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Forord 
 

Asplan Viak AS er engasjert av Vestre Slidre kommune til å bistå i gjennomføringen av 
reguleringsplanarbeidet for Plassen Omsorgssenter.  

Tord Bjørnevik er Vestre Slidre kommunes kontaktperson for oppdraget.  

Rannveig Brattegard er oppdragsleder for Asplan Viak AS.  

 

 

 

Ål, 19.12.2019 

 

 

 

Rannveig Brattegard Allan Hjorth Jørgensen  
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. PLANPROGRAM  

1.1. Vurdering av behov for konsekvensutredning  

Ved oppstart av reguleringsplanarbeid skal planer vurderes i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning og i forhold til plan- og bygningsloven. I forbindelse med igangsetting av 
planarbeid for detaljregulering Plassen Omsorgssenter i Vestre Slidre kommune er det gjort en slik 
vurdering som tilsier at detaljreguleringen skal konsekvensutredes. Planordet er i overordnet plan 
avsatt til offentlig formål, og slik sett er planarbeidet i tråd med overordnet plan. Eksisterende veg 
innenfor planområdet må imidlertid legges om som følge av utvidelse av omsorgssenter, og planen 
er av kommunen vurdert til å falle inn under forskrift om konsekvensutredning sine kriterier for 
planer som skal konsekvensutredes.  

1.2. Planprogram for konsekvensutredning  

Et planprogram er et spesielt dokument som ikke skal forveksles med selve planen. Planprogrammet 
skal medvirke til en forutsigbar planprosess og fastlegge hvilke forhold som det skal redegjøres 
nærmere for i planarbeidet. Krav til innholdet i et planprogram framgår av plan- og bygningsloven § 
4-1 andre ledd.    

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og 
hvilke problemstillinger som anses som viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, 
basert på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal 
framgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Det skal gjøres rede for 
planprosess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli 
særlig berørt. Det skal foreligge kart over planområdet.    

Forslaget til planprogram skal, med utgangspunkt i relevante rammer og krav gitt i forskriftens § 13 
og § 14, redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen.   

Det skal beskrives hvilken fremgangsmåte eller metoder som skal benyttes i utredningene for å 
fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. Planprogrammet skal utformes slik at det 
kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet.    

Planprogrammet sendes ut på offentlig ettersyn i 6 uker sammen med varsel om oppstart av 
planarbeid. Det er anledning til å levere uttalelse til planprogrammet.  

Planprogrammet fastsettes av Vestre Slidre kommune etter at fristen for innspill har gått ut.  
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2. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1. Kommuneplan for Vestre Slidre kommune 

Gjeldene føringer for planområdet finner man i kommuneplanen for Vestre Slidre kommune. 
Planområdet er i gjeldene kommuneplan avsatt til offentlig formål.  Området er ellers uregulert.  

 

Figur 1: Utsnitt kommuneplanens arealdel Vestre Slidre kommune. Planområdet ligger innenfor den røde 
sirkelen.   

2.2. Nasjonale føringer 

Nedenstående oppgis en rekke overordnede føringer med betydning for planarbeidet. Listen er ikke 
uttømmende, men angir føringer som anses som viktige i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
og omhandler tema som statlige og regionale myndigheter har spesielt fokus på.  

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 

 Forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854 

 Kulturminneloven av 06. august 1978 

 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 

 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.09.2014 

 Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging av 04. september 2009. 

 Lov om tilgjengelighet og diskriminering (Universell utforming) av 20. juni 2008  

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging av 20.09.1995  

 Den europeiske landskapskonvensjonen, i kraft 1.mars 2004.  

 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, T-1513, 2012  

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442, oppdatert 2017  

 Retningslinje 2-2011 frå NVE. Flaum- og skredfare i arealplanar  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14. mai 2019  
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3. OM PLANARBEIDET 

3.1. Formålet med planarbeidet  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av dagens omsorgssenter på Plassen i 
Slidre sentrum. Planen skal legge til rette for at det kan bygge et nytt tilbygg til eksisterende 
omsorgsbolig. Nytt tilbygg vil gå over eksisterende adkomstveg, Tunvegen, og denne må derfor 
gjennom planen legges om. Vegen gir adkomst til flere boliger, samt noen skogsareal. En svært viktig 
del av planprosessen vil være og vurdere og prosjektere ny veglinje. Gjennomførbarhet i forhold til 
stigningsforhold må vurderes og vil være viktig i valg av endelig trasé.   

