
         Beitostølen, april 2022 

Detaljregulering for Aasgarden  
 
Formannskapet i Øystre Slidre vedtok 17.3.22 å legge detaljregulering for Aasgarden ut til høring og 
offentlig ettersyn. Arealet som søkes omregulert er vist på kartskissene nedenfor. 
 
Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn i to alternativer. Noen nøkkelopplysninger om alternativene: 

 
 

Alternativ 1 legger til rette for om lag 150 
enheter, tilhørende områderettet servicetilbud 
og utfarts-parkeringsplass til sentrum. Totalt 
20.000 m2 bruksareal – BRA, eks. parkering. 
Høye bygg og utnyttelsesgrad 30-55% (BYA, 
bebygd areal). Noen eksempler på byggenes 
fotavtrykk gir en pekepinn på hvor drastiske 
planen er: Bygg 7 - 350 m2. Bygg F - 600 m2. 
For de som har fulgt saken, er dette 
alternativet det samme som formannskapet 
den 27.1.22 ba administrasjonen om å 
nedskalere.  
 
 
 

 

Alternativ 2 (det såkalt «nedskalerte 
alternativet») legger til rette for om lag 100 
enheter. Her er byggene med servicefunksjoner 
opp mot Rv. 51 erstattet med mindre enheter.  
 
Mønehøydene for byggene i den sørlige delen 
av planområdet er foreslått økt til 16 meter for 
bygg 3-9, dvs. 4-5 etasjer over bakken (13 
meter / 3-4 etasjer i alternativ 1). I området for 
byggene 1-9 og E-F er utnyttelsesgrad 30% 
(BYA, bebygd areal).  
 
Tiltakshavers skisse på neste side viser et typisk 
snitt (bygg 5 og 6, med eksisterende bygg på 
Aasgarden i fremkant). Planen åpner for 
mønehøyder på 16 meter og dermed 5 fulle 
etasjer, selv om dette ikke fremgår av 
illustrasjonen.  
 

Aasgarden,
Byggetrinn 1 og 2

Aasgarden,
Byggetrinn 1 og 2



 
 
 
Forslagene til detaljregulering har store konsekvenser, blant annet: 

- Store bygningskropper og høy utnyttelsesgrad vil medføre en total forandring av inngangen 
til høyfjellet og hele området nord-vest for Beitostølen sentrum.  

- Sentrumsfunksjoner og service (alternativ 1) bør ikke etableres midt i et hyttefelt. En slik 
etablering vil medføre at Beitostølen sentrum utvides mot nord-vest. 

- Høye bygg og store volumer vil være svært fremtredende og dominerende og bryte med 
skalaen til omkringliggende bebyggelse. I nærvirkning vil tiltakene være svært synlig for den 
tilgrensende fritidsbebyggelsen. 

- Økt trafikk og støy i nærområdet. Trafikk til og fra 100 – 150 nye enheter vil belaste 
lokalveinettet i Markahøvdvegen, Gullsigoto og Reksla. 

 

Beitostølen Hytteforening har fulgt plansaken nøye fra 2020, se www.beitostolenvel.no. Vi arbeider 
nå med høringsuttalelser til Øystre Slidre kommune. Her samarbeider vi med Sameiene Aasgarden 
byggetrinn 1 og byggetrinn 2, Stakkstølie Syd Hytteforening og andre berørte hyttevel. Vårt 
utgangspunkt er at planene må tilpasses omgivelsene og det som allerede er bygget i området. Et 
eksempel: For Aasgarden, byggetrinn 1-2 er bebygd areal (BYA) ca. 20% og mønehøydene ca. 9 
meter fra gjennomsnittlig planert terreng. De tilsvarende tallene for alternativ 2 er 30% og 16 meter! 
 
Vårt mål er å få stanset alternativ 1 og å få redusert omfang, høyder og volumer for alternativ 2. 

Naboer som er direkte naboer til tiltaket, skal ha mottatt plandokumentene på Digipost, men 

dokumentene ligger også på kommunens sider: Detaljregulering for Aasgarden, utlegging til 

offentleg ettersyn - Øystre Slidre kommune (oystre-slidre.kommune.no).  

Planforslagene vil ha store konsekvenser for området nord-vest for Beitostølen sentrum. Vi 

oppfordrer alle til å sette seg inn i planene og sende merknader til kommunen. Jo flere som 

engasjerer seg, desto større mulighet har vi for å påvirke resultatet!  

 

HØRINGSFRISTEN ER 13. MAI 2022 
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