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MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER - G/BNR 236/1 - DELE 
TOMT - VEDTAK  
 
 
SAMMENDRAG: 
Endringen går utpå å dele en forholdsvis stor hyttetomt (ca. 1800 m²) i to innenfor 
reguleringsplanen for Fjerdum seter. Det har ikke kommet merknader av vesentlig 
betydning til endringen. 
 
Kommunedirektøren tilrår at endringen vedtas. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Skei seterlags sameie søker om endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for 
Fjerdum seter m.m. vedtatt 24.04.2008.  
 
Endringen går utpå å dele en forholdsvis stor hyttetomt (ca. 1800 m²) i to. Benevnt som 
Tomt 4 i gjeldende reguleringsplan. Etter deling vil Tomt 4 bli 800 m² og tomt 4A bli 830 m². 
Adkomstvegen avsettes med 5 meters bredde for å gi plass til grøfter langs vegen for god 
overvannshåndtering. Håndtering av overvann forutsettes ikke bli vesentlig mer omfattende 
ved to mindre tomter enn ved en stor tomt. 
 
Adkomst til tomtene løses ved at en strekning på ca. 35 meter av en eksisterende veg, som 
er regulert til kombinert formål friluftsformål/privat kjøreveg, blir omregulert til veg. Denne 
strekning har ikke vært tillat brøytet, kun vært benyttet som sommerveg til berørte 
eiendommer. Formålsendringen til «vegformål» gjør at adkomsten til tomtene kan 
vinterbrøytes.  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Utsnitt som viser hvor på Skei omsøkte endring ligger: 

 
 
Utsnitt fra eksisterende plankart: 
 

 
Forslag til nytt plankart med ny tomteinndeling med adkomst: 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Figur 1: Plankart etter endring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endring av vedtatt reguleringsplan etter forenklet prosess, lovgrunnlag: 



  
 
 

  
 
 

 

 
§ 12–14 Endring og oppheving av reguleringsplan 

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeiding av ny plan. 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder. 
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne 
av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å 
uttale seg. 

 
Fra rundskriv til endringer i plan- og bygningsloven angående § 12-14 i pbl: 
«..når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder»: Hva 
som ligger i «ikke går utover hovedrammene i planen» må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 
Justering av grenser og arealformål vil som tidligere kunne være aktuelt. Det kan også være mulig å 
gjøre endringer i arealformål. Det må videre konkret i det enkelte tilfelle vurderes om endringen «i 
liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig». En endring som berører viktig 
infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen vil kunne falle utenfor. «..heller ikke 
berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder»: Det må gjøres en konkret vurdering i det 
enkelte tilfellet av om det er tale om viktige natur- og friluftsområder og grøntområder. Størrelsen 
behøver i så måte ikke å være avgjørende, både små og store områder kan være viktige. 
 
Endringen har vært hørt i perioden 14.10.21 – 29.10.21, det har kommet inn 3 merknader. 
Disse er oppsummert og kommentert nedenfor: 
 

Merknad Kommentar 
Statsforvalteren i Innlandet, brev datert 
25.10.2021, sak/dok.nr 21/1330-4. 
Når det gjelder den konkrete 
reguleringsendringen støtter vi Gausdal 
kommune sin vurdering av at det er positivt med 
en fortetting i de mer sentrale delene av Skei. Vi 
savner likevel en drøfting av konsekvensene av 
reguleringsendringen, og da særlig forholdet 
knyttet til friluftsliv og skiløyper. Planforslaget 
legger opp til at et område som i dag er regulert 
til kombinert formål - friluftsformål og privat 
kjørevei, blir omregulert til veiformål. Denne 
strekning har ikke vært tillat brøytet tidligere, og 
har kun vært benyttet som sommerveg til berørte 
eiendommer. Den foreslåtte formålsendringen til 
vegformål gjør at atkomsten til tomtene kan 
brøytes dersom reguleringsendringen blir vedtatt. 

 
 
 
I følge skisporet og Skeikampen pluss 
ble skiløypa lagt om for flere år siden 
å kjøres i dag litt lengre øst.  
 
 
 
 
 
 
Endring av avgrensede deler av 
gjeldende reguleringsplaner gjennom 
mindre endring vil kunne danne 
presedens for tilsvarende saker og 
bidra til å svekke arealplaners 



  
 
 

  
 
 

 

Vi savner en drøfting av om denne endringen vil 
få konsekvenser for omliggende hytters atkomst 
til skiløyper. Og, selv om endringen av denne 
relativt korte veistrekningen ikke får betydning, 
vil det kunne gi presedensvirkning for andre 
tilsvarende strekninger som er regulert til 
kombinasjonen friluftsformål og privat kjørevei. 
På bakgrunn av at det finnes flere potensielle 
fortettingstomter i området, savner vi en slik 
drøfting. 
 
