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VARSEL-ENDRING: REGULERINGSPLAN FOR BEITOSTØLEN SENTRUM 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart for 
endring av reguleringsplan for Beitostølen sentrum, Øystre Slidre kommune. Planarbeidet 
utføres av Areal+ AS på vegne av Beitostølen Invest AS. Planendringen gjelder flere endringer og utvidelse 
av reguleringsplanen for Beitostølen sentrum del 1.  

 

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 
Hensikten med planarbeidet er å bedre dagens trafikksituasjon for området ved løsninger som ivaretar det 
faktiske behovet på stedet.  Planavgrensningen går utover gjeldene plan Beitostølen del 1 og ny 
planavgrensning vises i vedlagt vedlegg.  

 
PLANGRUNNLAGET 
Reguleringsplanen for Beitostølen sentrum del 1, ble opprinnelig vedtatt av Øystre Slidre kommunestyre 
14.09.2017 sak nr 46/17.  

 
Illustrasjon 1: Viser gjeldende plankart for Beitostølen del 1. 

 

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 
Bygdinvegen 1989 
2940 Heggenes 
Sendt: post@oystre-slidre.kommune.no  

 
 
 

DATO: 10.10.19   
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INNENFOR PLANOMRÅDET ER DET I ETTERID GITT FØLGENDE DISPENSASJONER 
SOM SKAL INNARBEIDES I PLANEN 
 

- V1 / G1.  Disp. 22.02.18, saksnr. 33/18. Gitt disp. for flytting av fortau, endring avkjøring til gbnr. 
3/58 og flytting overvassgrøft/flomveg.  

- G5. Disp. endelig vedtatt i klagesak hos Fylkesmann 26.6.19. Heis/trapperom ble godkjent mellom 
Lodge 900 og Knutstøl i stedet for gangveg G5. 

- Veg V3 og G2 / Hus A, B, C med heis/trapperom plassert utenfor formålsgrensa. Kommunen ga disp. 
for flytting av V3/G2 lenger opp, og heiser/trapperom plassert utenfor formålsgrensa, og disp. for 
rekkefølgebestemmelse om ferdigstilling av V1 og kryss. 

- Fylkesmann oppheva kommunens rammetillatelse for saksbehandlingsfeil.  Kommunen behandla 
på nytt rammesøknad og ga rammetillatelse på nytt 16.07.19 med disp. for hus A, B og C sine 
heis/trapperom utafor formålsgrensa og flytting av trase V3 og rekkefølgebestemmelsen for 
ferdigstilling av kryss V1/Fv. 51.  
 

- Endring i rekkefølgebestemmelser. Kommunen har foreslått endringer i rekkefølgebestemmelser i 
epost den 28.03.2019. 

 

Illustrasjon 2: Viser utsnitt av vedtatte dispensasjoner 
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PLANARBEIDET VIL MEDFØRE FØLGENDE REGULERINGSENDRINGER 
1.) Område S1 (kiss & ride) blir tatt ut av planen og erstattes med grøntareal, overvatn. Det settes av 2 

stopp-plasser for kiss & ride inntil gang- og sykkelveg i forlengelse av korttidsparkering ved område 

P/T som justeres. 

2.) Gang/sykkelveg G/S, der denne skal krysse V1, skal trekkes lenger ut mot fv 51 og holde samme 
avstand til fylkesvegen som ovenfor og nedenfor V1, slik at den ikke tar areal for innkjøring til 
framtidig parkeringhus på P1.  

3.) Gang/sykkelveg G/S, der denne skal krysse V5, skal trekkes lenger ut mot fv 51 og holde samme 
avstand til fylkesvegen som ovenfor og nedenfor V5.  

4.) Endring i bestemmelsene for P1, med muligheter for å bygge i 3 etasjer. 

5.) Vurdere å legge inn parkeringsareal i område for overvatn, mellom V1 og G2, ved vegkryss med V3. 

6.) Bussholdeplass flyttes i retning nordvest. 

 

Illustrasjon 3: Viser utsnitt av foreslått planavgrensning 
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PLANARBEIDET FØRER TIL FØLGENDE UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET 
- Utvidelse av bussholdeplass inn i uregulert område. 

- Fortsette mur parallelt med gang- og sykkelveg i samme avstand som påbegynt mur. Hensikten 
med det er å utvide baseområdet for skiheisen. 

- Flytte avkjøring til heisområdet nordvestover. 

- Ta med område for bussholdeplass på sørvestsida av fv. 51, med organisering av bussholdeplass og 
parkering for turbusser. 

- Ta med Gjestegaarden og planlegge gangveg forbi Gjestegaarden og ikke tillate biltrafikk mot 

fylkesvegen. Parkering for ansatte på nedsida av Gjestegaarden. 

 
ENDRING i REGULERINGSBESTEMMELSENE  
 
Som følge av planforslaget vil reguleringsbestemmelsene tilknyttet planområdet Beitostølen sentrum del 1, 
bli justert.  

 
BEHANDLINGSMÅTE 
Omtalte endring er i samråd med Øystre Slidre kommune vurdert å behandles som detaljreguleringsplan 
etter plan- og bygningsloven § 12-8. Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til 
sentrumsbebyggelse og gjeldene plan Beitostølen sentrum Del 1.  

 
MERKNADER/INNSPILL 
Naboer og berørte blir nabovarslet her. Kommentarer eller uttalelser til endringsforslaget sendes 
Areal+ AS v/ Olav Talle, Storgata 64A, 2609 Lillehammer, innen 08.11.2019 
 
Henvendelse vedrørende planarbeidet kan rettes til undertegnede på e-post: 
olav.talle@arealpluss.no 
 
Dette er et varsel om at planarbeidet er startet opp. Endringsforslaget vil bli oversendt kommunen 
for videre behandling etter plan og bygningslovens regler. Vi tar forbehold om at dersom 
planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i 
reguleringsplanen før / ev. under kommunens behandling av saken. Planendringen vil bli 
behandlet av kommunen etter plan- og bygningslovens regler etter merknadsfristens utløp. Dette brevet er 
da å anse som varsel om oppstart jf. § 12-8. 

 
Med vennlig hilsen 
 
(sign) 
Olav Talle 
Arealplanlegger 
 
Tlf: 992 32 230 
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Vedlegg til offentlige: 

Planavgrensning 

Referat fra oppstartsmøte (tilgjengelig for private på www.arealpluss.no )  

 

Adresseliste private- egen liste 

 

Adresseliste offentlige: 

Øystre Slidre kommune: post@oystre-slidre.kommune.no  

Oppland fylkeskommune: postmottak@oppland.org  

Fylkesmannen i innlandet: fminpost@fylkesmannen.no  

NVE- region ØST: ro@nve.no  

Statens Vegvesen: firmapost-ost@vegvesen.no   
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