Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre
Sak nr 4/2010

Møtedato: 4.2.10

Møtestad: Slidretun

Arkiv nr:

Søknad frå V.Slidre kommune om tilskot frå grunneigarfondet til utvikling av Vaset sentrum
Vestre Slidre kommune søkjer om tilskot frå Grunneigarfondet til utvikling av Vaset sentrum. Prosjektet er
planlagt å gå over tre år. Fjellstyret skal gi uttale til søknaden før vidare saksgang i Statskog og NFS.
Totale kostnader for prosjektet er kr 2.600.000 og det blir søkt om kr 1.200.000 frå grunneigarfondet. I
budsjettet er det skissert at fjellstyret skal bidraga med kr 300.000 i prosjektperioden. Etter søknaden vart
sendt, har Oppland fylkeskommune funne å støtte tiltaket med kr 400.000.
Fjellstyret ført opp som medeigar i prosjektet, men dette er ikkje drøfta med styret før søknaden vart sendt.
Vasetløypene har behov for ein garasje til løypemaskinene og fjellstyret er innstilt på å bidraga økonomisk til
dette, jf. fjellstyresak 3/10. Fjellstyret finn det derfor vanskeleg å ta stilling til økonomisk bidrag til
sentrumsprosjektet før ein har fått avklara kostnadane med lager for Vasetløypene. Fylkeskommunen har
kome inn med eit større beløp enn det som var budsjettert med for fjellstyret. Ein vil derfor anta at det på
noverande tidspunkt, ikkje er avgjerande å få avklara fjellstyret sitt bidrag til prosjektet. Som følgje av at
fjellstyret sitt bidrag er usikkert, meiner ein at det ikkje er naturleg at fjellstyret er medeigar i prosjektet.
Vareordførar Lars Kvissel og planleggar Kenneth Mosen orienterte om søknaden på møtet.
Utdrag frå søknaden:
Prosjektbeskrivelse:
Visjon: Vaset skal bli den beste familiedestinasjonen i Sør Norge.
Misjon: Gjøre det enklere å etablere og drifte lønnsom næring, samt skape flere varige arbeidsplasser på Vaset
Mål:
- attraktivt sentrumsområde
- byggeklare næringstomter
- økt kvalitet og opplevelsesverdi for besøkende i Vaset
o parklignende sentrum
o etablere gode skiløyper
o planfrie overganger
o gode parkeringsarealer
Strategier
- Klargjøre næringstomter
o Legge fram veg, vann og strøm
o Gangveier og skiløyper med tilknytning til nærområdet
- Øke attraktiviteten av sentrumsområde
o Parklignende sentrum
Gågate-struktur
Grøntarealer
Gode næringstomter
Godt bygningsmiljø
Tilrettelegging for næringsetablering
o Knytte sentrum til vannspeil og utsikt
o Knytte sentrumsområdet til omkringliggende friluftsområder
o Gi besøkende på vaset flere verdifulle opplevelser
Etablere gode skiløyper og gangvei
• Skiløype/gangvei inn og ut av sentrum
• Skiløype/gangvei rundt Vasetvannet
• Planfrie overganger
o Pumpehus v/bom
o V/ Brennabu
o Parkeringsareal
Parkeringsareal i tilknytning til ski/gangvei/sentrum
o Attraktivt sentrum
Knytte hytteområder, Vasetvannet, gangveier og skiløyper tettere sammen med sentrum

Hovedmålsetting:
Vaset har vært et satsingsområde for Vestre Slidre kommune i en årrekke. Det har blitt investert mye der over tid, men
det har hele tiden vært diskusjon hvor ”sentrum” ligger. Det ble definert gjennom vedtak av reguleringsplanen ”Vaset
utbyggingsområde” i 1999. Dette ble ytterligere bekrefta gjennom vedtak av kommunedelplan for Vaset, der også andre
”sentrumsalternativ” ble vurdert. Konklusjonen ble at statsallmenning var mest egna til dette formålet.
I skrivende stund er revidering av reguleringsplanen for Vaset sentrum ute på offentlig ettersyn, der det legges opp til
større utnytting av sentrumsareala, samt nye utbyggingsområder knytta direkte til sentrumsområda.
En vedtatt revisjon av reguleringsforslaget vil legge til rette for en betre utvikling av Vaset sentrum. Videre jobbes det
med ulike næringsaktører i området for å finansiere/ferdigstille tiltak som hever attraktiviteten til området.
Prosjektet hovedformål er å sørge for at revidert plan blir realisert gjennom å senke kravet til investeringer for private
næringsaktører som ønsker å etablere næring i området, samt øke forutsigbarheten ved å etablere nye bedrifter
innenfor planområdet.
Budsjett:
Grunneierfond:
Næringsinteresser på Vaset
Vestre Slidre fjellstyre
Vestre Slidre kommune
Valdres Destinasjon
Sum:

kr 1 200 000,kr 600 000,kr 300 000,kr 300 000,kr 200 000,kr 2 600 000,-

Styringsgruppe for gjennomføring av prosjektet det søkes om midler vil bestå av følgende:
Leder: Lars Kvissel
Eivind Brenna
Kenneth Monsen
Svein Erik Ski
Erik Frogner
Raymond Solberg

Varaordfører Vestre Slidre kommune
Ordfører Vestre Slidre kommune
Arealplanlegger Vestre Slidre kommune
Vaset utbyggingsselskap AS
Vasetløypene SA
Statskog SF

Vedtak:
Fjellstyret ser tiltaket som svært viktig for næringsutvikling på Vaset og tilrår at det blir gjeve tilskot til
prosjektet.
Fjellstyret kan på noverande tidspunkt ikkje ta stilling til økonomisk bidrag til prosjektet, men vil ta dette opp
til behandling så snart ein har fått avklara kor store utgifter til lager for Vasetløypene blir. Fjellstyret ser det
ikkje som naturleg å vera deleigar i prosjektet.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 4.2.10
Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Statskog
Vestre Slidre kommune
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