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MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN FOR SØR-SKEI - G/BNR 236/1 - FLYTTING AV 
ADKOMSTVEG  
 
SAMMENDRAG: 
I dispensasjonsvedtak i Planutvalget sak 34/16 datert 13.05.2016, ble gitt rammetillatelse 
for oppføring av fritidsbolig på g/bnr 236/3, samt flytte adkomsten til denne eiendommen. 
Det ble satt vilkår om at adkomsten skulle bygges slik at den kunne videreføres som en 
felles adkomstveg til de andre tomtene som ligger inntil og ovenfor denne eiendommen 
(deler av felt H37). 
Saken legges fram for vedtak av mindre endring av områdeplan Skei sør, for flytting av 
samlevegen i tråd med forutsetninger i tidligere dispensasjonsvedtak. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Skei seterlag sameie søker om mindre endring av adkomstveg til deler av område H37 
innenfor områdeplan for Skei sør. Bakgrunn for søknaden er at det ved 
dispensasjonsvedtaket i Planutvalget sak 34/16 datert 13.05.2016, ble gitt rammetillatelse 
for oppføring av fritidsbolig på g/bnr 236/3, samt flytte adkomsten til denne eiendommen. 
Det ble satt vilkår om at adkomsten skulle bygges slik at den kunne videreføres som en felles 
adkomstveg til de andre tomtene som ligger inntil og ovenfor denne eiendommen (deler av 
felt H37).  
 
Vilkåret ble tatt inn utfra Fylkesmannen i Oppland sin uttalelse til dispensasjonshøringen, 
datert 05.04.2016: «slik gjeldene reguleringsplan og dispensasjonssøknaden foreligger nå, 
åpnes det for fremtidig etablering av to atkomstveger opp til de overforliggende tomtene. 
Dette er uheldig, og må unngås. Forutsatt at det blir gjennomført planendringer eller andre 
juridisk bindene vilkår som sikrer at den nye vegen erstatter reguleringsplanens avsatte 
vegtrase som atkomstvegen til overforliggende tomter, vil ikke Fylkesmannen motsette seg 
planene for ny atkomstveg.» 
 
På bakgrunn av dette søkte Skei seterlags sameie g/bnr 236/1 i e-post datert 14.04.2016 om 
mindre endring av områdeplan for Skei sør for flytting av vegen, arkivsak 16/665. Behandling 
av denne saken har beklageligvis stoppet opp i en lengre periode. 
 



  
 
 

  
 
 

 

I forbindelse med dispensasjonsvedtaket ga Skei seterlags sameie tillatelse til at g/bnr 236/3 
kunne legge om adkomsten til sin eiendom. Avtalen forutsetter at eieren av g/bnr 236/3 
legger til rette for at denne vegen eventuelt kan brukes til atkomst for tomtene som ligger 
rundt tomten hvis eier av g/bnr 236/1 ønsker dette. Ifølge den privatrettslige avtalen kan 
ikke eier av 236/3 klage eller på noen måte forhindre senere bruk av vegen. 
        
Ønsket endring: 
Utsnitt fra eksisterende plankart, vegareal innenfor skravert areal fjernes og endres til 
friluftsformål. 

 
  



  
 
 

  
 
 

 

Forslag til plankart som har vært på høring. 

 
 
Utsnitt som viser hvor på Skei omsøkte endring ligger: 
 

 



  
 
 

  
 
 

 

Mindre endring av vedtatt reguleringsplan, 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, kommentaren til § 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 vær 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 24.09.21 - 22.10.21, det har kommet inn fem merknader. 
Disse er oppsummert og kommentert nedenfor: 
 

Merknad Kommentar 
Statsforvalteren i Innlandet, brev datert 
06.10.2021, sak/dok.nr 16/665-8. 
Har ingen merknader til endringen. 

 
Tas til etterretning. 

