Stakkstølie Syd Hytteforening
Kommunestyret
Øystre Slidre kommune
Beitostølen, 11.5.2022

SAK: Høringssvar på Detaljreguleringsplan AasgardenplanID-202006
Svar fra Stakkstølie Syd Hytteforening - SSH

I

Ref. Formannskapsmøtevedtak av 27.3.2022 16/22.

Vedtak: «Formannskapet legg ut detaljreguleringsplan for Aasgarden til offentlig høyring og
ettersyn i to alternativ».
Alt. 1 Nedskalert
Alternativet er bare redusert i deler av feltet etter formannskapet sitt vedtak 27.1.22, og
innebærer primært en nedskalering av volumene på bygningene. Særlig gjelder dette for
byggene A til F. Men alternativet gir anledning til å øke mønehøgda på bygg 3 til 9 opp til 16
meter. Dette fører til større volum på de byggene.
Alt. 2 Opprinnelig plan
Alternativet tilsvarer det som ble presentert på FS 27.1.22, og som derfor strider mot
vedtaket: «Planen verdt sendt tilbake til administrasjonen for nedskalere voluma og tilpasse
utbygginga betre til omgjevningane, særleg for bygga A til F».
Opprinnelig plan burde derfor ikke komme til høring!

II

Avklaring av de parter som er del i saken i forbindelse med
Detaljregulering av Aasgarden. (Byggetrinn 3)

Aasgarden (Alt. 1 / Alt. 2)
Sameiet Aasgarden Byggetrinn 1
Sameiet Aasgarden Byggetrinn 2
Stakkstølie Syd Hytteforening
Beitostølen Hytteforening

1

omtales som
«
«
«
«
«
«
«
«

Aasgarden III
Aasgarden I
Aasgarden II
SSH
BHF

SSH omfatter 98 medlemmer i området Stakkstølie Syd, som spesielt er berørt av Aasgarden
III særlig knyttet til de hytter som sogner til Rabbevegen.
BHF har i dag 606 medlemmer, og omfatter deltidsinnbyggere i områdene Garlivegen,
Stakkstølie Nord, Stakkstølie Syd, Bjødnabakken, Aasgarden I og II samt Markahøvde.
Aasgarden I og II er direkte berørte naboer til utbyggingen av Aasgarden III, og vil i samråd
med SSH sende inn et høringsinnlegg separat.
Dette høringsnotatet er fra SSH, som er nærmeste hyttefelt på oversiden av FV51. Alle de 98
medlemmene vil være direkte berørt som naboer.
Vi viser for øvrig til følgende innspill til Aasgarden III planene:
SSH/Aasgarden I og II av 14.3.2022
SSH/Aasgarden I og II av 24.2,2022
SSH /Aasgarden I og II av 22.2.2022
BHF av 17.11 2022
BHF av 30.3.2021

III

Formannskapet
Øystre Slidre kommune
Formannskapet
Øystre Slidre kommune
Østre Slidre kommune

Kommentarer til Detaljreguleringsplan Aasgarden III

Vi referer til notatet levert av Norconsult på vegne av utbygger Norske Fjellhytter. Notatet
omfatter skisse på Alt. 1 og Alt. 2.

Skissen viser Aasgarden III hentet fra Norconsults første planutkast
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Kommunens Visjon er: REIN NATURGLEDE
Ikke til å begripe at kommunen sender ut på høring et byggeprosjekt som strider imot alle
overordnede føringer, og ikke minst kommunens stolte visjon Rein naturglede.
Byggeplanene er abnorme og ødeleggende for Beitostølens ve og vel. Varslingen til
nærområdet og deltidsinnbyggere har vært svært mangelfull og under all kritikk.
Slik prosjektet fremstår svekker det naturopplevelsen betraktelig for alle – både lokale,
deltidsinnbyggere og turister på gjennomfart. Det oppleves nærmest som en hån av sunn
fornuft og klokskap.
Kommuneplanen 2014-2026 sak 068/12 viser at kommunen vil utvikle Beitostølen med
status som Nasjonalparklandsby. Det harmonerer dårlig med prosjektet Aasgarden III; store
leilighetsbygg ved inngangen til fjellheimen.
Visjonen om Rein naturglede setter klare rammer i Samfunnsdelen. Denne er vedtatt i
kommunen og legger klare premisser for utvikling av Arealdelen, som nå er til avklaring
høsten 2022.

