
 

 

Innmelding av sak til Regionalt planforum 
Saken gjelder:  

 

• Kommunen/annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med andre 

relevante vedlegg 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no kopi til 

post@innlandetfylke.no  

Møtedatoer og annen informasjon finnes på hjemmesiden regionalt planforum  

Dersom det er behov for lengre møtetid enn 1 time *) vennligst gi beskjed under 

ønsket dato  

Fyll ut alle punktene (feltene utvider seg) 

Om kommunen/annen aktør: 
Ønsket dato for møtet 
Behov for tid utover 1 time* 
(se møtedatoer på innlandetfylke.no)  
 

25.01.2022 

Navn på kommune/ tiltakshaver: 
 

Vestre Slidre kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere fra 
kommunen/ tiltakshaver/konsulenter 
 

knut.frode.framstad@vestre-slidre.kommune.no 
Rolf.Stalenget@vestre-slidre.kommune.no 
 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Områderegulering for Vaset sentrum, planID 
2020148 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
igangsatt 
 

Ynskjer å definere og utvikle sentrum 

Status - hvor langt har planen kommet 
i prosessen? (varsel om oppstart/ 
under utarbeidelse/ offentlig ettersyn/ 
høring/ annet) 
 

 Klar for utlegging til 2. offentlege ettersyn 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/ overordnet plan? 
 

Ja 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/ eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Motsegner ved 1. offentlege ettersyn: 
Avstand vassdrag, arealutnytting, barns rettar 



 

Andre forhold/ utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/ tiltakshaver å ta 
opp i planforum? 
 
 
 

Avstand vassdrag, arealutnytting, barns rettar 

Hvilke regionale aktører ønsker kom-
munen/ tiltakshaver skal delta i 
planforum? 
 

Statsforvalteren Innlandet, Innlandet 
fylkeskommune, NVE 

Annet som det er relevant å opplyse 
om: 
 
 

Nytt forslag til plankart er tilgjengeleg i 
Innlandsgis. 
Vedlagt er nytt forslag til plankart i pdf, 
føresegner, planskildring og merknadsvurdering 
ved. 1. offentlege ettersyn. 
For planen ved 1. offentlege ettersyn viser vi til 
oversendingsbrev 05.03.2021. 

 

 

Vedlegg 
Sammen med utfylt skjema sendes kartutsnitt og annen informasjon som kommunen anser 

hensiktsmessig, eks. bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det anses nødvendig for å opplyse saken for 

planforum 


