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SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

GJEFSELYKKJA - 2 GANGS BEHANDLING  

 

Vedlegg:  

 1. Plankart  

 2. Planbeskrivelse 

 3. Planbestemmelser 

 4. ROS-analyse 

 

 

SAMMENDRAG (PL 24.3.2017): 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utleieenheter sentralt på Skei.  

 

Forslag til detaljreguleringsplan for «Gjefselykkja» med tilhørende dokumenter foreslås 

lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 

 

 

NYTT SAMMENDRAG: 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. 

 

Det er foretatt små justeringer i noen av bestemmelsene for å etterkomme 

merknadsinnspill og for tydeliggjørelse av bestemmelsen.  

 

Detaljreguleringsplan for Gjefselykkja med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser anbefales godkjent. 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER (PL 24.3.2017): 

Tiltakshaver for detaljreguleringen er Høifjeldssantoriet i Gausdal. Planområdet omfatter 

gårds- og bruksnummer 216/4 og 210/10, samt del av 216/8. Rambøll AS er tiltakshavers 

plankonsulent.  

 

Forholdet til gjeldende plan: 

I kommunedelplan for Skei, vedtatt 17.06.2010 ligger området som ønskes regulert inne som 

hhv. boligområde B3 og LNF-område. Formålet med planarbeidet er å endre formål fra 

eksisterende bolig til fritids- og turistformål (utleie), samt legge til rette for adkomst og 

utleieenheter på tufta til tidligere Gjefsen seter. Planområdet dekker et areal på ca. 13,5 daa. 

 

Planprosess: 

Oppstartsmøte ble avholdt 22.06.2016. Kunngjøring om oppstart at planarbeidet ble annonsert 

i GD, og varslet med brev til berørte parter 12.10.2016, samt gjort tilgjengelig på kommunens 

hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 02.11.2016. Det kom inn 4 innspill til varsel om 

oppstart. De innkomne innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i 

planbeskrivelsen. 

 

 

VURDERING (PL 24.3.2017): 

Konsekvensutredning: 

En endring i arealformål slik som Høifjeldssanatoriet i Gausdal her ønsker er i strid med 

overordnet plan. En fortetting inn mot sentrum, vil i de fleste tilfeller være positivt, så lenge 

det ikke går på bekostning av miljø og samfunn. Følgende vurdering er gjort i forhold til 

forskrift om konsekvensutredninger: 

 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert etter § 3 b) i 

forskriften. Tiltaket er vurdert til ikke å falle inn under forskriftens oppfangskriterier i vedlegg 

III  (til forskriften) og konsekvensutredes derfor ikke. 

 

Vi har vurdert planen etter § 2 bokstav d og § 3, etter vedlegg III. 

§ 2 (Planer som alltid skal behandles etter forskriften) bokstav d; områdereguleringer, og 

detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål. 

 

Arealet som skal reguleres er på under 15 dekar, planen vurderes da til ikke å utløse krav til 

konsekvensutredning etter §2, bokstav d. 

 

§ 3. Planer som skal vurderes nærmere, bokstav b) detaljreguleringer på inntil 15 dekar som 

innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering.  

Planarbeidet vurderes til ikke å komme inn under oppfangingskriteriene bokstav a-q  jfr. 

vedlegg III til forskrift om konsekvensutredninger for planer, og at virkningene av planen ikke 

vil medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn, det er dermed ikke er nødvendig å 

utarbeide planprogram jfr. plan- og bygningslovens § 12-9 .  

 



  
 
 

 

 

Beredskap – ulykkesrisiko – Risiko og sårbarhetsanalyse: 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse som eget vedlegg til planen. Det er 

gjort en kort oppsummering av vurdering og konklusjonen i analysen som bygger på en 

risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og konsekvens av hendelse. 