Rita Elen Willassen, e-post av 18.10.2021, 
sak/dok.nr 16/665-9. 
Som eier av fritidseiendom Mjølkevegen 44, 
236/3, var jeg med til å utvikle den nye 
adkomstveien i 2016. Ved å flytte vegen fra 
den planlagte plassering ved innkjørsel fra 
Mjølkevegen 18, 236/4 langs vestsiden av 
min tomt 236/3 - til en flatere ankomst som 
følger høydekotene fra Mjølkevegen og inn 
til min eiendom. Denne løsning er nå 
skisserte i kommunens nye løsning og 
svarer til det vi avtalte i 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Jeg vil allikevel poengtere at om jeg forstår 
dette rett, har kommunen utarbeidet 
områdeplanen på feil grunnlag. 
Løypenettet på Sørskei ble lagt om for noen 
år siden, slik at den skisserte skiløype 
langs Huldresteinvegen ikke eksisterer nå. 
På dette grunnlag vil den beste løsning 
være å gi det nye hyttefeltet adkomst fra 
Huldresteinvegen og ikke fra Mjølkevegen. 
Feltet ligger i umiddelbar tilknytting til 
Huldresteinvegen og en adkomstveg herfra 
vil kunne følge høydekoten i terrenget og 
dermed fremstå uten stigning. 
Naturmangfoldet i området vil bli vesentlig 
mindre berørt ettersom en tilknytting til 
Huldresteinvegen vil utgjøre under 
halvparten av det arealet som skal 
beslaglegges i forhold til en tilknytting til 
Mjølkevegen. Ikke bare anleggsarbeidene 
vil forminskes vesentlig, men også den 
etterfølgende drift og snørydding. 
Jeg ber om at kommunen se på 
områdeplanen på nytt 

Intensjonene med friluftsområder er å ha 
en uberørt grøntstruktur hvor det legges til 
rette for fri ferdsel og skiløyper. Vi kan 
vanskelig se at disse hensynene i dette 
tilfellet blir særlig berørt. Vi kan ikke se at 
omsøkte veg til hytteområdet legger beslag 
på viktig område for friluftsliv, beite eller 
dyreferdsel. 
Dersom vegen skulle legges fra 
Huldresteinsvegen, som Willassen foreslår, 
vil den krysse regulert skiløype langs 
Huldresteinsvegen. Kommunen har 
diskutert dette med tiltakshaver, men 
tiltakshaver ønsker å gjennomføre 
endringen i tråd med forutsetningene satt i 
dispensasjonssaken fra 2016.  
 
Siden omtrent tilsvarende vegareal på 
vestsiden tilbakeføres til friluftsområde. 
Kan vi ikke se at samlet areal til 
friluftsområde blir vesentlig redusert. 

Espen Edwin Wiik, brev datert 20.10.2021, 
sak/dok.nr 16/665-10. 
 
Uten en veldig stor skjæring og 
terrenginngrep vil denne adkomsten ha like 
sterk stigning fra Mjølkevegen som der den 
ligger i reguleringsplanen og medføre 
voldsom trafikk på et uegnet sted. Allerede 
har den nye innkjøringen til g/bnr 
236/1 medført flere farlige situasjoner da 
biler kjører seg fast der tre adkomster 
møter Mjølkevegens bratteste parti med 
allerede mye trafikk. 
 
Det er behov for høy skjæring og 
stort terrenginngrep for endret adkomst. 
Felles adkomstvei vil forutsette enda 
høyere skjæring i terrenget en vist på bildet 
og dermed et kraftig inngrep i terrenget og 
naturen. Som kommunen selv påpeker, 

 
 
 
 
Vegen er prosjektert av entreprenør. 
Skjæring/fylling går fram av plankartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar til Willassen. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

krever den nye adkomstveien 670 m2 av 
terrenget mot den opprinnelige på 450 m2 
dette bergenser friarealet i området. Den 
dype skjæringen vil gjøre det vanskelig for 
beitedyr å passere, på dette som er en av få 
«grøntbelter» igjen. 
 
