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HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

I forbindelse med prosjektering av veg, vann og avløp er det avdekket behov for å justere 

tomtegrensene, samt adkomstveier for Slåseter Hyttegrend byggetrinn 3.  

Planendringen gjelder arrondering av tomtene 1-28 samt tomt 40,41,44 og 59. Justeringene av 

tomtestrukturen vil også medføre endring av tilhørende atkomstveier og grønnstruktur med regler om 

midlertidig deponi av rene masser. Planendringen vil skje innenfor området avgrenset med rød strek i 

kartet nedenfor.   

Forslaget fører til samlokalisering av vann og avløp i veg eller grønnstruktur. 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.  

 

Utsnitt av gjeldene reguleringsplankart, mindre endringer foreslås innenfor rød avgrensning.  

 

PLANER SOM BLIR BERØRT AV PLANARBEIDET 
Omtalt endring som skal behandles etter forenklet prosess berører følgende planer: 

1.) Detaljreguleringen av H16, S3, S2F, H27 og H33 område 5 

2.) Detaljreguleringsplan Skei Sør 

3.) Områdereguleringsplanen Skei Sør 
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BELIGGENHET  
Planområdet Slåseter Hyttegrend ligger i nær tilknytning til Skeikampen i Gausdal Kommune. 

Skeikampen er et attraktivt vintersportssted med både alpinanlegg og over 600 km oppkjørte 

langrennsløyper vinterstid. Videre er Skeikampen kjent som et av Norges beste steder for stisykling i 

høyfjellet samt fritidstilbud som golf, bading, fisking og fjellturer. Området har et høyt aktivitetsnivå 

både sommer som vinter med nærbutikker, hoteller og andre servicefasiliteter. Hytteområdet ligger 

over 700 m.o.h i skillet mellom skog og høyfjell med et unikt natur og dyreliv.  

 

Planområdet Slåseter Hyttegrend ligger omkring 40 km nord-vest for Lillehammer. 

BEHANDLINGSMÅTE 
Omtalte endring ble i samråd med Gausdal kommune vurdert til å kunne behandles som ”forenklet 

prosess” (mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det ble lagt vekt på at dette kun var 

marginale endringer og innenfor et område som i dag er regulert til utbygging, men som ikke er 

bebygd. Dersom det kom frem vesentlige merknader etter varslingsbrevet, kan endringen bli 

gjennomført som en ordinær reguleringsendring. 

Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til fritidsbebyggelse (byggeområde), 

interne veier og intern grønnstruktur (Landbruksformål og Friluftsformål). Endringen fører ikke til flere 

enheter/tomter og vil ikke gi økt trafikkbelastning på veinettet. Det er også lagt vekt på at 

endringsforslaget ikke berører skiløper og turstier i området. Nye tomtestørrelser harmonerer også 

med omkringliggende tomtestørrelser. 
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MERKNADER OG INNSPILL 
Omtalt endring som ble vurdert til å kunne behandles etter forenklet prosess ble varslet den 

04.11.2019. Naboer, berørte, regionale og statlige myndigheter kunne komme med uttalelser eller 

kommentarer til endringsforslaget med frist innen 01.12.2019.  

INNKOMMENDE KOMMENTARER ELLER UTTALELSER TIL ENDRINGSFROSLAGET  

Norges vassdrags og energidirektorat  

Dato: 27.11.2019  

NVE ønsker å vite hvor mye grøntareal som blir berørt av endringene og ønsker seg derfor et konkret 

arealregnskap av dette. Om andelen av grøntareal reduseres bør funksjonene derfor beskrives og vise 

hvordan man ser for seg å opprettholde funksjonen for håndtering av overvann og fordrøying til 

vassdrag.   

Videre viser NVE til sine generelle tilbakemeldinger innen saksområdene flom, erosjon og skredfare 

med gjeldene retningslinjer.  