 

Ut i fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen konkludert med 

at det er en risiko knyttet til 5 hendelser, ingen av hendelsene havner i gult eller rødt felt. Det 

er dermed konkludert med at tiltaket vil ha ubetydelig eller være av mindre alvorlig karakter 

for disse 5 hendelsene.  

 

Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 

Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jfr. kriteriene etter 

loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det 

vurderes slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstaking etter 

naturmangfoldlovens §§ 8 -12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Barn og unge 

I henhold til plan- og bygningsloven skal planbeskrivelsen vise hvordan hensynet til barn- og 

unge er ivaretatt og hvordan medvirkningsprosessen er lagt til rette. For denne 

reguleringsendringen har representanten for barn og unge i kommunen mottatt varsel om 

oppstart. Reguleringen opprettholder tilgangen til grønnstruktur og turveger som ved dagens 

situasjon. 

 

Planforslaget 

Planforslaget endrer arealformålet fra bolig og LNF til fritids- og turistformål med krav om 

utleie. Det medfører at det omdisponeres 0,6 dekar dyrkbar jord. Det er i kommunedelplanen 

for Skei forholdsvis store arealer til erverv/forretning/service/reiseliv. Men pågående prosess 

med detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen (de sentrale arealene der Olav Thon gruppen 

er hjemmelshaver/fester) kan medføre en omdisponering av næringsareal til annet formål, 

utleie tilbudet vil derfor  muligens reduseres noe. Området ligger sentralt til på Skei med kort 

avstand til alpinanlegg, golf og skiløyper, og vurderes som godt egnet til formålet.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget «Gjefselykkja» 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

      vedtak: 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Gausdal å legge 

detaljregulering for «Gjefselykkja», ut til offentlig ettersyn og høring.  

 

 



  
 
 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 24.03.2017 sak 25/17 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Gausdal å legge 

detaljregulering for «Gjefselykkja», ut til offentlig ettersyn og høring.  

 

 

 

NYE SAKSOPPLYSNINGER 

 

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING 30.03.2017 – 16.05.2017 

Det kom inn totalt 12 uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 
 

Merknad Kommentar 

Gausdal kommune v/ barn- og unges 

representant i plansaker , e-post datert 

04.04.17 , sak/dok.nr . 16/1728-14. 

Grønne korridorer og friluftsområdene er 

ivaretatt og har ingen ytterligere kommentarer.  

  

  

Tas til etterretning 

Eidsiva nett as, brev datert 21.04.17, 

sak/dok.nr: 16/1728-16. 

Eidsiva Nett har eksisterende anlegg innenfor 

planområdet. Dersom planen utløser behov for 

endring av eksisterende anlegg, eller nye anlegg 

må Eidsiva Nett involveres i en tidlig fase. Ved 

alle gravearbeider i nærheten av våre kabler, vil 

vi etter forespørsel påvise kablene og bestemme 

hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. 

  

  

  

Tas til etterretning 

Jan Erik Rindal, e-post datert 28.04.17, 

sak/dok.nr: 16/1728-17. 

Viser til reguleringsplan for Skei sentrum hvor 

Segalstadsetervegen skulle stenges fra krysset 

Skeisvegen Fv 337. Og ny adkomst til sentrum 

skulle skje via en rundkjøring med beliggenhet i 

nærheten av Fjellandsbyen. Denne løsningen har 

ikke trådt i kraft, dette må nå iverksettes da 

belastningen på Segalstadsetervegen til tider er 

enorm, og med utbygging av Gjefselykkja vil 

belastningen øke ytterligere. Det har tidligere 

blitt hevdet at det skulle anlegges fartsdempere i 

Segelstadsetervegen, uten at disse har kommet på 

plass. Segalstadsetervegen benyttes av myke 

trafikanter til og fra skiløyper, alpinnedfart og 

butikk. Undertegnede hadde en helt uoffisiell fire 

  

Reguleringsplanen for Gjefselykkja berører ikke 

Segalstadsetervegen. All trafikk til og fra 

Gjefselykkja vil skje via Peer Gynt vegen og 

Engelykkja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden tas ikke til følge. 