Slik det nye forslaget er lagt opp til vil den 
kunne bidra til farlige trafikksituasjoner, 
skjæringen vil føre til at det er vanskelig å se 
inn i mjølkevegen, samtidig med at det er 3 
innkjørsler som treffer mjølkevegen ved sitt 
bratteste punkt. Ny adkomstvei forutsetter 
en 180 graders sving inn fra mjølkevegen 
istedenfor en 90 graders sving i opprinnelig 
vei som er betydelig mer oversiktlig. 
 
Adkomst i gjeldende reguleringsplan 
krever betydelig mindre terrenginngrep, har 
like lite stigning ved utkjøring i Mjølkevegen 
og er ikke til sjenanse for eksisterende 
bebyggelse. I tillegg vi oversikten i dette 
krysset være betydelig bedre. Hvis 
argumentet er en for stor høydeforskjell, 
kan innkjøringen i dagens regulering flyttes 
noen meter lenger opp i retning for å vinne 
tilstrekkelig høydemeter til at dette ikke er 
et argument. 
 
Adkomst fra Huldresteinvegen er, som 
tidligere gitt innspill på, betydelig bedre da 
terreng for nye hytter er på dette nivå. 
 
Dette er etter detaljert gjennomgang med 
Sør-Skei Hytteforening og nabo Einar Bryhn 
i Mjølkeveg 46 (201/44), som har adkomst i 
samme kryss, ingen mindre endring av 
adkomst og det anmodes på det sterkeste 
at dette innspillet tas til følge og at 
reguleringsplanens plankart følges. Denne 
adkomsten skal betjene 10 hytter og 
medføre voldsom trafikk i en bratt del av 
Mjølkevegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utdypning under vurdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

10-20 biler skal ut og inn her ved ankomst, 
transport til alpinbakken og handling på skei 
flere ganger daglig. Dette vil være til sterk 
sjenanse for dagens hytteeiere i tillegg til å 
skape farlige situasjoner i et uoversiktlig 
kryss. I tillegg vil det i byggeperioden være 
mye tungtransport og håndverkertrafikk i 
flere år inntil feltet er ferdigstilt. 
 
Om det mot all formodning allikevel skulle 
besluttes å flytte adkomst, vil vi be om at 
adkomst til vår eiendom Mjølkevegen 31, 
g/bnr 201/43 flyttes som markert og at det 
bygges en voll med Skigard som skjerming 
for trafikk i dette nye krysset som ligger få 
meter fra hjørne på vår stuevegg på 
utbyggers bekostning. 

 
 
Se utdypning under vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

Innlandet fylkeskommune, brev datert 
20.10.2021, sak/dok.nr 16/665-11. 
Fylkeskommunen har ingen vesentlige 
merknader til endringen.  

 
Tas til etterretning. 

Bergljot Eggum og Guri Svarstad, brev 
datert 24.09.2021.  
Vi mener omsøkte endring vil føre til at vår 
tomt blir "omringet" av veg på tre kanter, 
noe som kommer til å påvirke oss og 
framtidig hytteliv i stor grad. Vi ber om at 
avkjøringen til tomt 19 endres slik at den 
kommer nedenfra, i stedet for rundt 
vår tomt. Da vil vi få vei på to kanter av 
tomta, i stedet for tre. Dette ser for oss ut 
som en bedre adkomst til tomt 19 også. 
Vi anmoder sterkt om at dette vurderes 
alvorlig, og håper veldig at det kan 
hensyntas! 

 
 
 
Tas til følge. 
 
Forslaget gir en bedre løsning gitt 
omlegging av samlevegen.  
Tas inn som forslag til vedtak pkt. 2: 
«Adkomst til tomt 19 legges fra 
samlevegen. Det påføres adkomstpil i 
plankartet. 5 meter av adkomstvegen til 
tomt 19 beholdes som snuhammer. Resten 
av regulert veg avsettes til friluftsformål». 
 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Figur 1: Forslag til nytt plankart (vedtak). 
 
