og Brennabu Leirskole i sør, Vasetstogo utleiehytter i vest og Vaset stadion (skistadion/ 
utggangspunkt for skiløyper) i nord.  
Det er også et par områder som er regulert til kombinert formål næring/ fritid i sentrumsplanen. I disse 
områdene er det åpnet for at fritidsenheter kan etableres, men at disse også kan brukes som 
næringsenheter til utleie, blant annet inntil Vasetstølen.  
 
Denne måten å regulere arealet på er bakgrunnen for planinitiativet fra Vaset Utbyggingselskap AS. 
De ønsker å endre reguleringsformål på hele planområde S2 til kombinert formål fritidsbolig og 
næring i tråd med slik dette er regulert i detaljregulering for Vasetstølen.   
VU AS har over tid erfart at det å bygge og selge boenheter regulert til næring er vanskelig i dagens 
marked, men at en kombinasjonsløsning ser ut til å fungere.  
 
Det har som det tidligere har vært vist til, vært gjennomført oppstartsmøte med kommunen. 
Kommunen har vist til at en slik endring ikke er i tråd med gjeldende plan, noe som gjør at det kreves 
en begrenset konsekvensundersøkelse som en del av planrevisjonen. Det ligger da i kortene at det også 
må utarbeides planprogram som en del av prosessen/ oppstartsvarselet.  
 
Planprogrammet er hjemlet i plan- og bygningsloven § 4-1, der det heter følgende:  
 
 

«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om 

planprogram for reguleringsplaner. 
 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 



 

5 
 

 

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette 

framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram.» 
 
Planprogrammet kommer derfor til å forholde seg til 2. ledd i § 4-1, samt drøfte og konkludere med 
rammer og behov for nødvendige utredninger i endelig forslag til reguleringsplan. En tar også til 
etterretning at berørte og statlige myndigheter i sin uttalelse til planprogrammet skal konkludere med 
om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Det er utarbeidet 
skisser for hvordan kartet til reguleringsplanen er tenkt, noe som også blir drøftet og gjennomgått 
senere i planprogrammet.  
 
Skisse til planforslag er utarbeidet for å illustrere hvordan en tenker planløsning, jf kart 4. Denne 
planskissa blir presentert nå, slik at resten av dokumentet kan sees i forhold til denne planløsningen. 
Planområdet er på 13 745 kvadratmeter.  
 
Det er to hovedelementer i endringsforslaget. For det første er det totale tallet på boenheter redusert fra 
50 boenheter (4 i de store og 2 i de små) til 40 enheter i nytt forslag, noe som i praksis er en reduksjon 
på 1 stort bygg og 3 små.   
 
Det andre momentet som er viktig for ny planløsning, er arealformålet. En ønsker å gå fra en plan som 
viser en arealformålsmessig deling i fritidsbolig og næring, til en plan som viser hele området som 
kombinert formål fritidsbolig/ næring (utleie). Det blir da vurdert om reguleringsbestemmelsene skal 
brukes til å styre hele eller deler av forholdet mellom fritid og næring.  
 
Utover dette er det lagt til et par vegløsninger som blir vurdert gjennom prosessen. Fram til bygg 1 er 
det vist atkomst både på oversiden og nedsiden. Vaset Utbyggingsselskap AS gjorde seg den erfaring 
ved de tidligere utbyggingene, at det er behov for veg opp til øverste etasjen på bygga. Dette for å 
praktisk få fram materialer og varer/ møbler til denne etasjen. En løser da veg til baksiden på bygg 1-4 
slik denne er tenkt.  
Samtidig er det ikke plass til parkering oppe ved bygg 1. En vurderer det som bedre med egen atkomst 
i stedet for å forlenge vegen forbi eksisterende bygg.  
 

 
 Kart 4: Skisse til hvordan tenkt planløsning skal bli.    
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Det en uansett kan konkludere med, er at kommunen har krevd planprogram som følge av 
formålsendringene. Dersom en ser til referat fra oppstartsmøtet, så ser kommunen det som unødvendig 
med KU. Skulle en krevd KU, hadde det vært naturlig at videre vurderinger (og KU) blir basert på 
følgene av å regulere til kombinasjonen av fritidsbolig og næring sett opp mot det at formålene er 
avdelt. En vurderer dette som eneste elementet det kunne vært grunn til å vurdere i en 
konsekvensutredning, og det blir da uansett et forhold som må utredes i planbeskrivelsen.  
Det vises ellers til utredningskrav under.  

 
Utredningskrav 

 
Det er en del generelle utredningskrav som følger ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Planarbeidet 
skal blant annet gi en vurdering av følgende: 
- Vurdering av planområdet basert på naturmangfoldlovens § 8-12 

- Vurdering av vann- og avløpsløsning 

- Forholdet til kulturminner 
- Forholdet til friluftsinteresser 
- Estetikk og byggeskikk, eksponering og vurdering av landskapsrommet  
- Sikkerhetsmessige forhold, underforstått ROS-analyse 

- Barn – og unge sine interesser 
I tillegg kommer altså en vurdering av konsekvensene med å endre reguleringsformål fra delte formål 
til et kombinert formål.  
 
Planprosessen 
 
Tiltakshaver ser for seg at planprosessen for revisjon av detaljreguleringsplan for område S2 blir som 
følger: 

1. Oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune – er gjennomført 
2. Utarbeiding av planprogram og oppstartsvarsel av planprosessen. Planprogrammet sendes på 

høring samtidig med varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan. Oppstart av 
planarbeidet blir varslet med annonse i avisa Valdres. Naboer og regionale styresmakter blir 
varslet med brev. Dette forutsettes gjort ca 15. februar 2019. 

3. Vestre Slidre kommune behandler planprogrammet, som gir mer detaljerte føringer for 
planarbeidet. Her er også merknader fra naboer og offentlige myndigheter tatt inn i 
dokumentet som blir overlevert kommunen. Dette håper en kan skje i løpet av april 2019. 

4. Forutsatt at kommunen vedtar planprogrammet med eventuelle justeringer, blir det utarbeidet 
fullverdig forslag til reguleringsplan, som så blir overlevert kommunen i løpet av sommeren 
2019.   

 
Innspill til planprogrammet og merknader til planoppstart  
Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 15.02.2019– 28.03.2019 samtidig med 
varsel om reguleringsplanarbeidet. Merknader sendes til Utmarksplan AS på epostadresse 
post@utmarksplan.no med kopi til Vestre Slidre kommune på epostadresse post@vestre-
slidre.kommune.no, som deltar i endelig utforming av planprogram, og tar dette til politisk behandling. 
Innspill vil bli vurdert og kommentert som en del av planprogrammet.  

 

Utbyggingsalternativ 
Det blir ikke utarbeidet flere utbyggingsalternativ, da alternativer er gjeldende plan.  

 

Informasjon og medvirkning 
Naboer/ berørte parter og offentlige myndigheter vil bli varslet gjennom oppstart og høring. Det er 
ikke planlagt åpne møter. Informasjon om arbeidet og planen kan fås ved å kontakte Utmarksplan AS 
v/ Knut Vidar Svanheld på epost post@utmarksplan.no / 418 578 780 eller Vaset Utbyggingsselskap 
AS.   
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