  
 
 

 

 

timers trafikktelling onsdag i påskeuka i 2016. 

Totale antall biler som passert opp og ned var 

768. Dette gjentar seg ved de fleste høytider.  

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev 

datert 14.05.17, sak/dok.nr: 16/1728-19. 

NVE har ikke alltid ressurser til å behandle alle 

arealplaner som sendes på høring. Denne planen 

er en av disse. Manglende uttalelse fra NVE 

betyr kun at NVE ikke har vurder planen. 

Kommunen må dermed selv ta ansvaret for de 

vurderinger og vedtak som fattes. Viser videre til 

sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som 

kan benyttes i forbindelse med planarbeid. 

  

  

Tas til etterretning 

Toril Ritland Thomsen og Peter Tang 

Thomsen, brev datert 10.05.17, sak/dok.nr: 

16/1728-20. 

Har merknad knyttet til 

reguleringsbestemmelsene pkt. 5.1.1 vedrørende 

maksimalt tillatte høyder: gesimshøyde 6 meter 

og mønehøyde 9 meter. Vi mener bygninger som 

skal oppføres så tett opp mot grense til 

reguleringsplanen for «Enge- og Myhre seter» 

bør ha samme krav til bygninger som i dette 

området og da følge reguleringsbestemmelser for 

Enge- og Myhre seter» som er: gesims 3 meter og 

mønehøyde 5 meter. Dette for at den planlagte 

bebyggelse skal passe inn mot det etablerte 

hyttefeltet og bli dominerende i terrenget og 

landskapsbildet. Vi oppfordrer derfor kommunen 

til å endre de tillate maksimale høydene for 

bebyggelsen på Gjefselykkja til gesimshøyde 3 

meter og mønehøyde 5 meter.  

  

  

  

  

  

Rådmannen kan være enig at det kan være 

uheldig med såpass høy møne- og gesimshøyde 

på dette området (BFT1), og vil anbefale at 

bestemmelsene endres på dette punktet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til følge. 



  
 
 

 

 

 

Sigurd Torgersrud, brev datert 14.05.17, 

sak/dok.nr: 16/1728-21. 

Har merknad knyttet til område BFT1. Det er 

svært viktig at denne bebyggelsen blir en del av 

eksisterende hyttefelt og at 

reguleringsbestemmelsene for BFT1 blir 

utformet slik at de er ihht. bestemmelsene for 

Enge- og Myhre seter. Ved å tillate 

reguleringsbestemmelser slik de er utformet i 

dag, vil det store landskapsbildet bli svært 

forstyrret. Merknad til pkt. 5.1.1 vedrørende 

maksimalt tillatte høyder: gesimshøyde 6 meter 

og mønehøyde 9 meter. Ved å tillate en 

bebyggelse på 9 meter foran eksisterende 

hyttefelt vil dette oppleves som en bastant mur 

sett fra omgivelsene. Reguleringsbestemmelsene 

for Enge- og Myhre seter gir tillatelse til maks 3 

meter gesims og mønehøyde 5,5 meter. Ved å gi 

den nye bebyggelsen på BFT1 de samme 

restriksjoner på byggehøyde, vil en få en 

harmonisert bebyggelse som naturlig faller 

sammen med eksisterende bebyggelse, terreng og 

vegetasjon.  

 

I henhold til argumentasjonen ovenfor anmodes 

det om at reguleringsbestemmelsene for 

Gjefselykkja slik de foreligger omgjøres for tomt 

BFT1, slik at bestemmelsene for «bebyggelse og 

anlegg» blir harmonisert med 

reguleringsbestemmelsene for Enge- og Myhre 

seter. 

  

  

  

  

  

Rådmannen kan være enig at det kan være 

uheldig med såpass høy møne- og gesimshøyde 

på dette området (BFT1), og vil anbefale at 

bestemmelsene endres på dette punktet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til følge. 