VURDERING: 
 
Kommunen vurderer at endringen faller inn under endringer som kan gjennomføres etter 
plan- og bygningsloven § 12-14 2 ledd. 
 
Som det kommer fram av merknadene er det en del motsetninger til endringsforslaget fra 
naboer i området. Det er kommet flere forslag om å legge adkomst til Huldresteinvegen i 
stedet for Mjølkevegen. Langs Huldresteinvegen er det regulert inn en skiløypetrase som vil 
måtte krysses. En adkomst herfra vil ødelegge muligheten til en sammenhengende skiløype 
langs vegen. Denne løype er per i dag ikke etablert, men vil bli vurdert gjennom pågående 
arbeid med revidering av kommunedelplanarbeid for Skei. 
 
Trafikkbelastning. 
Vi kan ikke se at trafikkbelastningen på Mjølkevegen øker ved å flytte adkomst ca. 35 meter, 
da det ikke er noen økning i antall enheter som tillates bebygd. Hverken i byggeperioden 
eller etter at feltet er ferdig utbygd.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Trafikksikkerhet 
Stigningsforholdene på Mjølkevegen beregnes til ca. 8 % på den aktuelle strekningen. Den 
skiller seg dermed ikke nevneverdig ut fra tilsvarende veger på Skei eller i Gausdal for øvrig. 
Fremkommeligheten vurderes derfor som god både sommer som vinter. Vegen med 
kryssløsning vurderes som oversiktlig både i gjeldene plan og i forslag til ny endring. 
 

 
Bildet er tatt ved ny avkjørsel fra Mjølkevegen. 

Ca. avkjørsel i 
gjeldende plan



  
 
 

  
 
 

 

  
Beregning stigningsprosent på Mjølkevegen. 
 
Belastning på naboeiendommer 
Vi kan se at det kan bli noe mer belastning på et par av eiendommene hvis adkomsten 
flyttes, ulempen anses som størst i anleggsfasen. Dette vil være i en begrenset periode. Når 
feltet er ferdig utbygd vil det være trafikk til 10 tomter. Vi kan ikke se at dette gir noen 
vesentlig trafikkbelastning. 
 
Vegen som er regulert i gjeldene områdeplan vil bli svært bratt, den har en stigning på 18% 
over 40 meter rett opp langs g/bnr 236/3 vestgrense. Løype anleggsdrift har utarbeidet 
lengdeprofil på den nye felles adkomstvegen. Dette viser at vegen vil få ei bratt kneik nesten 
nederst, men etter ca. 15 m vil denne vegen være nede på 13 % stigning, og etter 30 m blir 
stigningen 5 %. Kommunen ser fordelene med å flytte vegen slik det er forutsatt i tidligere 
vedtak.  
 
Slik kommunen vurderer saken vil vegløsningen bli vesentlig bedre som følge av at 
stigningsforholdene forbedres. 
 
Endringen medfører ingen endringer i planbestemmelsene. 
 
Arealet som ny veg vil legge beslag på beregnes til ca. 610m², mens arealet som vegarealet 
frigir ved at eksisterende vegformål reguleres bort beregnes til ca. 540m².  



  
 
 

  
 
 

 

Naturmangfoldloven  
Naturbasen sjekket 22.09.2021, 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. 
 
Det er ikke kommet merknader av innsigelseslignende karakter fra regionale myndigheter, 
kommunedirektøren anbefaler at endringen vedtas. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Adkomst til tomt 19 legges fra samlevegen. Det påføres adkomstpil i plankartet. 5 
meter av adkomstvegen til tomt 19 beholdes som snuhammer. Resten av regulert 
veg avsettes til friluftsformål, jf. figur 1 i saksframlegget. 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
områdeplan for Skei sør. 


