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Søknad frå VKR om etablering av nye avfallsorteringsplassar på Vaset
Frå Statskog har fjellstyret fått oversendt søknad frå VKR om å få etabler fire containerplassar på Vaset.
Statskog skriv følgjande:
Viser til søknad fra Valdres Kommunale Renovasjon (VKR) den 09.11.07.
VKR kontaktet Statskog SF i oktober angående et behov for å tilrettelegge nye avfallsorteringsplasser i
Vaset. Tidligere har VKR hatt enkelte containere plassert på statsallmenningens side, mens
hovedtyngden av avfallssorteringen har skjedd på Vaset-senteret.
Nye rutiner for avfallsortering og økt mengde avfall fra omkringsliggende fritidsbebyggelse er grunnen for
at VKR nå ønsker å spre avfallsorteringen på flere mindre stasjoner.
Under befaring på Vaset ble det diskutert forskjellige løsninger og alternativer til VKR sine egne forslag.
Før fjellstyret uttaler seg i saken ser vi nytten av å fortelle bakgrunnen for enkelte av de foreslåtte
lokasjonene.
•

•

•

Ved Båtåne ville VKR etablere ny stasjon mellom vegen og bekken noe høyere opp en det som
fremgår av kartskisse fra VKR. Vi så imidlertid at det er store egnede arealer i forbindelse med
fjellstyrets lager, og det var enighet om dette var et bedre sted under forutsetning av at fjellstyret
er enige.
Ved Murkelivegen var den opprinnelige tanken fra VKR å finne en plass nærmere bommen på
innsiden av vegen. I lys av nylig befaring med fjelloppsynet og kommunen på grustaket til
stølsvegen anså vi det rasjonelt å forelså en kombinasjon av parkeringsplass og avfallsortering
her. Arealet må uansett tilpyntes og VKR er innstilt på å samarbeide med stølsvegen for å få til
en hensiktsmessig avslutning av denne deles av grustaket. En plassering her vil også være
relativt godt skjermet mot innsyn.
Langs Panoramavegen foreslo VKR opprinnelig en utvidelse avkrysset ved bommen på utsiden
av vegen. Dette ville medføre høye skjæringer og ville ellers være en visuelt utsatt plassering
som ville være synelig helt inne fra Murkelie. Vi foreslo følgelig en ny plassering langs vegen på
oversiden av innkjøringen til parkeringsplassen til skiheisen under forutsetning av at skiheisen v/
Hansen og nærværende hytteeier ikke har store innvendinger til dette. Denne plasseringen vil på
sikt også fange opp en fremtidig utnyttelse av område S10 i kommunedelplanen. Nytt forslag fra
VKR høyere opp langs Panoramavegen vil pr. dag være mindre konfliktfylt i forhold til naboer,
men vil på sikt kunne være til hinder for rasjonell utnyttelse av S10.

VKR er villig til sette opp skigard rundt hele eller deler av plassene for å redusere den visuelle sjenansen
stasjonene nødvendigvis vil medføre. Men strategiske valg av lokalisering vil allikevel være av større
betydning.
Vi ber om fjellstyrets uttale i saken.
Vedtak:
Containerplassane vil ha ein visuell sjenanse og erfaringane viser at det blir mykje forsøpling rundt
containerane. Fjellstyret tilrår derfor at ein etablerarar ein mindre miljøstasjon på Vaset i staden for fire
containerplassar. Med utviklinga på Vaset vil ein slik løysing vera eit langt meir framtidsretta val.
Blir det likevel valt ei løysing med fire containerplassar, vil fjellstyret tilråda at containerplassen ved
Panoramavegen blir etablert ved innkjøring til skiheisen. For å hindre farlege trafikksituasjonar bør det
nyttast same innkjøring som til skiheisen og plassen etablerast så langt inn at det ikkje hindrar sikt ved
utkjøring på Panoramavegen. Til dei andre plassane har ikkje fjellstyret merknader.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 15.11.07
Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Statskog

