Sameiene Aasgarden, byggetrinn 1 og 2

Til:
Øystre Slidre Kommune
Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Beitostølen 12.05.2022
Detaljregulering for Aasgarden, planid 202006 - Høring / offentlig ettersyn
Vi viser til detaljregulering for Aasgarden lagt ut til offentlig ettersyn 23.03.2022, med frist for
merknader innen 13.05.2022.
Innledningsvis ønsker vi å understreke betydningen nettopp denne plansaken har for Beitostølen
som frilufts- og turistdestinasjon. Beitostølen har over lang tid utviklet seg til å bli en av Norges mest
attraktive høyfjellsdestinasjoner. Fjellbygda har kunnet tilby deltidsinnbyggere og besøkende en unik
kombinasjon av flott natur og et godt servicetilbud som på en god måte har balansert vern opp mot
utvikling. Fram til nå har utbygging skjedd på en regulert måte med konsentrert sentrumsutvikling og
hyttebebyggelse i områder rundt sentrum. Planforslaget som nå er sendt på høring bryter med
denne gode praksisen. Dersom planforslaget blir realisert vil vi se høyhus utenfor sentrum – i et
hyttefelt - noe som for all framtid vil kunne skade Beitostølens positive renommé. Derfor mener vi at
denne saken må ses i en større sammenheng enn bare som en isolert sak som kun berører et
geografisk lite område nord for sentrum. Tvert imot vil en slik utbygging kunne medføre en endring
som vil redefinere Beitostølen i en negativ retning.
Visjonen til Øystre Slidre er «Rein naturglede», hvor man ønsker å arbeide for at «flest mogleg skal
få oppleva gleda ved å vera i storslåtte landskap utan skjemmande inngrep og ureining.» Det
området som planområdet ligger i, er porten til Jotunheimen og Nasjonal Turistveg, Fv. 51. Det gir
utsyn mot Øyangen, Slettefjell, Mugnetind og Bitihorn, noe som skaper begeistring både hos
innbyggere, deltidsinnbyggere og turister. Med de foreslåtte utbyggingsplanene vil denne utsikten
fra Bygdinvegen gå tapt for alltid. Det man vil møte dersom planene blir realisert, er bygg som ruver i
terrenget utenfor sentrum av Beitostølen.
Sameiene Aasgarden Byggetrinn 1 og 2 (gnr. 3, bnr. 1188 og 1189) er nærmeste naboer syd for
planområdet. Styret i sameiene har gjennomført spørreundersøkelser for å få kartlagt sameiernes
synspunkter og holdninger til planutkastene. Svarene fra undersøkelsene viser at sameierne er svært
negative til de foreslåtte utbyggingsplanene. Særlig er det uttrykt sterk kritikk til planforslagets
byggehøyder, utnyttelsesgrad / fotavtrykk og belastning på nærmiljøet i form av støy og trafikk.
Begge planalternativene er etter vårt syn altfor omfattende. De planlagte byggene vil bli nesten
dobbelt så høye som eksisterende bygg i Aasgarden 1 og 2. Det eneste positive er at alternativ 2
legger til rette for mindre, frittliggende bygg i nord-vest. Etter formannskapets klare vedtak i januar,
hadde vi forventet at administrasjonen tydelig ville ta tak i nedskaleringen. Tvert imot er
mønehøydene nå økt til 16 meter for de byggene som er planlagt nærmest våre sameier. Det er ikke
akseptabelt at tyngdepunktet i utbyggingen (alternativ 2) flyttes til søndre del av planområdet,
nærmest som en kompensasjon for tap av utbyggingsvolum i nord-vestre del.
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Vi forventer at både administrasjonen og politikerne i kommunen er seg sitt ansvar bevisst og sørger
for en betydelig nedskalering av utbyggingen, både mht fotavtrykk, høyder og volumer. Å velge
mellom alternativ 1 og 2 vil uansett resultere i uakseptable løsninger. Vår forventning er at
hovedrammene fra eksisterende bebyggelse for Aasgarden byggetrinn 1 og 2 videreføres.
Vi har forståelse for at kommunen har et mål om å øke antall senger på Beitostølen, men dette må
skje på en bærekraftig og gjennomtenkt måte, med minst mulig fotavtrykk og forringelse av naturen
og naturopplevelsen. De planalternativene som foreligger, vil påvirke landskapet og området
negativt for all fremtid. Enkelte løsninger som er beskrevet, innebærer fare for liv og helse
(situasjonen for barn / unge og trafikk). Det eneste riktige tiltaket vil være en kraftig reduksjon av
utbyggingens omfang.
Som nære naboer er vårt ønske at byggetrinn 3 blir gjennomført slik det opprinnelig er planlagt. Vi
forventer at administrasjonen sørger for at reguleringsplanen blir omarbeidet slik at den oppfyller
følgende kriterier:
-