Videre vil plangrepet, planomfang og utforming vil bli særskilt vurdert i planprosessen. De vil legges 
til rette for en helhetlig og framtidsretta planløsning. Nødvendige føringer innarbeides i plankart og 
reguleringsbestemmelser. Volum, form, høyde, material og fargebruk har konsekvenser for 
bygningers påvirkninger av omgivelsene og vil bli styrt gjennom bestemmelsene.  

Planløsningen vil bli nøye vurdert gjennom planprosessen og løsningen vil bygge på vurderinger gjort 
i felten og faglige analyser.   

3.2. Planområdet og tidligere prosess 

Planområdet ligger i Slidre sentrum i Vestre Slidre kommune. Planområdet ligger i tilknytting til 
Tunvegen og omfatter 8 eksisterende omsorgsboliger, samt dagens dag- og aktivitetssenter.  

I nær tilknytting til planområdet ligger også flere eksisterende omsorgsboliger.  

 

Figur 2: Utsnittet viser planområdets beliggenhet. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen. 

 

Asasarkitektur har gjennomført et skisseprosjekt for nytt tilbygg. Se foreløpig situasjonsplan 
nedenfor. Det er viktig å understreke at dette fortsatt er på skissestadiet og at endringer i utforming 
og plassering av bygningsmassen kan forekomme ved endelig prosjektering.    
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Figur 3: Utsnittet viser foreløpig situasjonsplan for Plassen Omsorgssenter utarbeidet av asasarkitektur. 

Dagens omsorgssenter består av 8 omsorgsboliger, mens nytt tilbygg vil tilføre 4 nye omsorgsboliger 
og 20 institusjonsplasser, samt romme helseadministrasjon.   

Planarbeidet er tidligere varslet igangsatt, i september 2019, men ettersom Tunvegen må legges om 
er det vurdert dit hen at man må gjennomføre en planprosess med konsekvensutredning. Varsel om 
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oppstart av planarbeidet sendes sammen med dette planprogrammet ut til berørte naboer og 
offentlige instanser.   

Planområdet er i gjeldene kommuneplan for Vestre Slidre som sagt satt av til offentlig formål. 
Foreløpig planavgrensning avviker noe fra området som er avsatt til offentlig formål i 
kommuneplanen, og fra den planavgrensningen som tidligere er varslet. I nord er planavgrensningen 
innskrenket i forhold til arealet satt av i kommuneplanen. Dette for å avgrense planen til det tiltaket 
som skal reguleres gjennom plane. I sør er avgrensningen utvidet noe. Dette for å kunne se på 
muligheten til å legge om dagens Tunvegen lenger mot sør. Endelig planavgrensning må avklares i 
prosessen og spesielt sees opp mot vegløsningen som velges.   

Under sees utsnitt av planavgrensningen ved forrige varsling og planavgrensningen slik den er i dag.  

 

 
 

Figur 4: Varslingskart med foreløpig planavgrening ved varsling sendt ut september 2019.  
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Figur 5: Varslingskart med foreløpig planavgrening på nåværende tidspunkt.  
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4. TEMAER FOR KONSEKVENSUTREDNING  
Utviklingen innenfor området er i tråd med overordnet plan, men fordi man må legge om 
eksisterende Tunvegen skal det gjennomføres en planprosess med konsekvensutredning.   

 

4.1. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det skal gjøres en gjennomgang av hvilke forhold i tilknytting til planlagt tiltak som kan utgjøre en 
risiko for uønskede hendelser og en fare for mennesker, miljø og materielle verdier. Det skal 
utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planen som skal ligge til grunn for både 
forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser.    

 

4.2. Kulturminner  

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelse, tro eller tradisjon til (Lov om kulturminner, kap 1, § 
2).    

Det er gjennomført en kulturminneregistrering i området uten at det ble gjort funn.  

 

4.3. Naturmangfold  

Naturmangfold defineres i henhold til Naturmangfoldloven som biologisk mangfold, 
landskapsmessige mangfold og geologisk mangfold som ikke i hovedsak er et resultat av menneskers 
påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensutredning behandles under 
landskapstemaet, ellers dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper.   

Det vil bli gjort en utsjekk i offentlige tilgjengelige databaser for å se om det innenfor planområdet 
eller i nær tilknytting til planområdet er registrert arter av spesiell interesse, viktige naturtyper eller 
annet av viktighet for naturmangfoldet i området.  