V d

et
t

Bilde viser Bygg D i alt 1, tatt fra gangveien på fv.51, mønehøyde kote 964. Bygg A (kote 965)
og B-C (kote 964) vil rage like høyt
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Bilde tatt fra fv.51 viser mønehøyde, bygg 6 i alt.2.Ballong ved nordre vegg, mønehøyde 16
meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
Det registreres at prosjektet ikke har vært vurdert etter §19-2 i plan- og bygningsloven. Et
slik omfattende avvik fra eksisterende kommuneplan skal vurderes etter søknad om
dispensasjon da kommuneplanen er juridisk bindende. Endringen kan heller ikke tas som en
endring av plan etter §12-14, da endringen medfører betydelige endringer knyttet til trafikk,
avkjørsler, trafikksikkerhet, renovasjon, støy, inngrep i natur m.m.
At prosjektet ikke har vært vurdert etter §19-2 kan ansees å være saksbehandlingsfeil i
forhold til prosess. At det i prosjektet er utarbeidet en konsekvensutredning vurderes som
bra, men uten en vurdering etter §19-2 må prosjektet utsettes. Å godta prosjektet nå vil
medføre presedens for all videre utbygging i hele kommune. Dette svekker kommuneplanen
betydelig som et strategisk styringsverktøy i utviklingen av kommunen.
Prosjektet er i strid med gjeldende kommuneplan, som er juridisk bindende.
Vi ber derfor om en redegjørelse om hvorfor prosjektet ikke har blitt vurdert etter §19-2 i
plan og bygningsloven og §24 i Forvaltningsloven i forhold til hvilket vedtak som er fattet for
ikke å vurdere planen etter §19.2.
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Planprogram til Arealdelen 2023-2035.
Ref.
• BHF brev av 31.1.2022 - Innspill til Arealdelen fra hyttelaga i Øystre Slidre
• BHF brev av 20.5.2021 - Refleksjoner rundt fremdrift av Kommuneplanen sin arealdel
Vi erfarer nå at høringsfristen for Detaljregulering Aasgarden III er satt til 13.5.2022.
Samtidig erfarer vi at Planavdelingen i kommunen vil presentere sitt utkast til revisjon av
Arealdelen den 23.6.2022.
De 15 hyttelaga i Øystre Slidre tilknyttet samarbeidsavtalen med kommunen, og spesielt SSH
og Aasgarden I og II, har gjennom BHF jobbet iherdig med å komme med innspill til de
føringer som skal legges inn under den reviderte Arealdelen. Dette skal omfatte ALL
utbyggingsvirksomhet i kommunen. Det er særlig viktig for Beitostølen, som pr. i dag er
regulert av en egen reguleringsplan som gjelder for de utbyggingsprosjekter som er i prosess
hvis ikke annet er vedtatt i kommunestyret.
Vi finner det uforståelig og meget kritikkverdig at kommunen lar så vidt kontroversielle
utbyggingsprosjekter som Aasgarden III forgå parallelt med revisjon av Arealdelen.
Fra et kommunestyrevedtak for Aasgarden III, etter at høringsinnleggene er vurdert, er det
kun meget kort tid til utkast for Arealdelen foreligger.
Beslutning i kommunestyret om Norske Fjellhytters utbyggingsplaner for Aasgarden III må
utsettes til Arealdelen er avklart!
Eventuell fremtidig strid mellom rammer for lokal utbygging av Aasgarden III og rammer i
Arealdelen kan ikke aksepteres. Her må de politiske beslutninger og føringer overfor
administrasjonen tydeliggjøres slik at Arealdelen utvikles først.
3
Gjeldende reguleringsplan for Beitostølen - nabovarsel
Aasgarden III er slik begge alternativ presenteres, etter vår vurdering, i strid både med
gjeldende reguleringsplan og gjeldende byggeskikk.
Vi finner det meget kontroversielt som naboer at de reguleringsplaner som gjelder for SSH
(12% BYA), Markahøvda (15% BYA) og Aasgarden I og II ikke følges overfor utbygger av
Aasgarden III. Dette skaper dårlig forutsigbarhet og bidrar til en utvikling uten styring.
Avviket krever dispensasjon. Hva betinger at man ikke har behov for å vurdere dette avviket
etter en søknad om dispensasjon?
De deltidsinnbyggere som sogner til dette området har selvfølgelig forutsatt at videre
utbygging av nærliggende hyttefelt forholder seg til omkringliggende områders
reguleringsplaner og byggeskikk. Ingen kunne tro at kommunen skulle vurdere bygging av
leilighetsblokker med opptil 16 meters mønehøyde midt i et harmonisk hyttefelt.
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Vi finner det også graverende at omkringliggende hytteforeninger som SSH, ikke ble invitert
til de opprinnelige møtene med utbygger den 22.9.2020. Like graverende er det at
kommunen, vel vitende om hyttelaga, ikke tok aktivt kontakt i denne tidlige fasen av