Beitostølen som attraktiv destinasjon nå og i fremtiden
Rein naturglede
God sentrumsavgrensning
God tilpasning til natur og terreng mht volum, høyder og nærvirkning
Bevare utsikt og siktlinjer (fjernvirkning)
Gode uteoppholdsarealer innenfor planområdet, og i tråd med hva som ligger i planene for
Aasgarden byggetrinn 1, 2 og 3
Trygg atkomst mht. biler og myke trafikanter langs Reksla og i planområdet.
Ivaretar barn og unges interesser
Fremtidens ekstremvær (flom og overvann)
Brannsikkerhet og beredskap
Klare krav til rekkefølgebestemmelser som omfatter gjennomføring og fremtidig forvaltning

Vi er i likhet med fastboende opptatt av å bevare Beitostølen som en attraktiv destinasjon også i
fremtiden. Som hytteeiere og deltidsinnbyggere i forventer vi at dere som ansvarlige forvaltere står
for visjonen «Rein Naturglede» og verdien av å oppnå gode resultat gjennom samarbeid og ved å
være åpne og lyttende.
Våre detaljerte kommentarer og merknader til plandokumentene, framgår av vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen
Sameiet Aasgarden
Byggetrinn 1

Sameiet Aasgarden
Byggetrinn 2

Morten Danielsen
Styreleder

Kjetil Hillestad
Styreleder

Vedlegg: Kommentarer til detaljregulering Aasgarden – planid 202006
Kopi til: Statsforvalteren Innlandet
Innlandet Fylkeskommune
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Kommentarer til detaljregulering Aasgarden – planid 202006
Vedlegg til brev fra sameiene Aasgarden byggetrinn 1 og 2
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en videreutvikling av området for fritids- og
turistleiligheter med eller uten tilhørende områderetta servicetilbud. Det er også presisert at planen
skal legge til rette for en trygg kryssing av Bygdinvegen (Fv. 51) med skibru og evt. avlastingsparkeringsplass til sentrum. Detaljreguleringa for Aasgarden er lagt ut med to alternativ. Der ikke
annet er angitt nedenfor, gjelder innspillene for begge planalternativene.
1. Sentrumsavgrensning
Planområdet ligger godt utenfor sentrumskjernen på Beitostølen. Vi mener det ikke er en naturlig
utvikling av sentrum å bygge høybygg / blokker, tilsvarende Riddertunet, 1,2 km nord for sentrum,
tatt i betraktning at området mellom sentrum og planområdet allerede er bygget ut med
lavtbyggende hytter, rekkehytter og mindre 2 - 3 etasjes leilighetsbygg. Planforslagene medfører at
den faktiske sentrumsgrensen flyttes. Dette skyldes både bygningenes karakter og volumer,
etableringen av et nytt knutepunkt og planens funksjoner (bl.a. sportskafé / treffstad / storstove i
alt. 1).
Reguleringsbestemmelsene angir at byggene skal ha et enkelt preg og en visuell sammenheng med
omgivelsene. Ut ifra de illustrasjoner og høyder som er angitt, vil byggene bli ruvende elementer
både nært og fjernt, i sterk kontrast til omgivelsene for øvrig.
Vi vil også peke på kommunens gjeldende arealstrategi om at man skal utvikle Beitostølens urbane
kvaliteter. Dette gjøres ikke ved å bryte vesentlig med nærområdets bebyggelse eller ved å spre
servicetilbud utenfor sentrum. Som KU Deltema reisemåls- og sentrumsutvikling beskriver:
«Planområdet ligger ca.1,2 km fra sentrum, og derfor for langt unna til å være en del av sentrum,
både geografisk, opplevelsesmessig og iht. definert sentrumsutstrekning i overordnede planer.
Gangavstand til sentrum er ca. 15 minutter, som er på grensen dersom målet er å få brukerne til å
velge bort bilen inn til sentrum».
Vi har gjentatte ganger påpekt at reguleringsplanen skulle vært lagt på is inntil kommuneplanens
arealdel (KPA) er revidert og vedtatt, se bl.a. vårt brev 17.11.21 (arkivref. 21/11592).
Planarbeidet for Størrtjednlie er langt fra ferdigstilt og har ifølge saksinnsyn stått helt i stampe den
siste tiden. Når vurdering av konsekvenser for planforslaget legger til grunn forutsetninger og
utvikling som ikke har noen avklart fremdrift, virker det urimelig å trekke fram at nye skiheiser kan gi
et nytt knutepunkt. Dersom man skal kunne bruke argumenter som «Lokaliseringen minimerer
transportbehovet lokalt, særlig reising til alpinanlegg og langrennsløyper. Etablering av offentlig
utfartsparkering som i alternativ 1 og 2, vurderes også å bygge opp under transportsystemet da det
bidrar til at den framtidige tilbringerheisen blir tilgjengelige også for de som ikke bor i umiddelbar
nærhet», må dette sikres i rekkefølgekrav.