Forslagstillers kommentar: Endringene av grøntareal som konsekvens at tomteannordninger er 

minimal.  Areal avsatt til fritidsbebyggelse går ned med ca 300 m2. Deler av eksisterende areal for 

landbruksformål endres til frilufts formål, vegformål og skianlegg. Vedlagt under konsekvenser for 

reguleringsendringene vises arealregnskapet illustrert som et resultat av reguleringsendringen. 

Forslagstiller ser ikke at tomtearronderinger vil få konsekvenser for funksjonen for håndtering av 

overvann og fordrøyning til vassdrag.   

 

Fylkesmannen Innlandet 

Dato: 09.12.2019 

Fylkesmannen viser til varslingsbrevet den 04.12.2019 og beklager forsinket tilbakemelding.  Det 

sendes for ordens skyld en kort tilbakemelding på planforslaget.  Fylkesmannen skriver at 

oversendingen gir god informasjon om endringer sammenlignet med gjeldende plan oversendt i 

varslingsbrevet.  

Fylkesmannen bemerker at massene som skal deponeres skal være rene masser i tråd med 

bestemmelsene og forurensningsloven samt tilhørende forskrifter. Fylkesmannen ber kommunen 

vurdere om arealformålsendringen kan behandles som en egen dispensasjon fra vedtatt plan eller som 

en ordinær reguleringsendring. 

Det registreres at det er avvik mellom kart på side 3 i varslingsbrevet og vedtatt reguleringsplan slik 

det vises i innlandsgis for tomtene 59-66 og 34-39.  Endringen gjelder ulik kurvatur på veg og 

tilhørende tomter der dette ikke er beskrevet i oversendingen den 04.11.2019.  

 

Forslagstillers kommentar: Tidligere tomt 21 vil sammen med tidligere tomt 20 bli regulert til og 

benyttet som midlertidig deponi for rene masser. Deponiene skal istandsettes med stedegen 

vegetasjon. Det er utarbeidet profiler for det midlertidige massedeponiet med avgrensninger for 
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deponihøyde vedlagt i denne bekrivelsen. Massene er fra utbygging av dette planområdet  skal ikke 

tilføres masser fra andre områder. 

Avvikene i nevnte tomter 59-66 og 34-39 er ikke en del av gjeldende planendring for Slåseter 

hyttegrend byggetrinn 3. Etter samtale med planavdelingen i Gausdal kommune, viser det seg at 

plankartet i Innlandsgis ikke er oppdatert etter planendring her i 2018.  

 

Oppland Fylkeskommune 

Dato: 02.12.2019  

Det vises til varslingsbrev datert den 04.11.2019.  

Fylkeskommunen mener forslaget vil føre til mange endringer i tomtestrukturen, grønnstrukturen og 

areal avsatt til veger. Avsatt areal til massedeponi samsvarer ikke med gjeldende plan.  Oversikten i 

endringen av arealbruk mangler.  Det stilles spørsmål til endringen av arealregnskapet, der det spesielt 

bemerkes endring i formålet for fritidsbebyggelse. Areal avsatt til fritidsbebyggelse må ikke økes på 

bekostning av avsatt areal til grønnstruktur. 

OFK mener det er uklart hvilke bestemmelser som vil gjelde for det midlertidige massedeponiet.  

Fylkeskommunen mener det er vanskelig å vurdere om saken kan behandles etter forenklet prosess 

plb §12-14. Mangel på informasjon om endringsforslaget i tomtestruktur samt uklarheter ved 

massedeponi, inngrep og arealregnskap skaper usikkerhet til vurdering av saken.  

Fylkeskommunen mener saken er dårlig opplyst og anbefaler Gausdal kommune om få saken bedre 

opplyst før det tas stilling til om planen kan vurderes som mindre endring innunder §12-14 «forenklet 

prosess».  

Forslagstillers kommentar: Hensikten med planen er tomtejustering / arrondering for samlokalisering 

og bedre terrengtilpasning. Areal avsatt til fritidsbebyggelse går ned ca. 300 m2.  Oversikt over arealer 

pr. formålskategori er gjengitt nedenfor. Veg reguleres til anviste bredder med beskrivelse nedenfor. 