Engelykkja hytteeierforening, brev datert 

14.05.17, sak/dok.nr: 16/1728-22. 

Har merknad knyttet til 

reguleringsbestemmelsene pkt. 5.1.1 og 5.1.2 

vedrørende maksimalt tillatte høyder: 

gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 9 meter, 

samt at det henvises til skrått terreng og 1.5 

meter mulighet for fylling. Det står at 

reguleringen skal tilpasse seg naboområdene og 

Engelykkja. Engelykkja har i dag hytter med 

mønehøyde 5m og 5,5 meter og ingen hytter med 

1.5 meter fylling. Bygg på Gjefselykkja vil være 

en vesentlig forskjell fra bebyggelsen på 

Engelykkja.  

 

I punkt 5.1.4 står det at bygninger skal plasseres 

slik at møneretningen følger en tydelig 

  

  

  

  

  

Rådmannen kan være enig at det kan være 

uheldig med såpass høy møne- og gesimshøyde 

på dette området (BFT1), og vil anbefale at 

bestemmelsene endres på dette punktet.   

 

 

Bygningene i figur 5 er tenkt som en illustrasjon 

og angir ikke endelig plassering av bebyggelsen. 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

lengderetning i terrenget. Bygningen på fig. 5 i 

planforslaget ser ikke ut til å følge noen av 

retningslinjene.  

 

Punkt 6.0 Samferdsel. Plassering av veg og kryss 

burde evalueres basert på vinterforhold og ikke 

sommerforhold som bilder og henvisninger i 

plandokumentene synes å gjøre.  

 

 

Det innarbeides krav til å holde brøytekantene 

nede innenfor frisiktsonen vinterstid i 

bestemmelsene. 

 

 

Merknaden tas til følge. 

Statens vegvesen, e-post av 

16.05.17,sak/dok.nr: 16/1728-23. 

Vegen inn i selve området ser ut til å gå skrått ut 

på Engevegen. Med høye brøytekanter om 

vinteren kan det føre til dårlig sikt, og vi ville 

anbefalt å legge den mer vinkelrett inn på 

Engevegen om mulig.  

 

Planen berører imidlertid ikke fylkesvegen og vi 

har ikke merknader til planen. 

  

  

  

  

Det innarbeides krav til å holde brøytekantene 

nede innenfor frisiktsonen vinterstid i 

bestemmelsene. 

 

 

Tas til etterretning 

Inger Lange, brev datert 11.05.17, sak/dok.nr: 

16/1728-24. 

Ønsker ikke at det bygges så høyt som det det 

legges opptil, hvis det kommer et bygg som er 9 

meter høyt i front av Engelykkja, så må dette bli 

veldig ruvende. Jeg har ingen innvending mot at 

det bygges, men håper virkelig høyden går noe 

ned.  

Viser også til bestemmelsene fra 

reguleringsplanen for Enge og myhre seter 

angående pkt. 2.1 i bestemmelsene 

«terrengtilpasning og arkitektonisk utforming av 

bebyggelsen»  og pkt.2.2 «utforming av 

bebyggelsen» 

Håper disse bestemmelsene vil gjelde for 

fremtidig bygging om det er privat eller ikke.  

  

  

  

  

  

Rådmannen kan være enig at det kan være 

uheldig med såpass høy møne- og gesimshøyde 

på dette området (BFT1), og vil anbefale at 

bestemmelsene endres på dette punktet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til følge. 

Oppland Fylkeskommune, brev datert 

12.05.17, sak/dok.nr: 16/1728-25. 

Planområdet er under 15 daa, og kommunen har 

vurdert det slik at planen ikke utløser KU, men 

kun en konsekvensvurdering. Vi tar dette til 

etterretning. 

Vi ser det som positivt at det planlegges for 

utleie her, da alpinanlegget på Skei trenger 

brukere også i midtuke i vinterhalvåret.  