2. Landskapsbilde: Nær- og fjernvirkning
Det beskrives at de nye byggene ligger i skrånede terreng og at byggene med materialbruk,
fargesetting og enkle former vil tilpasse seg stedlig karakter i fjellandskapet. Figur 3.1 fra KU Deltema
Landskap, viser dagens situasjon.
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En bebyggelse med mønehøyde på inntil 16 meter over gjennomsnitllig planert terreng er overhodet
ikke tilpasset stedlig karakter. Bebyggelsen i dette området langs Bygdinveien består hovedsakelig av
enkeltenheter på 1- 2 etasjer, tilpasset terrenget og med torvtak. De foreslåtte høydene på den nye
bebyggelsen tilsvarer Riddertunet i sentrum av Beitostølen.
Figurene 5.18 og 5.20 nedenfor fra KU Deltema landskap, viser størrelsen på de planlagte byggene i
alternativ 1 i forhold til eksisterende bebyggelse. Merk at figur 5.18 viser dagens alt. 1. På figuren har
vi limt inn et utsnitt som viser alternativ 2 me høyere bygg 3-9 (fra figur 4, notat fra Norconsult
25.3.22).
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Planområdet ligger ved porten til Jotunheimen Nasjonalpark, i kanten av tregrensen og i et åpent
terreng hvor de frie siktlinjene har eksistert til alle tider. Figurene nedenfor fra KU Deltema landskap
viser nærvirking og utsikt med det godkjente byggetrinn 3 (fig. 5.21) og alternativ 1 (tidligere
benevnt alternativ 2, fig. 5.22). Standpunkt B ligger høyere enn Fv. 51, slik at virkningen fra veien /
gangveien er enda verre.
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Bygningene blir svært eksponerte og dominerende i landskapet og vil gi negativ siluettvirkning. De vil
bli synlige fra Beitovegen, Slettefjell og Bygdinvegen, både fra nord og sør. Vi bruker KU Deltema
Landskap sine egne ord for å beskrive den skaden planforslaget vil medføre: «Ny bebyggelse vil være
svært fremtredende og dominerende og bryter med skalaen til omkringliggende bebyggelse. I
nærvirkning vil tiltaket være svært synlig for tilgrensende fritidsbebyggelse. Forslag til utbygging vil
endre landskapets karakter i negativ retning.”
Bygningskroppene vil medføre en total forandring av inngangen til høyfjellet og hele området nordvest for Beitostølen sentrum. Med dette planforslaget vil siktlinjene over til Slettefjell, Mugnetind og
Bitihorn være ødelagt for alltid. Vi mener at de avbøtende tiltakene som er beskrevet verken er
tilstrekkelige eller innarbeidet / sikret i plansaken.
Illustrasjonene til plansaken er mangelfulle. Det er kun ett standpunkt inne på Aasgarden-området
og dette er i tillegg helt uegnet for å gi et troverdig bilde av nærvirkningene. Det gis heller ingen
illustrasjoner som viser vestre del av alternativ 2, med spredt bebyggelse. Flere at figurene fra 3Dmodellen er uoversiktlige, er tatt fra lite relevante punkter og med «vidvinkel». Vi har spurt
plankonsulent og tiltakshaver om å få supplerende bilder fra 3D-modellen, men har ikke fått svar på
forespørselen. Vi har derfor gjennomført noen egne målinger av mønehøyder ved hjelp av
heliumballong, se bildene nedenfor.

Vindu, loftsetg.
Gullsigoto 11

Bilde 1: Mønehøyde kote 964 for Bygg D (alt. 1), standpunkt på gangveien ved fv. 51,. Bygg A (kote
965) og B-C (kote 964) vil rage like høyt.
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Bilde 2: Mønehøyde bygg 6 (alt. 2). Ballong ved nordre vegg, mønehøyde 16 meter fra
gjennomsnittlig planert terreng. Standpunkt på Fv. 51.