Breddeutvidelsen er nødvendig for å sikre sidevegsareal langs vegen. Arealendring for skiløypetrase er 

med bakgrunn for terrengtilpasning samt justering i henhold til tomtegrenser. Det utarbeides profiler 

som viser resultatet før, under og etter etablerering av midlertidig massedeponi. Det vedlegges også 

rekkefølgebestemmelser for istandsetting og revegetering innenfor FL1 og FL12. 
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REGULERINGSENDRINGER 
Forslaget til endring av tomtegrenser samt atkomstveiene er vist i revidert plankart nedenfor. Antall 

tomter blir uforandret, men arronderingen blir endret og bedre tilpasset terrenget med planlagte 

veiføringer. Endringene innebærer også regulering av omsøkt skiløype/forbindelse i sørvestre del av 

dette området.  

Illustrasjon av nye tomteannordninger– tomtegrenser samt atkomstveier som ønskes justert. Kartet viser 

planendringen sammenstilt med omkringliggende reguleringsplaner. 

 

KONSEKVENSER AV REGULERINGSENDRINGENE  
Justering av tomtegrensene  

Tomtestrukturen på tomtene 1-28 samt tomt 40,41,44 og 59 justeres med bakgrunn i tilhørende 

atkomstveier og intern grønnstruktur. Justeringene er gjort for bedre terrengtilpasning på 

atkomstveiene, redusere terrenginngrep og samlokalisering for vann og avløp med veg eller 

grønnstruktur. Tiltaket får ingen negative konsekvenser for området med hensyn til grønnstruktur, 

overvannshåndtering eller andre interesser for de fremtidige hytteeierne i området.  
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Vegtrase, vann og avløp  

Reguleringsendringen er i samsvar med forslag til løsning for vann og avløp. Tiltaket får ingen negative 

konsekvenser. Vann og avløpsnett legges i vegtraseene, grønnstruktur og skiløype som vist nedenfor.  

 

Illustrasjonen viser nåværende og fremtidig vann og avløpstraseer med justert tomtearrondering for området.  

Skitrase 

Skiløypa justeres i sørøstre del av planen for bedre trafikksikkerhet for skiløpere som krysser 

atkomstvegen. I sørvest reguleres omsøkt skiløype. Plassering av prosjektert skiløypetrasene er ellers 

tilpasset med hensikt for terrengtilpasning og justering av eiendomsgrenser og sikre god tilknytning til 

omkringliggende skiløypenett.   

Massedeponi  

Det foreslås to områder for midlertidig deponi av rene masser. Deponiene skal ta i mot 

overskuddsmasser fra utbygging av veg, vann og avløp samt uttak av tomter i dette planområdet. 

Totalt kan det deponeres i underkant av 8000 m3 innenfor de to avsatte områdene. FL1 og FL12 kan 

kun benyttes som massedeponier i en begrenset periode og skal tilbakeføres til friluftsformål innen 

1/8-2022. De avsatte områdene FL1 og FL12 reguleres med kombinert formål 

friluftsformål/massedeponi både i plankart og bestemmelser. 

FL1 og FL12 skal tilbakeføres med stedegen vegetasjon når utbyggingen i området er ferdig. Re-

etablering av stedegen vegetasjon sikres i de reviderte planbestemmelsene. 
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Foreløpige beregninger viser slike volum med overskuddsmasser fra utbyggingen: 

- Veianlegg: 3700 m3 

- VA-anlegg: 2000m3 

- Kabelanlegg: 300m3 

- Overskuddsmasser for utbygging: 3000m3 

 

Illustrasjoner for deponering av overskuddsmasser 

 

Illustrasjonen viser FL1 og FL12 som skal fungere som kombinert formål for massedeponi/friluftsformål. 
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Profiler midlertidig massedeponi FL1 og FL12 - Snitt pr 10 meter  

Ilustrasjonene nedenfor viser deponering av overskuddsmasser for FL1 og FL12 mellom skitrase og 

veg 5. Tiltaket fører ikke til fare eller urimlig ulempe for omgivelsene eller de almenne interessene. 

