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VEDR.: PRIVATE REGULERINGSFORSLAG I BEITOSTØLENOMRÅDET 
 
Samarbeidet mellom deltidsinnbyggerne i Øystre Slidre og kommunen ble formalisert i 2019 gjennom 
«Samarbeidsavtalen mellom Øystre Slidre kommune og Hyttelag/Hyttevellag i kommunen» som ble 
inngått 31.12.2019. Vi har frem til idag etablert og utviklet et bredt samarbeid, og særlig har 
revisjonsarbeidet med Kommuneplanen 2020-2032 blitt viet mye tid og engasjement. 
 
Grunnlaget og føringene for revisjonsarbeidet er nedfelt i Planstrategien for 2020 – 2023, og i 
Kommuneplanen sin Samfunnsdel som ble vedtatt i kommunestyremøte 18.02.2021. 
I møtet med Beitostølen Hytteforening den 22.02.2021 ble det fra rådmannen forsikret om at 
eventuelle reguleringsforslag som åpenbart blir fremmet for å komme revidert arealdel i 
kommuneplanens arealdel (heretter omtalt som arealdelen) i forkjøpet, ikke vil tas til behandling. 
 
Det er for tiden en rekke planprosesser på gang i Beitostølenområdet for hyttefelt som Stølslie, 
Liahaugstølen, Størrtjendlie, og Finntøpplie som alle forsøkes gjennomført i forkant av den 
kommende prosessen med revisjonen av arealdelen. Planforslaget for Aasgarden er den planen som 
bryter mest grunnleggende med gjeldende reguleringsplaner. For det første foreslår utbygger en 
dramatisk økning av utnyttelsesgrad (fra 15 til 55% BYA) og høyere bygg (opp til 5 etasjer). Det 
enorme utbyggingsvolumet på over 30.000 m2 (BRA) over bakken, vil innebære en total forandring av 
inngangen til høyfjellet og hele hytteområdet nord for Beitostølen sentrum. Planforslaget vil også ha 
meget store konsekvenser for sentrumsutviklingen. 

I saksframlegget (20/280) til kommunestyret står det bl.a skrevet: 
«Kommuneplanen sin samfunnsdel er førande for arealdelen. Førre arealdel blei vedteke den 
26.01.2017. Det er bestemt ei revidering av arealdelen, for å gjere hovudlinjene i 
arealpolitikken tydelegare. Kommuneplanen sin arealdel skal vise samanhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling (samfunnsdelen) og arealbruk. Dei ulike vurderingane i 
samfunnsdelen bør og skal skilje mellom forhold som har betydning for vidare arbeid med 
kommunen sin arealdelen og kva forhold som har betydning for kommunesamfunnet som 
heilheit», og «Ein arealstrategi i samfunnsdelen vil gi ei meir langsiktig retning på areal- og 
ressursforvaltninga til kommunen og medverke til heilskapleg avveging mellom nasjonal, 
regional og kommunal politikk». 
 
I Planstrategien 2020 – 2014, som ble vedtatt 5. mars 2020, står følgende: 
«Kommuneplanen er den samla planen med samfunnsdel og arealdel. Den er ein sektorovergripande 
plan som er kommunen sitt overordna styringsdokument og som gjev rammer for utvikling av 
samfunnet, forvaltning og bruk og vern av arealressursane», og «Kommuneplanen sin arealdel skal 
vise samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal vise 
hovudtrekka i arealdisponeringa og rammer og vilkår for kva nye tiltak og ny arealbruk som skal 
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settas i verk, og kva omsyn som må takast vare på ved disponeringa av areala». Videre står det: 
«Arealdelen skal omfatte plankart, føresegn og planskildring der det går fram korleis nasjonale mål, 
retningslinjer og overordna planer for arealbruk er ivaretatt. Arealdelen blir aktivt nytta ved vurdering 
av byggjesøknader, dispensasjonssøknader og framlegg til reguleringsplaner». Det står også 
følgende: «Dispensasjon frå plan er eit unntak frå plan. Blir det mange dispensasjonar frå ein aktuell 
reguleringsplan eller arealdelen bør kommunen sjå på om ein skal endre planen framfor å dispensere 
frå plan eller gjere endringar i planforslag slik at det ikkje strider mot planen». Om kommuneplanen 
sin arealdel sier Planstrategien: «Kommunedelplanane for Beitostølen og Gravfjellet går ut i løpet av 
4-årsperioden og har truleg eit større behov for revidering eller sjå på om dei skal bakast inn i 
kommuneplanen sin arealdel». 
I kapittel 5 i Planstrategien; Prioriteringer av planoppgaver står følgende: 

- Ved revidering av arealplanen bør to forhold vies spesiell merksemd, nemleg dei nye 
omgrepa arealnøytralitet og fjellgrense. Begge omgrep er særs viktige for å sikre ei 
bærekraftig utvikling av lokalt reiseliv. 

- Kommunen vil også gjennomføre to moglegheitsstudiar, eit for Heggenes-Tingvang og eit for 
Beitostølen sentrum. --- Desse utgreiingane vil fungere som eit underlag i både areal- og 
samfunnsdelen og til nye reguleringsplanar i områda. 

Vi viser også til kommunens visjon Rein naturglede og nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging (Kgl. Res. 14.5.2019), og trekker spesielt fram målet om å skape et økologisk 
bærekraftig samfunn gjennom en forsvarlig ressursforvalting. Særlig planforslaget for Aasgarden 
strider direkte mot disse prinsippene. 

De fleste av utbyggingsforslagene som nå er fremsatt i Beitostølenområdet utfordrer de gjeldende 
reguleringsplaner kraftig. Kommunen har selv lagt opp til en grundig og omfattende gjennomgang av 
sentrale punkter som sentrumsutvikling og fortetting, og det er, som nevnt, tydelige føringer for at 
nødvendig forarbeid skal gjennomføres før revisjonen av arealdelen. Dersom planforslaget for 
Aasgarden skulle bli en realitet, vil dette skape presedens for all diskusjon omkring disse viktige 
temaene i arealdelen og således hindre enhver fornuftig drøfting av fremtidig hytteutvikling på 
Beitostølen.  

Vi forventer at en så omfattende utbyggingsplan som Aasgarden stoppes og at eventuelt endrede 
planer for området legges på is til den endelige arealdelen foreligger. Det samme gjelder alle andre 
planinitiativ som krever endringer eller dispensasjoner fra gjeldene reguleringsplaner. Vi ber altså om 
at alle slike reguleringsforslag stoppes, og at gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. 

De samarbeidende hyttevel og -foreninger i kommunen har vært en aktiv medspiller i utviklingen av 
kommuneplanens samfunnsdel. Vi ser fram til et tilsvarende samarbeid i den videre utviklingen av 
kommuneplanens arealdel for perioden 2021-2032. En eventuell forsert gjennomføring av de nevnte 
reguleringsplanforslag vil imidlertid være uheldig for det videre samarbeidet. 

Vi håper at det omgående settes en stopper for de nevnte reguleringsplanprosessene, og at dette 
skjer før de legges frem for politisk behandling.  

På vegne av de samarbeidende hyttevel og hytteforeninger i Øystre Slidre, 
 
Petter A. Knudsen 
Styreleder i Beitostølen Hytteforening 