Utnyttelsen er relativt beskjeden, men hensynet 

til det gamle kulturlandskapet med seterpreg har 

her vært viktig.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 

 

Planbestemmelsen 5.1.9 om utnytting er ikke helt 

klar. Det kan forstås som at det bare tillates en 

bygning for utleie, men vi forstår det slik at det 

oppføres mer enn dette. Dette bør formuleres slik 

at det ikke er tvetydig.  

 

Kulturarv har ingen vesentlig merknader til 

saken.  

Rådmannen er enig i fylkeskommunens 

vurdering av bestemmelsene 5.1.9 og foreslår å 

endre denne så den blir tydeligere. 

 

 

Merknaden er tatt til følge. 

Olav Thon gruppen, e-post av 17.05.17, 

sak/dok.nr: 16/1728-26. 

Støtter planforslaget, forutsatt at det tar 

tilstrekkelig hensyn til tilrettelegging og 

finansiering av nødvendige tiltak for 

infrastruktur, spesielt vegsystem. 

  

  

Det er inngått utbyggingsavtale som sikrer 

innbetaling av midler til fellestiltak. 

Utbyggingsavtalen sier også noe om gang- og 

sykkelveg langs Peer gynt vegen og infrastruktur 

i samsvar med reguleringsplanen.  

 

Tas til etterretning 

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 

18.05.17, sak/dok.nr: 16/1728-27. 

Fylkesmannen har ikke merknader til 

planforslaget. 

  

Tas til etterretning 

 

 

 

NY VURDERING: 

 

Innkommende merknader:  

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av kommentarene over. 

 

Samlet vurdering: 

4 av merknadene fra privat (naboer) går på møne- og gesimshøyde på område BFT1. Planen 

for Gjefselykkja tillater en mønehøyde på 9 meter og en gesimshøyde på 6. I merknadene 

argumenteres det for at dette vil bli for høyt i forhold til omkringliggende etablert 

hyttebebyggelse. Så høye bygninger vil fungere som en mur i forkant av hyttebebyggelsen og 

harmonisert dårlig med eksisterende bebyggelse, terreng og vegetasjon. Rådmannen ser i 

ettertid at det kan være uheldig med såpass høy møne- og gesimshøyde på dette området 

(BFT1), og vil anbefale at bestemmelsene endres på dette punktet.   

 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, eller statlige fagmyndigheter 

hvis saksområde blir berørt. Justering av planbestemmelsene er såpass små, at det etter 

Rådmannens vurdering ikke utløser krav om nytt offentlig ettersyn og høring. Kommunestyret 

kan dermed vedta reguleringsplanen.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

      innstilling: 

 



  
 
 

 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for «Gjefselykkja», som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse 

med følgende endringer i bestemmelsene: 

 

1. Pkt. 5.1.1 

 Maksimalt tillatte høyder: 

 Gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 9 meter.  

For område BFT1: Gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 6 meter.  

 

2. Pkt. 5.1.9  

På tomt BFT1 tillates BYA=40%. 

På tomt BFT2 tillates BYA = 30%. Det tillates oppført 1 ny bygning til utleie + 1 bygg 

(uthus/bod/carport) i BFT2. Uthus/bod/carport skal underordnes og tilpasses 

hovedbygningen. BRA er tillatt inntil 220m2. 

 

Innenfor hver av tomtene skal det skal opparbeides atkomst og minimum 1,5 

parkeringsplasser pr boenhet. Biloppstillingsplasser beregnes med 18m2 per plass, og 

medregnes i total tillatt BYA.  

 

Utleieenhetene skal nyttes til utleie/næring, og skal være tilgjengelig for utleie 

minimum 46 uker per år. Eier av enheter kan disponere enheten privat inntil 3 uker per 

år første halvår og inntil 3 uker per år andre halvår. Uteareal på tomten skal 

istandsettes før bygningene kan tas i bruk. 