Terrenginngrepet overskrider heller ikke grensen for søknadspliktig tiltak ved vesentlig 

terrenginngrep på 3 meter i spredtbygd strøk.  
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Arealregnskap 

Som anvist nedenfor fører justeringen av planen til endring i arealformålene. Arealregnskapet viser at 

areal avsatt til fritidsbebyggelse går ned med 312 m2. Tidligere regulert landbruksformål (5110) og 

Friluftsformål (5130) samles nå i kode 5130. Grønnstrukturen og endringen i arealformålene anses 

ikke å svekke funksjonen for håndtering av overvann og fordrøyning til vassdrag.  

 Areal (m2) 

Plankart – formålsområder FØR endring ETTER endring 
1120 – fritidsbebyggelse 38888 38576 

1410 – skianlegg 2185 8887 

1420 – skiløypetrasé 2817 0 
2010 – veg 6800 10217 

5110 – landbruksformål  19246 0 

5130 – friluftsformål  16783 24829 
5900 – kombinert formål friluftsformål/massedeponi - 4209 

 Utviklingen av arealregnskapet før og etter tomtearronderingen.   

Veg i gjeldende reguleringsplan har en generell bredde regulert til 6 meter. For å få plass til skjæring 

og fylling innenfor vegformålet samt terrengtilpasning og tilrettelegging av VA reguleres nye veger 

med følgende kjørebane-bredder: (Veg 5 = 4 m, veg 6-9 = 3,5 m). Den totale bredden for vegformålet, 

inkl. skjæring/fylling, er økes til 10 meter i ny plan (unntak veg 10/snuplass = 20 m). Endringen er 

nødvendig for å sikre areal til vegskjæring/-fylling innenfor arealformålet. 

 

Illustrasjonen viser kjørebane, samt skjærings- og fyllingsutslag av vegene. 

 

ENDRING I PLANBESTEMMELSENE 
Som følge av reguleringsendringene vil plankartet bli justert i henhold til bebyggelsesområdet Slåseter 

Hyttegrend Byggetrinn 3. Dette medfører justering av planbestemmelsene fra opprinnelig vedtatt plan 

«Detaljreguleringen av H16, S3, S2F, H27 og H33».  

I tillegg tilføres også følgende i planbestemmelsene innunder punkt 5.2 friluftsformål/massedeponi: 

Felt FL1 og FL12 kan frem til 1/8-2022 fungere som midlertidig massedeponi av rene masser. 
Fyllingshøyden skal ikke overstige 3,0 meter over eksisterende terreng. Når utbyggingen for felt FB1-
FB11 er ferdigstilt, og senest 1/8-2022, skal felt FL1 og FL12 tilsås/beplantes med stedegen vegetasjon.  

Etter endt deponi, og senest 1/8 2022, gjelder bestemmelsene for Friluftsformål (pkt. 5.1). 
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PLANKONSULENTENS VURDERING 
Planendringene beskrevet ovenfor vurderes til å ikke ha negative konsekvenser. Endringene svekker 

heller ikke de muligheter som finnes i området i form av friluftsliv, naturmangfold eller barn og unges 

interesser. Etter varsling av reguleringsendringer etter forenklet prosess, kom det ikke inn vesentlige 

negative merknader til endringsforslaget. Innkommende merknader er besvart over. 

Reguleringsendringene som innebærer nye tomtearronderinger innenfor gjeldende planområdet for 

Slåseter Hyttegrend Byggetrinn 3 er gjort med faglige vurderinger. Plankonsulenten vurderer at 

forslaget samlet sett gir en bedre løsning for området.   

Tiltakshaver og forslagsstiller tilrår reguleringsendringene godkjent, slik det er fremmet med 

beskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Dette planforslaget vil på en god måte sikre de 

nødvendige forhold og gi et fullverdig godt grunnlag for hytteområde på Slåseter Hyttegrend 

Byggetrinn 3.  

 