Reksla 62 A-C

Bilde 3: Ballong markerer mønehøyde på det planlagte bygg nr. 3 (alternativ 2, 16 meter).
Standpunkt mellom intern adkomstvei (4C) og Fv. 51.
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Bygg 7

Bilde 4: Ballong markerer mønehøyde på det planlagte bygg nr. 7 (alternativ 2, 16 meter). Maksimal
mønehøyde på bygg 3, 5, 8 og 9 ligger på tilnærmet samme kotehøyde. Standpunkt ved reklameskilt
ved Fv. 51.
Bildene 1- 4 viser hvilke dramatiske fjern- og nærvirkinger dette planforslaget medfører. Den
planlagte utbyggingen er voldsom og på ingen måte tilpasset omgivelsene og områdets karakter.
Tiltaket vurderes i planforslaget til å ha middels negativ påvirkning på landskapet og
omkringliggende bebyggelse. Etter vårt syn er påvirkningen langt mer dramatisk. Gjennomføres
planene er det ikke mulig å reversere. Kommunen og politikerne må derfor være klar over, dersom
man går videre med de fremlagte alternativene, at de vil påvirke landskapet negativt for all fremtid.
Dette i kontrast til kommunens visjon om at «flest mogleg skal få oppleva gleda ved å vera i
storslåtte landskap utan skjemmande inngrep og ureining».
Planforslagene er heller ikke tilpasset omgivelsene når det gjelder grunnflater, bebygd areal eller
takvinkler. Grunnflaten på byggene i planområdet BAA1 varierer i følge planbeskrivelsen fra 285 til
vel 350 m2, altså en helt annen målestokk enn omkringliggende hytter og fritidsboliger. Hver
boenhet i byggetrinn 1 og 2 har et fotavtrykk på om lag 55 m2. Disse boenhetene er knyttet sammen
med garasjer og satt sammen i små rekker med 2-4 enheter. På denne måten er bygningene tilpasset
en småskala bebyggelse. Dette til forskjell fra planutkastets store volumer og høye bygg. I KU
Deltema landskap er ikke BYA fra rammeløyve for byggetrinn 3 lagt til grunn for 0-alternativet, noe vi
mener er feil.
På bilde 5 er bygningsvolumet for bygg 5 (typisk bygg ifølge notat fra Norconsult datert 25.3.22)
sammenlignet med eksisterende bygg.
For Aasgarden byggetrinn 1 og 2 er det i rammeløyve satt en maksimal høyde fra planert terreng
foran underetasje til topp møne på 11 meter. De høyeste byggene i byggetrinn 1 og 2 har 2 etasjer
pluss sokkeletasjer. Faktisk mønehøyde («som bygget») tilsvarer 9 meter fra gjennomsnittlig planert
terreng, dvs. 7 meter lavere enn det som ligger i planforslaget, alternativ 2.
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10,3

9,0

Maks. mønehøyde, 16 meter

Gjennomsnittlig
planert terreng BT1 / 2

Bilde 5: Snitt av bygg 5 sammenlignet med eksisterende bebyggelse, byggetrinn 1 og 2.

Også når det gjelder grad av utnytting, må planene tilpasses og nedskaleres til det som faktisk er
bygget. For Aasgarden byggetrinn 1 og 2 ble søknad om rammetillatelse godkjent 06.04.17 med BYA
20%. Oppført bebyggelse er ifølge opplysninger fra kommunen (e-post fra Tore Østlund 10.3.2021):
•

Byggetrinn 1, gnr. 3 / bnr. 1188: Bygg 1534,4 m2 + parkering 507 m2 = 2041,5 m2. Tomta er
9132,3 m2. Grad av utnytting 22.35 %.

•

Byggetrinn 2, gnr. 3 / bnr. 1189: Bygg 2046 m2 + parkering 609 m2 = 2655 m2. Tomta er
13215 m2. Grad av utnytting 20.09 %.