prosessen. Etter § 5-1 i plan- og bygningsloven heter det: Enhver som fremmer planforslag
skal legge til rette for medvirkning!
I planer som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er aktiv medvirkning fremhevet
som et tiltak i seg selv, men også for å fremme en holdbar utvikling, jf. bl.a. pbl §§ 1-1 og 4-1.
I planleggingen gis det oversikt over hvilke interesser og hensyn som kan bli eller er berørt
og sikres tilpasset medvirkning, slik at berørte kjenner rammene for å kunne påvirke planen.
Åpen og likeverdig tilrettelegging for medvirkning fra de ulike interessegruppene tilfører
også prosessen tilstrekkelig kvalitetsbaserte innspill til planene.
De enkelte naboer som er varslet, og som tydelig har reagert overfor utbygger, er kun meget
skjematisk referert i Vedlegg 7 Kjelder. Ingen utdypende refleksjon over innleggene fra de
berørte naboene er kommentert grundig. Under punkt 6.2 Konklusjon står det nevnt:
«Omfanget og arealbruken innafor den nordlige delen (Område BAA3) er ikke i samsvar med
formålet i vedtatt reguleringsplan.
Vi stiller oss svært kritisk til at dette prosjektets betydelige avvik fra gjeldende kommuneplan
ikke medfører at det utsettes til Arealdelen er ferdig revidert. Samtidig strider prosjektet
som sagt mot alle de forventninger til utbygging som deltidsinnbygger i de etablerte
hyttefeltene i dette området har til reguleringsmyndighetene.
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Vurdering av lønnsomhet for utbygger Norske Fjellhytter
Det er ingen som tvinger utbygger til å bygge hvis det ikke er lønnsomt. Men vi betviler
meget sterkt at en utbygging av Aasgarden III innenfor gjeldende reguleringsrammer vil bli
ulønnsomt for utbygger.
Utbygger har visstnok også uttrykt at de ikke kan sikre bruk av lokal arbeidskraft hvis ikke
prosjektet går igjennom som foreslått. Hvis denne påstand er riktig mener vi at dette er en
måte å påvirke de politiske beslutningstakere i kommunen som er helt uhørt.
Det er også verd å merke at kommunen ikke har anledning til å ta stilling til tiltakshavers
økonomiske side av prosjektet. Kommunen har ansvar for den samfunnsmessige utvikling og
at denne holder kvalitet i forhold til samfunnsmessig utvikling og livskvalitet for beboere i
området. Prosjektet må derfor vurderes etter § 19-2 i plan- og bygningsloven for å få en
vekting av den samfunnsmessige nytten prosjektet innehar i forhold til avviket det medfører
til gjeldende kommuneplan.
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Presentasjonsskisser for beslutning og informasjon til berørte parter
Detaljreguleringsplan Aasgarden III fra Norconsult er et meget omfattende dokument som
sikkert tilfredsstiller de formkrav som er lagt inn i plan og bygningsloven. Det vi, som berørte
parter, mangler er en vesentlig bedre illustrasjon ut over skissene på Alt. 1 og Alt. 2 kun sett
ovenfra med fotavtrykk. Illustrasjoner er heller ikke juridisk bindene. Hva som blir oppført
kan man ikke si med sikkerhet ut fra illustrasjoner.
Vi savner hvordan det oppleves fra SHH/Rabbevegen sett over FV 51 og fra Aasgarden I og II
sett oppover mot blokkene, og ikke minst fra de nærmeste hyttenaboene som får blokkene
rett ved siden av seg på nabotomten. Dette er ikke horisontlinjer, men hvordan det vil
oppleves stående utenfor egen hytte/tomt. Før Aasgarden III evt. tvinges frem til vedtak, ber
vi derfor om en reell befaring i feltet før revisjon av Arealdelen, med denne typer skisser
tilgjengelig.

IV

Konklusjon og tidsplan

SSH ber om følgende videre prosess for Aasgarden III:
Innspill fra SSH og Aasgarden I og II gjennomgås grundig og med tilstrekkelig tid til
analyse og befaring før vedtak fattes
Kommunen bes utsette endelig vedtak for utbygging av Aasgarden III inntil revidert
Arealplan er vedtatt, og som setter klare rammer for reguleringsplaner fremover i
perioden 2023-2035
En ufravikelig forutsetning, at planene for Aasgarden III nedskaleres og tilpasses stedet
og omgivelsene samt gjeldende plan.
Kommunen bes spesielt vurdere alle reguleringsplaner for nye hyttefelt innenfor de
føringer som visjonen «Rein naturglede» setter, og unngå slike visuelle
opplevelseskonflikter som Aasgarden III legger opp til.
Det bes også om en redegjørelse for hvorfor søknad om dispensasjon ikke har vært en
del av prosessen og hva et vedtak eventuelt begrunnes med.

Petter A. Knudsen
Styreleder
Stakkstølie Syd Hytteforening
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