
 
 
Utmarksplan AS        Skjolden, 13.02.19 
v/ Knut Vidar Svanheld 
Mørkridsvegen 143 
6876 Skjolden – telefon 418  58 780 
 
Til 
Mottaker  
 
Varsel om oppstart av planarbeid i Vestre Slidre kommune – detaljreguleringsplan for område 
S2 i Vaset Utbyggingsområde med utbyggingsavtale  
Varsel om høring av planprogram for område S2 i Vaset Utbyggingsområde 
Varsel om oppheving av gjeldende planer innen samme område 
 
Vedlegg: 

1. Planskjema – blir bare sendt til fylkesinnstanser  
2. Referat fra oppstartsmøte – blir bare sendt fylkesinstanser  

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for område S2 i Vaset Utbyggingsområde (heretter kalt område S2), jf kart 
under. Det kan komme mindre justeringer av plangrense ved endelig planutkast. Det blir presisert at 
det skal framforhandles utbyggingsavtale for planen.   
I oppstartsmøte med Vestre Slidre kommune ble det besluttet at det skulle utarbeides planprogram for 
revisjon av detaljreguleringsplan for område S2. Planprogrammet blir med dette sendt til høring og 
offentlig ettersyn i medhold av § 4-1 i plan- og bygningsloven.  
Det har allerede vært et par revisjoner av planer her, samt at noe ble vedtatt som bebyggelsesplan etter 
1985-loven. For å rydde opp i plansituasjonen, er det enighet med kommunen om at det skal varsles 
om at tidligere godkjente regulerings-, og bebyggelsesplaner kan bli opphevet.  
 
Bakgrunn: 
Vaset Utbyggingsselskap AS har kontaktet Utmarksplan AS for å få utarbeidet en revisjon av 
gjeldende reguleringsplan for område S2. Planområdet er på Vaset i Vestre Slidre Statsallmenning 
mellom Brennabu Leirskole og Vaset Stadion, jf rød runding på kart under – tilnærmet planområde.  
 

 
Kart 1: Oversiktskart 

 



Kart 2 viser gjeldende reguleringsplan, og kart 3 viser foreløpig skisse til ny plan. Disse er satt ved 
siden av hverandre under. Det er to vesentlige ting som blir endret. For det første blir antall boenheter 
redusert med 10 enheter (4 bygg), og for det andre blir reguleringsformål endret fra fritidsbolig og 
næring (utleie) i gjeldende plan, til kombinert formål fritidsbebyggelse og næring i skisse til ny plan. I 
praksis betyr dette at det ikke blir en så tydelig oppdeling mellom disse to bruksområdene.  
Det vises til planprogram for ytterligere informasjon. 

 
Kart 2: Gjeldende plan for område S2. Kart 3: Foreløpig skisse til ny plan for S2.  
 
Det vises til Vestre Slidre kommune sin hjemmeside for planprogram, eller dette kan sendes på epost 
ved forespørsel.  
 
Eventuelle merknader eller spørsmål til varslet om oppstart av planarbeid eller planprogram skal 
sendes på epost til Utmarksplan AS innen onsdag 28. mars 2019. Epostadresse er 
post@utmarksplan.no .  
Mvh 
 
Knut Vidar Svanheld 
Utmarksplan AS  

 
Adresseliste:  
Vestre Slidre kommune, 2966 Slidre,  steinar.tvedt@vestre-slidre.kommune.no     
En ber om at kommunen videresender til barnerepresentanten  
 
Oppland Fylkeskommune, regional utvikling/ kultur, 2626 Lillehammer – postmottak@oppland.org  
Fylkesmannen i Innlandet, fminpost@fylkesmannen.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  
Statskog SF, post@statskog.no  
Vestre Slidre fjellstyre, vestre.slidre@fjellstyrene.no  
Vestre Slidre hytteeierforening, v/ Bjørn Mathiesen, bjornm@brignition.com 

 
Naboer/ berørte parter: gbnr 94/1/110, 28 seksjonsnumre under 94/1/1154  