En grad av utnytting på om lag 20% (inkludert parkering) og høyder på eksisterende bygg i
Aasgarden byggetrinn 1 og 2, må være retningsgivende for en nedskalering av planene for område
BAA1. Vi viser her også til vårt brev til kommunen 24.2.2022 (arkivref. 22/2089).
Formannskapet vedtok 27.1.22. å sende planen (alternativ 1) tilbake til administrasjonen «for å
nedskalere voluma og tilpasse utbygginga betre til omgjevnadene, særleg for bygg A – F.» Vedtaket
avgrenser altså ikke nedskaleringen til kun å omfatte bygg A-F. I mail fra kommunen til tiltakshaver
og plankonsulent 28.1.22 (arkivref. 22/2395) skriver rådmannen bl.a.: «Vi ønsker at de m.a. vurderer:
For BAA1: Kva vil verknadene vera av å redusere mønehøgda til 11,5– 12 meter.» Det fremgår ikke av
saksdokumentene at dette er vurdert. Hvis så er tilfelle, er dette en grunnleggende svakhet ved
planarbeidet og manglende oppfølging av formannskapets vedtak 27.1.22.
Når formannskapet så tydelige avviste alternativ 1 i januar, er det grunn til å stille spørsmål ved
hvilke motiver som ligger bak å legge dette alternativet ut til offentlig ettersyn.

3. Trafikkforhold, adkomst og parkering
Adkomsten til nye bygg er lagt til Reksla og Gullsigoto, veier som er dimensjonert for helt andre
utbyggingsplaner. Trafikkanalysene i planforslaget har store mangler. Det er ikke gjort noen
trafikkvurderinger for de lokale veiene Markahøvdvegen, Reksla og Gullsigoto. Det vil åpenbart bli en
vesentlig økning av trafikk inn disse veiene, men planforslaget svarer ikke på hvordan dette skal
løses.
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Det er ingen gangveier i området som sikrer myke trafikanter. Med økt trafikk langs Reksla vil vi
påpeke den manglende sikkerheten for gående. Det vil bli direkte farlig å ferdes langs veien med det
ekstra trafikkvolumet. En bør hensynta at veiene i nærområdet i betydelig grad blir benyttet til
turformål (til fots, på sykkel, på ski, med spark, med akebrett osv.), og ikke kun for biltransport. Da
det er lagt opp til et stort antall utleieleiligheter, vil den økte trafikken i stor grad bestå av trafikanter
som heller ikke er kjent i området.
Det er i planene heller ikke vist noen snødeponier, noe som kan gi enda større utfordringer i forhold
til høye brøytekanter. I snørike vintre er det allerede dårlige siktlinjer, og dermed stor fare for
ulykker.
Reksla har ikke kapasitet til i størrelsesorden 200 ekstra biler og mer enn 1200 ekstra passeringer per
døgn (tur/retur).
Atkomsten til området via Reksla (veg 4 og 4C i reguleringsplan for Markahøvda, datert 7.10.2010)
går over annenmanns grunn. Veg 4C er ikke regulert til offentlig veg. Veg 4 og 4C har verken
nødvendig bredde eller standard for å betjene så mange enheter. Det har tidligere vært etterspurt
hvordan eierforhold til veiene skal sikres. Vi kan ikke se at noen plandokumenter svarer opp på
dette.
På illustrasjonsplanen er innkjøring til felles parkeringskjeller vist under bygg E og F (alternativ 1) og
mellom bygg 4 og 6 (alternativ 2). Det er ikke godtgjort i plandokumentene at dette er løsbart. Et
eksempel: Det er angitt parkeringskjeller under bygg 6 på situasjonsplanen (alternativ 2), men dette
framgår ikke av snitt-tegningen i Norconsults notat datert 25.3.22. Videre beskrives det ikke hvordan
de store høydeforskjellene mellom bygg 5 og 6 skal håndteres.
Det mangler dokumentasjon på om parkeringskravene som er lagt til grunn i bestemmelsene, er
oppfylt. Beskrivelse av snødeponering mangler. Erfaringsmessig vil det i løpet av vinteren «ofres»
parkeringsplasser for å dekke behovet for snødeponi og det er ikke mulig å parkere andre steder i
området.

4. Barn og unge - uteoppholdsarealer
I utbyggingsplanene for Aasgarden byggetrinn 1, 2 og 3 var det planlagt 2 soner for uteopphold
mellom trinn 2 og 3. Dette var en av kvalitetene som ble fremhevet i salgsdokumentene, se bilde 6. I
tillegg skulle det etableres en bred aktivitetssone rundt og gjennom området til lek, utfoldelse og
opphold for alle på Aasgarden, som vist på bilde 7.
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Bilde 6: Arealer for uteopphold og lek. Kilde: Prospekt Aasgarden

