
 
 
Utmarksplan AS        Skjolden, 02.11.19 

v/ Knut Vidar Svanheld 

Mørkridsvegen 143 

6876 Skjolden – telefon 418  58 780 

 

Til 
Mottaker  

 

Varsel om oppstart av planarbeid i Vestre Slidre kommune  

Utarbeiding av detaljreguleringsplan for Øvre Pålset hyttegrend med utbyggingsavtale 

 

Vedlegg: 

1. Planskjema – dette blir bare sendt ut på epost  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om oppstart av arbeid med 

detaljreguleringsplan for «Øvre Pålset hyttegrend» på eiendommen 69/1 i vestre Slidre kommune. Denne vil 

også omfatte gjeldende reguleringsplan for Færden, vedtatt i Vestre Slidre kommune 19.10.1999, som da blir 

erstattet av ny plan. Som en del av planarbeidet skal det utarbeides utbyggingsavtale.  

 

Bakgrunn: 

Gjeldende reguleringsplan for Færden er fra 1999. En god del av denne planen er utbygd, og grunneier har et 

betydelig område godkjent som byggeområde i gjeldende kommunedelplan for Vaset. I forslag til ny 

kommunedelplan for Vestre Slidre kommune - nylig vedtatt utlagt til offentlig ettersyn, er byggearealet redusert i 

forhold til gjeldende plan. Dette planforslaget bygger på forslag i ny kommunedelplan, men er litt utvidet 

vestover. Dette er like mye for å få plass til infrastruktur, som til nye tomter. En har valt å melde oppstart på 

areal tilsvarende kart 2 under, men dette blir kanskje redusert noe i endelig planforslag. 

Planen skal legge opp til nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur.   

 

  
Kart 1: Oversiktskart - utsnitt av K-plan. Ca planområde rød linje   Kart 2: Planområde – rød linje er planavgrensning  



 
Det har vært gjennomført oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune den 28.05.2019. Det ble her konkludert 

med at administrasjonen rådet til at planarbeidet blir videreført.  

 

Planområdet skal knyttes til offentlig vann- og avløp.  

 

Dersom noen ønsker kart 2 på pdf-fil - noe som gjør det lettere å se detaljer -, så kan dette sendes på epost ved 

forespørsel til post@utmarksplan.no .  

 

Eventuelle merknader eller spørsmål til varslet om oppstart skal sendes skriftlig og/ eller på epost til 

Utmarksplan AS innen tirsdag 17. desember 2019. Postadresse er vist over, epostadresse er 

post@utmarksplan.no – en ber om at merknader uansett blir sendt på epost fra de som har mulighet til det.  

 

Mvh 

 

 

 

Knut Vidar Svanheld 

Utmarksplan AS  

 

Adresseliste:  
Vestre Slidre kommune,  

Oppland Fylkeskommune, regional utvikling/ kultur, 2626 Lillehammer – postmottak@oppland.org  

Fylkesmannen i Oppland, plankoordinator, 2626 Lillehammer – postmottak@fmin.no  

VKR, Rogndokken, 2900 Fagernes – post@vkr.no  

Valdres Energi AS, Spikarmoen, 2900 Fagernes – post@valdresenergi.no  

NVE region øst, 4223, 2307 Hamar – ro@nve.no  

Statens Vegvesen - firmapost-ost@vegvesen.no  

Vasetløypene – post@vasetloypene.no  

Vestre Slidre hytteforening v/ Bjørn Mathiesen - bjornm@brignition.com  

Panoramavegen, co Slidre regnskapskontor BA, post@slidre-regnskap.no 

Knippesetvegen v/ Roar Dalen 

 

 

 

Naboer og berørte parter:  

69/1/6, 7, 8, 9, 15, 17 og 20 

 

69/4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40 

 

70/31 

 

70/31/58, 72, 102 

 

70/48,49,117, 125, 151, 156, 175,176 
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