Ut over dette kan vi ikke se at endringen kommer 
i konflikt med registrerte landbruksverdier eller 
andre nasjonale eller regionale interesser vi er 
satt til å ivareta. Vi har derfor ingen vesentlige 
merknader til reguleringsendringen, ut over 
ovennevnte punkter om presedens og endring av 
veien 
som brøytes. 

funksjon som styringsverktøy. Vår 
vurdering er at denne type saker i 
mindre grad forekommer og at et 
positivt vedtak i denne saken ikke vil 
danne en uheldig presedens for andre 
saker, da denne endringen etter vår 
oppfatning ikke vil ha negativ 
konsekvenser for friluftsliv og 
allmennhetens framkommelighet 
 
 
 
 
 
 
Merknaden tas til orientering. 

Bokstadseter Velforening v/Knut Bekkevold, e-
post av 29.10.2021, sak/dok.nr 21/1330-5. 
Ønsker at de 2 delte tomtene skal forplikte seg å 
tilslutte seg Bokstadseter Velforening. 

Plan- og bygningslovens § 12-7 gir 
hjemmel til å fastsette 
reguleringsbestemmelser til 
arealformål og hensynssoner i 
reguleringsplan. Det kan ikke gis 
bestemmelser som reguleringer 
privatrettslige forhold. Det anbefales 
at velforeningen tar kontakt direkte 
med utbygger angående tilslutning til 
velforening. 
Merknaden tas til orientering. 

Innlandet fylkeskommune, brev datert 
02.11.2021, sak/dok.nr 21/1330-7. 
Fylkeskommunen har ingen planfaglige 
merknader til den foreslåtte planendringen og vi 
støtter Gausdal kommune sin vurdering om 
fortetting i denne mer sentrale delen av Skei der 
en høyere arealutnyttelse er ønskelig. 
Formålsendringen vil gjøre at atkomsten til 
tomtene kan brøytes vinterstid, og dersom 
adkomstene skal brøytes kan dette potensielt 
komme i konflikt med berørte eiendommers 
atkomst til skiløyper eller andre friluftsformål. 
Denne drøftingen sett i sammenheng med 

 
 
Se kommentar til Statsforvalteren i 
Innlandet. 
 
 
 
Merknaden tas til orientering. 



  
 
 

  
 
 

 

presedensvirkning for tilsvarende strekninger 
regulert til samme formål savnes i høringsbrevet, 
ellers har vi ingen planfaglige merknader til 
planendringen. 
 
Kulturvernfaglig 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det 
foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. 
Samferdselsfaglig 
Fylkeskommunen har ingen samferdselsfaglige 
merknader til foreslåtte planendring. 

 

 
 
VURDERING: 
Vurdering av endringen og virkning for miljø og samfunn: 
Kommunen vurderer at endringen faller inn under endringer som kan gjennomføres etter 
plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. 
 
Utbyggingsområdet ligger i den mer sentrale delen av Skei. God utnyttelse av disse arealene 
er ønskelig, og vi vurderer det som positivt at store tomter deles opp der det ligger til rette 
for dette. En tettere utbygging vil kunne gi en annen fjernvirkning enn om området hadde 
blitt bebygd ut fra gjeldende reguleringsplan. Vi mener en tettere utbygging i dette 
avgrensede området ikke gir vesentlig endret fjernvirkning. Terrenget heller svakt og slik 
tomteavgrensningen foreslås muliggjør dette en tettere utbygging uten at det går 
nevneverdig ut over utsyn fra den enkelte enhet. I forhold til gjeldende plan endres ikke 
yttergrensene for utbyggingsområdet. Gjennom området har kommunen liggende vann- og 
avløpsledninger. For at disse tomtene skal kunne la seg bebygges forutsettes det at disse 
flyttes i samråd med Gausdal kommune.  
 
Planbestemmelsene endres ikke. 
 
Tilgang til skiløype og friluftsområder  
Området regulert til kombinert formål friluftsformål/privat kjøreveg endres til vegformål. 
Noe som medfører at en strekning på ca. 35 meter kan vinterbrøytes. Strekningen har ikke 
vært benyttet til skiløype på flere år i følge Skeikampen pluss, som har driftsansvar for 
skiløypene på Skei. Sommerstid vil vegen kunne benyttes som tidligere. Endringen vurderes 
til ikke ha negative konsekvenser for friluftsliv og allmennhetens framkommelighet. 
 
 
Utsnitt fra skisporet.no det grå linjer viser hvor skiløypene kjøres, rød sirkel er ca. plassering 
av tomtene: 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Naturmangfoldloven  
Naturbasen sjekket 13.10.2021, og viser ingen registreringer. Endringen vurderes således til 
ikke å ha innvirkning på naturmangfoldet i området. Naturmangfoldlovens § 7 vurderes 
derfor som oppfylt i denne saken. Området er omdisponert til fritidsboligformål i gjeldende 
plan. Vi kan ikke se at endring fra en til to enheter på dette arealet vil få annen virkning for 
naturmangfoldet enn en utbygging med en fritidsbolig på samme areal. 
 
Vi ser derfor ingen vesentlige momenter som taler mot denne endringen. Forslaget til 
mindre endring foreslås vedtatt. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av reguleringsplan 
for Fjerdum seter m.m. jf. figur 1 i saksframlegget. 