Bilde 7: Soner for uteopphold og lek i utbyggingsplanene for Aasgarden byggetrinn 1-3, merket i rosa.
Kilde: Prospekt Aasgarden, side 57.
I det nye planforslaget er leke- og aktivitetsarealene for byggetrinn 1 og 2 foreslått fjernet og
erstattet med bygg på inntil 16 meter. Illustrasjonsplanene viser nå kun mindre aktivitetsområder
midt i den nye bebyggelsen. For alternativ 2 er området inneklemt mellom byggene F og 4, se bilde
8. Dette området ligger ikke i tilknytning til byggetrinn 1 og 2 og kan ikke erstatte de tapte arealene.
Foreslått uteoppholdsareal i planen har et bratt fall (ca. 5m høydeforskjell) mot vei 4C som har
betydelig biltrafikk, se bilde 8. Uteplass for barn med stor høydeforskjell er heller ikke i tråd med
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universell utforming. Illustrasjonsplanene viser heller ikke interne gangveier. For å få plass til
utendørs gangadkomst til byggene F og 4 vil dette gå på bekostning av aktivitetsområdet. Løsningen
i alternativ 1 er kun marginalt bedre. Vi anser ikke at kravene til uteoppholdsareal er oppfylt med det
fremlagte forslaget.
Barn og unges behov blir ikke ivaretatt i det fremlagte planforslaget, og det er ikke tilrettelagt for
trygge, trafikksikre områder.
Skiløypa foreslås på en smal korridor mellom og inntil bygg på 16 meter, samt kryssing over
atkomstveger to steder, med biltrafikk og tilhørende ulykkesrisiko.

Bilde 8: Illustrasjonsplan med forslag til uteoppholdsarealer, markert med rød sirkel.

Det er som nevnt ikke gjort noen trafikkvurderinger for de lokale veiene Reksla og Gullsigoto, men
det vil bli en vesentlig økning av trafikk på disse vegene. Dersom plansaken går igjennom, er mange i
området nå redde for at man ikke kan la barn og unge gå langs veiene for å besøke hverandre. Det
må utredes hvordan barn og unges sikkerhet vil bli i disse situasjonene.
Barn og unges interesser i denne plansaken er ikke ivaretatt og vi mener dette ikke er i samsvar med
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, jf. også PBL §5-1. Hensynet til barn og unges
interesser i plansaken er blitt vesentlig forringet i forhold til dagens plan.

5. Medvirkning / involvering
Det har vært avholdt ett informasjonsmøte for naboer 26.09.2020 da planen ble lansert. Innkallingen
til dette informasjonsmøtet ble sendt ut så sent som 17.9.2020. Det var ingen opplysninger om at
det skulle fremmes et totalt nytt prosjekt med andre formål og utnyttelse enn hva Aasgarden
byggetrinn 3 skulle tilsi. Tvert imot hadde de fleste av oss naboer inntrykk at dette informasjons12

møtet ville omhandle oppstart av byggetrinn 3 (gnr. 3 / bnr. 1190). Dermed var det mange naboer
som ikke møtte opp på dette informasjonsmøtet. I møtet ble det annonsert og skapt en forventning
om ytterligere muligheter for involvering. Dette er ikke gjennomført av forslagstiller, og vi anser ikke
at involveringsprosessen er ivaretatt iht lovens krav, jf. Plan- og bygningslovens §5-1 mv. Vi ønsker
videre å vise til manglende koordinering og medvirkning fra både tiltakshaver og kommunen, med
manglende saksinnsyn og informasjon på kommunens nettside.
Medvirkning for å ivareta barn- og unges interesser er kommentert i pkt. 4 ovenfor.

6. Plandokumenter
Sameiene i Aasgarden 1 og 2 har med bekymring sett at de dokumentene som er lagt ut på høring,
har store mangler. Plandokumentene og endringene er meget omfattende og uoversiktlige. Det er
beskrevet endringer i de dokumentene som er lagt ut til offentlig ettersyn uten at endringene verken
er tilfredsstillende innarbeidet eller dokumentert. Planomtalen er ikke oppdatert og henvisningene
til alternativ 1 og 2 i planomtalen samsvarer ikke med det som er lagt ut til offentlig ettersyn.
Planarbeidet er utført av mange aktører og med store dokumentmengder. For interessenter,
høringsinstanser og lokalpolitikere er det overveldende, om ikke umulig, å sette seg inn i alle
detaljene og skaffe seg oversikt over planene som er foreslått. De fremlagte plandokumentene
inneholder ikke illustrasjoner fra 3D-modell som viser riktige høyder / volumer for begge
alternativene. Det mangler avstandsmål og kotehøyder, bredde på bygg, beregnet BRA – listen er
utømmelig. Kun et fåtall dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn, og det gis ingen referanse til
tidligere saksdokumenter som inneholder informasjon som fortsatt er gyldig, helt eller delvis.