 

4.4. Landskap og estetikk  

Det skal redegjøres for og gjøres vurderinger av hvordan landskapsbildet påvirkes. Det skal gjøres 
vurderinger av hvordan arkitektur og landskap skal behandles i planen for å oppnå gode kvaliteter i 
samspill med omgivelsene og de som bruker stedet.  

 

4.5. Flom og skred 

Skred AS har gjennomført en flom- og skredvurdering i området. Planområdet er hverken flom- eller 
skredutsatt. Det er imidlertid identifisert flomveier gjennom vurderingsområdet. Dette hensyntas i 
den videre prosessen og det må vurderes og redegjøres for hvordan disse hensyntas slik at bygg ikke 
tar skade og at omliggende områder ikke påføres økt ulempe. 
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4.6. Barn og unges interesser i planlegging  

Forholdene for barn og unge skal beskrives i planmaterialet. Det skal gjøres rede for dagens situasjon 
og for hvilke konsekvenser planforslaget vil medføre for barn- og unge.  

 

4.7. Universell utforming  

Det er en nasjonal målsetning at Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette innebærer at 
universell utforming kan legges til grunn for alle de arealformål som er listet opp i pbl. § 12-5.  

Det vil gis grunnleggende bestemmelser om funksjonskrav, herunder universell utforming.   

 

4.8. Klim og energi 

Det vil gjennom reguleringsplanen legges føringer for oppvarmingssystemer.  

 

4.9. Trafikale forhold  

Ettersom nytt tilbygg vil ligge over dagens Tunvegen, må denne legges om. Vurdering av alternative 
veglinjer vil bli en viktig del av planprosessen. Vurdering av veglinjer sett i forhold til 
framkommelighet, stigningsforhold og trafikksikkerhet blir viktig i det videre arbeidet. De trafikale 
forholdene må vurderes og gjøres rede for.   

 

4.10. Støy 

Støyforholdene må i planprosessen beskrives og vurderes. Planområdet ligger ikke langs eller i 
nærheten av veger med stor trafikk, slik at vurderingen av støyforholdene i området anses å ville 
kunne gjøres ut ifra tilgjengelige offentlige databaser og kilder.   
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5. SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS 
Sist i konsekvensutredning av planen vil det være en sammenstilling av planens virkninger. 
Metodikken fra forskrift om konsekvensutredninger vil bli brukt. 

5.1. 0-alternativet  

0-alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av dagens forhold. 0-alternativet vil være 
referansealternativet som planforslaget vurderes opp mot.  

5.2. Sammenstilling av virkninger  

Det vil gjøres en sammenstilling av virkninger og en sammenligning og vurdering av tiltaket i forhold 
til 0-alternativet.  

5.3. Avbøtende tiltak  

Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper.  
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6. ORGANISERING OG MEDVIRKNING  
 

6.1. Organisering  

Oppdragsgiver for oppdraget er Vestre Slidre kommune. Asplan Viak AS er plankonsulent. 

6.2. Medvirkning  

Det skal gjennomføres medvirkning etter kravene i plan- og bygningsloven med brev til offentlige 
høringsinstanser, grunneier, naboer og andre berørte parter. Planarbeidet kunngjøres også i minst en 
avis som er lest i nærmiljøet og på minst en internettside. Planarbeidet varsles i forbindelse med 
oppstart av planarbeidet, ved offentlig ettersyn av planen og ved vedtak av planen.   

Det legges ikke opp til utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., men det vil bli tatt 
direktekontakt og ad hoc møter etter behov.  
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7. FREMDRIFT 

 

Forventet framdrift for planarbeidet er vist under.  

Desember 2019 Utarbeidelse av planprogram  

Desember 2019  Varsling av planoppstart med høring av planprogram  

Februar 2020 
Frist for innspill til varsel om planoppstart og høring 
av planprogram 

Februar 2020 Fastsettelse av planprogram 

Februar 2020 
Levering av planforslag med KU til 1. gangs 
behandling 

Mars 2020 1. gangs behandling av planforslag 

 Offentlig ettersyn (6 uker) 

Mai 2020 Frist for innspill                                                    
Justering av planforslag og KU 

Juni 2020 2. gangs behandling og sluttbehandling 

Juni 2020 Klagefrist (3 uker)  

 


