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MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SLÅSETER PANORAMA - VEDTAK  
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 2. Planbestemmelser, datert 03.11.2020 
 3. Planbeskrivelse, datert 03.11.2020 
 4. Vegplan med overvannsplan, datert 09.09.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

- Tekniske vegtegninger 
 
SAMMENDRAG: 
Det søkes om justering av adkomstveger og tomtegrenser innenfor felt H35 i 
Områdeplan for Skei sør. Samtidig justeres noen store tomter for bedre utnyttelse av 
arealet. Antall tomter økes fra 14 til 17. 
 
Det foreligger ikke merknader av betydning til endringen.  
 
Kommunedirektøren mener endringen ikke vil komme i konflikt med intensjonene som 
ligger bak områdeplanen og tilrar at endringen vedtas. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Areal+ AS søker på vegne av grunneier for gnr. 180 bnr. 1 Stein Vasrud om å endre område 
H35 i områdeplan for Skei sør. Dagens reguleringsplan har ikke tatt nødvendig hensyn til 
framføring av veg, vann og avløp. Grunneier ser et behov om å tilpasse veger bedre til 
terrenget, og gjøre endringer i tomtegrenser slik at vann- og avløpsledninger, samt at 
flomveger enklere lar seg tilpasse tidligere utbyggingstrinn. I tillegg er det i gjeldene plan 
regulert inn store tomter på oppunder 2 daa, for å utnytte byggearealet noe mer effektivt er det 
forslag om å gå noe ned på tomtestørrelsen og regulere inn tre nye tomter. Området er ikke 
tidligere opparbeidet. 
 
Planendringen gjelder arrondering i byggeområde H35 i områdeplan for Skei sør, området 
kalles heretter Slåseter Panorama.  

I forbindelse med endringen er det naturlig å optimalisere linjeføring slik at vegen blir 
liggende best mulig i terrenget. Endringene fører til at terrenginngrepet blir mindre og at 



  
 
 

  
 
 

 

adkomsten til tomtene blir bedre. Endringsforslaget gir også bedre løsninger for vann og 
avløpsløsningen. 

Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til fritidsbebyggelse 
(byggeområde), interne veger og intern grønnstruktur (Landbruksformål og Friluftsformål). 
Planforslaget viser 17 tomter (mot 14 i gjeldende plan). Tomtene er regulert i størrelsen 1,3 – 
1,5 dekar. Planforslaget viser en mer effektiv bruk av arealet og samlet areal regulert til 
byggeområde er tilnærmet uforandret (økes med 492 m2). 

 

Utsnitt av gjeldene plan. 



  
 
 

  
 
 

 

 

Utsnitt av ønsket endring. 
 
Endringsforslaget har vært på høring i perioden 21.09.2020 til 19.10.2020. Det kom inn 5 
merknader, disse er oppsummert og kommentert nedenfor. 
 
Merknad Kommentar 
Norges vassdrags- og energidirektorat, 
brev datert 07.10.2020, sak.dok.nr: 
20/2850-2. 
NVE har gitt en generell tilbakemelding og 
viser til veiledningsmateriell, samtidig 
minner de om at det er kommunen som har 
ansvaret for at det blir tatt nødvendige 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, 
vassdrag og energianlegg i arealplaner. 

 
 
Det følger VA-plan og veg-plan med 
overvannshåndtering til endringsforslaget, 
noe det ikke gjorde ved opprinnelig plan. 
Dette sikrer bedre forutsetninger til at dette 
er ivaretatt i endringsforslaget. 
 
Tas til etterretning 



  
 
 

  
 
 

 

Innlandet Fylkeskommune, brev datert 
20.10.2020, sak.dok.nr: 20/2850-3. 
Kulturarv har ingen merknader til 
endringen, men minner om derseom det blir 
funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses og 
kultruminnenyndighetene varsles. 
 