7. Brannsikkerhet
ROS-analysen tar ikke for seg brann, og dermed kan man ikke gjennom plandokumentene se at det
har vært en tverrfaglighet og involvering av relevant ekspertise.
Et tema som heller ikke er omhandlet i ROS-analysen (kategori Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk
infrastruktur), er vurdering av slukkevann ved en større brann. Det eneste vi finner i
plandokumentene er at Sweco bekrefter at det ikke er branndekning i tiltaksområdet og at dette må
etableres.
Begge planalternativene viser store, komplekse parkeringskjellere med høye bygg plassert delvis
over dette. Anlegget må sprinkles og kapasiteten på slukningsvann på Beitostølen burde derfor vært
utredet. Vi kan ikke se at følgende er ivaretatt i plandokumentene, jf. Forskrift av 17. desember 2015
om brannforebygging, § 21: «Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen frem til
tomtegrenser i tettbygde strøk, er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I
boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen
disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal
kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. Kravet innebærer at
kommunen kun kan gi tillatelse til utbygging om kravet til slokkevann er tilstrekkelig»
Planlagt innkjøring for store stigebiler / brannbiler er via smale veger, spesielt veg 4C. Ved en brann
vil risikoen også være stor for spredning til eksisterende bebyggelse. Særlig med brannen i Hemsedal
i slutten av mars 2022 friskt i minne, er dette forhold som krever grundig utredning.
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En brann i dette planområdet vil også påvirke trafikken på FV51 da flere av byggene ligger svært tett
inntil veien. Dette kan vi heller ikke se er utredet. Vi mener at det er en mangel i plansaken at det
ikke er dokumentert tilstrekkelig brannbiloppstillinger. Evakuering fra 16 meters bygg er heller ikke
vurdert.
Brannvesenet bør uttale seg om adkomstløsningen og brannbiloppstillingsplasser for redning så
lenge det er mer enn 3 etasjer over bakkeplan. Under har vi listet opp en del spørsmål som vi ikke
finner gode svar på i plansaken:
•
•
•
•

Er brannoppstillingsplasser for redning i planområdet tilfredsstillende dokumentert?
Er det risikovurdert hvordan bygg med trekledning og torvtak, 930 m over havet, kan stå
imot en storbrann i forhold til klima/vind i området?
Har kommunen tilfredsstillende brannberedskap for slukking av bygg opp til 18 meter (trykk
og kapasitet på slukkevann, stigebiler etc.), ref. brannen i Hemsedal i mars 2022?
Har kommunen stigebil som er plassert nært nok til utbyggingsområdet til at tilfredsstillende
redning/slukning kan gjennomføres?

8. Ekstremnedbør/overvann
Ved utbyggingen av Aasgarden byggetrinn 2 ble bekken øst for planområdet lagt om. Det vi
registrerer, er at det er flere oppkom i den gamle bekketraséen, da vannet følger enkleste vei og
sprekker i fjell. I forhold til plansaken vil begge alternativene kreve store endringer av dagens
bekketrasé med rørstrekk pga. fyllinger, garasjeanlegg etc. Det er ikke redegjort for hvordan denne
infrastrukturen skal vedlikeholdes etc. med tanke på eierforhold/driftsansvar.
Vi ser at det er flere svakheter med utbyggers (plansakens tiltakshaver) prosjektering og utførelse av
overvannshåndteringen på Aasgarden. Veiene er i byggetrinn 1 og 2 har ikke tilstrekkelige grøfter og
stikkrenner. Ved mye nedbør og snøsmelting renner vann ned mot de eksisterende byggene, da det
ikke er drenerende masser.

