
Beitostølen Hytteforening reagerer på 

Aasgarden-planer: – I strid med gjeldende 

reguleringsbestemmelser 

 



Reagerer: Styreleder Petter A. Knudsen i Beitostølen Hytteforening kommer med 

mange betenkeligheter rundt planprogrammet for det nye Aasgarden-prosjektet til 

Norske Fjellhytter. Foto: Areal Pluss/privat 

 Geir Helge Skattebo 

 22.03.21 17:00 

Åpne deleknapper for artikkelen 

Beitostølen Hytteforening ved styreleder Petter A. Knudsen har hatt et møte 
med rådmann Jostein Aanestad og ordfører Odd Erik Holden i Øystre Slidre 
kommune om planprogrammet for Aasgarden byggetrinn tre. 
Hytteforeninga er kritiske til byggeplanene i området ved Markahøvda. 
 For abonnenter 

Beitostølen: Styreleder Petter A. Knudsen i Beitostølen Hytteforening har 
signert et brev fra hytteforeninga til Olav Talle i Areal Pluss. Det er Areal 
Pluss som utarbeider planprogrammet for det nye Aasgarden-prosjektet til 
Norske Fjellhytter, cirka én kilometer fra Beitostølen oppover fylkesveg 51 i 
retning Garli. 

Har en samarbeidsavtale 

Beitostølen Hytteforening har sammen med 14 andre hytteforeninger i 
Øystre Slidre inngått en samarbeidsavtale med Øystre Slidre kommune, 
som gir dem mulighet til å ta opp saker særlig knyttet til reguleringer og 
generell arealplanlegging i kommunen. Planprogrammet for Aasgarden 
byggetrinn tre, er et slikt tema. 

Hytteforeninga mener at planene for Aasgarden tre strider mot en rekke 
reguleringsbestemmelser i det gjeldende området og har skrevet et lengre 
brev. 

– Kort varslingstid 

«Vi ser at kun et begrenset antall direkte berørte hyttenaboer var innkalt til 
orienteringsmøte av Norsk Fjellhytter via Areal Pluss. I tillegg ble 
invitasjonen sendt ut kun ni kalenderdager på forhånd. For deltidsbeboere 
er det sjølsagt vesentlig at varslingstida er tilstrekkelig lang til at man faktisk 
kan klare å stille på et informasjonsmøte. Vi ber om at Areal Pluss sørger 
for at Beitostølen Hytteforening framover blir tatt med som høringsinstans», 
skriver de. 
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– I strid med regulering 

Hytteforeninga mener også at det er uforsvarlig at et nytt felt som 
Aasgarden tillates en regulering på 55 prosent bebygd areal og stiller 
spørsmål rundt utregninga av dette; «Vi snakker her om et 
reguleringsforslag som viser en utbygging på 30.550 m² (BRA) over bakken 
(37.450 m² BRA inkl. garasjeareal) og som tar inn i området hele 192 
leiligheter.» 

«Innføring av leiligheter i Aasgarden strider mot omkringliggende 
reguleringsbestemmelser. Når man også legger inn leilighetsbygg med 5–6 
etasjer blir dette, etter vår vurdering, helt i strid med gjeldende 
reguleringsbestemmelser og planer for området», skriver hytteforeninga. 

 

LES OGSÅ 

Planene til Norske Fjellhytter i Aasgarden-prosjektet møter motstand i 
høringsrunden: – Vi får et fem etasjers bygg åtte meter fra hytteveggen 

 

– En tett vegg 

Hytteforeninga tar også opp byggehøgdene og utsyn, som de mener blir 
begrenset for mange etter en slik utbygging; «Hva gjelder Markahøvdas 
hytter i nærområdet til Aasgarden vil disse miste formiddagssola i hele 
vintersesongen. Dette er ikke godt utredet i planforslaget». 
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«Den høye bebyggelsen langs fylkesvegen vil danne en tett vegg som 
hindrer utsikten mot Slettefjell, Mugnetind mm. Inngangsporten til 
Jotunheimen vil framstå som en kompakt, urban bebyggelse og et 
fremmedelement på fjellet nord for Beitostølen sentrum», skriver foreninga. 

– Alle får uttale seg 

– Vi ser at vi har svara ut en del av disse spørsmåla her i avisa tidligere og 
ser ingen grunn til å gjenta dette. Vi vil kommentere at det er Areal Pluss 
som har utarbeidd planprogrammet, men planprogrammet ble godkjent i 
kommunen før jul og er et avslutta kapittel. Nå er vi i en planprosess der 
arbeidet med planforslaget ikke er avslutta enda. Når planforslaget er ferdig 
og er behandla første gang i kommunen, så blir planen sendt på høring og 
offentlig ettersyn i seks veker, og da får alle anledning til å uttale seg, 
skriver arealplanlegger Olav Talle i Areal Pluss. 

Det er Areal Pluss som utreder prosjektet for Norske Fjellhytter. Åshild 
Reien har også fått anledning til å kommentere saka. 

 
 