Samferdsel. Minner om opprinnelig 
rekkefølgekrav tilknyttet H35 videresføres, 
dersom det ikke er ivaretatt iht til 
bestemmelse pkt. 3.09. 
Planfaglig vurdering. Vi legger til grunn at 
endringen ikke medfører endra 
forutsetninger ved overvannshåndtering, ras 
og evt. andre terrengrelaterte forhold som en 
tidligere har vurdert konsekvenser av for 
dette byggeområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rekkefølgekrav til H35 innarbeides i 
bestemmelsene. Disse er for øvrig mer eller 
mindre utført. 
Det følger VA-plan og veg-plan med 
overvannshåndtering til endringsforslaget, 
noe det ikke gjorde ved opprinnelig plan. 
Dette sikrer bedre forutsetninger til at dette 
er ivaretatt i endringsforslaget. 
 
Merkanden er tatt til følge.  

Statens vegvesen, brev datert 20.10.2020, 
sak.dok.nr: 20/2850-4. 
Statens vegvesen har ingen merknader til 
den foreslåtte endringen. 
 

 
Tas til etterretning 

Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 
27.10.2020, sak.dok.nr: 20/2850-5. 
Det er i utgangspunktet positivt at det legges 
opp til god arealutnytting av 
utbyggingsområde for fritidsboliger. Men 
høy arealutnytting må likevel alltid settes 
opp mot andre hensyn, bl.a. landskap og 
særlig utforming i bratt terreng. I dette 
området har de bratteste tomtene helling helt 
i utkanten av det som kreves særlig hensyn.  
 
Fylkesmannen har ikke vesentlige 
merknader til foreslått endring eller 
behandlingsmåten av denne saken. 

 
 
Byggegrensen på tomtene 2-5 flyttes 4 
meter opp, slik at man unngår at 
bebyggelsen plasseres i den aller bratteste 
delen av tomtene.  
 
Det er for øvrig bestemmelse (pkt.3.5)  om 
hvordan bebyggelsen skal utfomres på bratte 
tomter.  
 
 
 
 
 
Merkanden er tatt til følge. 

Elvia, e-post av 23.09.2020, sak.dok.nr: 
20/2850-5. 
Elvia har ingen innvendinger mot foreslått 
reguleringsendring for Slåseter Panorama i 
Gausdal. 

 
 
Tas til etterretning 

 



  
 
 

  
 
 

 

Endringer etter høring: 
Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 
gjort mindre endringer i betemmelsene og plankartet:  
 
De viktigste endringer etter er:  

- Tillegg i pkt. 2.0: Rekkefølgebestemmelse tilknyttet utbyggingsområdet. 
- Tillegg i pkt. 2.15: Bestemmelse om at flomveger skal sikres mot erosjon. 
- Plankartet: Byggegrense for tomtene 2 – 5 er flyttet 4 meter opp 

 
Lovgrunnlag: 

§ 12–14 Endring og oppheving av reguleringsplan  

Det vurderes at foreslåtte endring ikke bryter vesentlig med hovedtrekkene i planen og 
endringen kan høres og behandles i medhold av pbl §12-14.  

Lovgrunnlag: 
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:  
Med «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.  
 

 
 
VURDERING: 
 
Omtalte endring er vurdert til å kunne behandles som ”forenklet prosess” (mindre endring) 
etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det ble lagt vekt på at dette kun er marginale endringer 



  
 
 

  
 
 

 

og innenfor et område som i dag er regulert til utbygging, men som ikke er bebygd. 
Innkommne merknader viser at endringen ikke er vesentlig konfliktfylt og 
Kommunedirektøren mener foreslåtte endring ikke bryter med hovedrammene i vedtatt 
planverk og tilrår at endringen vedtas. 
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12: 
Vi kan ikke se at endringene vil få annen virkning for naturmangfoldet enn da de opprinnelige 
utbyggingsplanene ble vurdert. En sjekk mot tilgjengelige databaser viser at det ikke 
foreligger nyere kunnskap eller registreringer som vil komme i konflikt med 
endringsforslaget. 
 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av Slåseter 
panorama. 

 