Bilde 9: Dagens bekk og hvordan masser raser ut i bekken. Posisjon hvor bildet er tatt, er angitt på
kartskissen.
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Krav til åpent bekkeløp må sikres i rekkefølgekrav slik at det blir opparbeidet i samsvar med ROSanalysen. Den må utformes slik at det ikke oppstår erosjon som kan påvirke bebyggelse og
infrastruktur. Som bilde 9 viser, er ikke dette ivaretatt i dagens omlegging av bekkeløpet. Det har
medført at bekken på flere plasser graver seg inn i terrenget og finner nye veier. Minimum krav til
utførelse bør være tilsvarende det som er utført andre steder i Markahøvda.
Beskrevne anlegg for overvannshåndtering krever jevnlig vedlikehold. Som nærmeste naboer er vi
bekymret for hvordan dette blir ivaretatt da begge planalternativene beskriver «selveier og utleieenheter». Hvem er ansvarlig for å sikre vedlikehold og eieransvar? Skal kommunen gå videre med
plansaken må det i rekkefølgekrav sikres, før rammetillatelse kan gis, hvordan eierforhold og
vedlikeholdsansvar ivaretas.
9. Renovasjon, miljøstasjon – busslomme
Planforslaget legger til rette for busstopp ved krysset Fv.51 og Markahøvdvegen. Dette vil være et
positivt tiltak for å redusere mye «interntrafikk» til og fra sentrum på Beitostølen. Planen tar dog
ikke for seg dette tiltaket i reguleringskartet. Bussholdeplassen er beskrevet plassert på dagens
miljøstasjon. Her vises det samtidig til at miljøstasjonen må oppdimensjoneres med avfallsdunker for
å imøtekomme behovet ved økt utnyttelse og opptil 150 nye enheter. Her har Valdres kommunale
Renovasjon (VKR) allerede sendt inn merknader til plansaken om at området ved dagens
miljøstasjon ikke kan benyttes til bussholdeplass. Renovasjonsløsningen krever en utvidelse om en
så omfattende plansak skal vedtas. Vi forventer at kommunen ut ifra dette stiller nødvendige krav til
løsningen som legges til grunn.
Det er heller ikke vist hvordan man kan sikre busstopp på begge sider av Fylkesvegen. Da det er et
stykke å gå ned til fremtidig skibro, vil fotgjengere fortsatt krysse Fv.51 i samme område.

10. Naturmangfold
Planområdet er preget av myrområder, se bilde 10.

Bilde 10: Myr innenfor planområde. Kilde: Kartverket.
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Nedbygging eller omdisponering av naturområder som skog og myr, som inneholder store lagre av
karbon, medfører økte klimagassutslipp og reduserer mulig framtidig opptak av karbon på arealet.
Myrer lagrer CO2 og det er positivt for klimaet at myrområdene ikke forringes eller bygges ned.
Ansvaret og behovet for å ivareta myrer i arealplanleggingen trekkes fram i både Nasjonale
forventinger til kommunal og regional planlegging 2019- 2023 og i Statlige planretningslinjer for
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). Dersom gjeldende reguleringsplan blir lagt til
grunn, vil mer myr bli skånet.

11. Rekkefølgebestemmelser må sikres
Vi mener at rekkefølgebestemmelsene og gjennomføring av tiltak ikke er godt nok spesifisert og
dokumentert i det fremlagte planforslaget. Det må presiseres i plandokumentet at alle tiltak som det
stilles rekkefølgekrav til, skal være ferdigstilt før igangsettingstillatelse kan gis. Vi mener at
utbygningsavtaler ikke må gi åpning for å fravike rekkefølgebestemmelsene. Ut fra vedlagte
dokumenter til plansaken, mener vi at her kan utbygger slippe unna flere av kommunens krav og at
kostnaden dermed faller på kommunen eller at tiltakene ikke blir gjennomført. Det som er utydelig i
rekkefølgebestemmelser er blant annet:
•
•

Skibro som også er tilknyttet plansaken for Størrtjednlie.
Ansvar for finansiering, bygging, forvaltning og drift av vei, skibru, skiløypeadkomst,
bussholdeplass med mer.

Det som trekkes fram som et positivt rekkefølgekrav er skibro, men med så store og uavklarte
forhold knyttet til finansiering, gjennomføring mv. og hele planen for skitrase, så tviler vi sterkt på
om dette blir gjennomført. Den påpekte viktigheten av broen for gående og syklende er dermed
truet.

12. Planbestemmelser
Utnyttelsesgrad og byggehøyder
I planbestemmelsene er byggehøyder for felt BAA1 oppgitt i forhold til gjennomsnittlig planert
terreng. Dette er uforutsigbart da flere av byggene er foreslått i terreng med 4 – 5 meters
høydeforskjell. Mønehøyder må oppgis som maks kotehøyde for å gi et riktig og entydig bilde av
tiltaket.
Utnyttelsesgraden er foreslått høy i forhold til tomteutnyttelsen i området da det er anført at
parkingsareal ikke skal medregnes i utnyttelsesgraden. Vi mener at parkeringsarealer her bør
medregnes i utnyttelsesgraden og at det i tillegg bør framlegges en parkeringsplan som viser den
planlagte løsningen.
Avstand til nabogrenser
Det må tas inn i planbestemmelsene at avstand til tomtegrense skal minimum være halvparten av
høyden på nybygget, målt fra planert terreng foran bygget til møne.

--- ooo OOO ooo ---
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