 

3. Pkt. 6.2 

 Frisiktsoner 

I kryss mellom interne veger skal det være en frisiktsone som vist på plankartet. 

Innenfor frisiktsonen skal vegetasjonen holdes nede og brøytekanter holdes lave, slik 

at de ikke hindrer sikten. 

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 02.06.2017 sak 46/17 

 

Behandling: 

Marie Louise Lørken tok opp spørsmålet om sin habilitet. Representanten Lørken fratrådte 

under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og planutvalget behandlet 

spørsmålet med 5 medlemmer.  

 

Planutvalget vedtok enstemmig at Marie Louise Lørken er inhabil, og behandlet denne saken 

med 5 medlemmer. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 



  
 
 

 

 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for «Gjefselykkja», som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse 

med følgende endringer i bestemmelsene: 

 

1. Pkt. 5.1.1 

 Maksimalt tillatte høyder: 

 Gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 9 meter.  

For område BFT1: Gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 6 meter.  

 

2. Pkt. 5.1.9  

På tomt BFT1 tillates BYA=40%. 

På tomt BFT2 tillates BYA = 30%. Det tillates oppført 1 ny bygning til utleie + 1 bygg 

(uthus/bod/carport) i BFT2. Uthus/bod/carport skal underordnes og tilpasses 

hovedbygningen. BRA er tillatt inntil 220m2. 

 

Innenfor hver av tomtene skal det skal opparbeides atkomst og minimum 1,5 

parkeringsplasser pr boenhet. Biloppstillingsplasser beregnes med 18m2 per plass, og 

medregnes i total tillatt BYA.  

 

Utleieenhetene skal nyttes til utleie/næring, og skal være tilgjengelig for utleie 

minimum 46 uker per år. Eier av enheter kan disponere enheten privat inntil 3 uker per 

år første halvår og inntil 3 uker per år andre halvår. Uteareal på tomten skal 

istandsettes før bygningene kan tas i bruk. 

 

3. Pkt. 6.2 

 Frisiktsoner 

I kryss mellom interne veger skal det være en frisiktsone som vist på plankartet. 

Innenfor frisiktsonen skal vegetasjonen holdes nede og brøytekanter holdes lave, slik 

at de ikke hindrer sikten. 

 

 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2017 sak 40/17 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for «Gjefselykkja», som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse 

med følgende endringer i bestemmelsene: 

 



  
 
 

 

 

1. Pkt. 5.1.1 

 Maksimalt tillatte høyder: 

 Gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 9 meter.  

For område BFT1: Gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 6 meter.  

 

2. Pkt. 5.1.9  

På tomt BFT1 tillates BYA=40%. 

På tomt BFT2 tillates BYA = 30%. Det tillates oppført 1 ny bygning til utleie + 1 bygg 

(uthus/bod/carport) i BFT2. Uthus/bod/carport skal underordnes og tilpasses 

hovedbygningen. BRA er tillatt inntil 220m2. 

 

Innenfor hver av tomtene skal det skal opparbeides atkomst og minimum 1,5 

parkeringsplasser pr boenhet. Biloppstillingsplasser beregnes med 18m2 per plass, og 

medregnes i total tillatt BYA.  

 

Utleieenhetene skal nyttes til utleie/næring, og skal være tilgjengelig for utleie 

minimum 46 uker per år. Eier av enheter kan disponere enheten privat inntil 3 uker per 

år første halvår og inntil 3 uker per år andre halvår. Uteareal på tomten skal 

istandsettes før bygningene kan tas i bruk. 

 

3. Pkt. 6.2 

 Frisiktsoner 

I kryss mellom interne veger skal det være en frisiktsone som vist på plankartet. 

Innenfor frisiktsonen skal vegetasjonen holdes nede og brøytekanter holdes lave, slik 

at de ikke hindrer sikten. 

 

 

 

 

 


