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VEDTAK AV MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR - ENDRING AV 
%-BYA I FELT H4 OG H5  
 
Vedlegg: Ingen  
 
SAMMENDRAG: 
Administrasjonen ønsker å endre utnyttelsesgraden fra BYA-25% til BYA-30% 
innenfor utbyggingsområdene H4 og H5 innenfor områdeplanen for Skei sør. Endringen 
omfatter kun endring i reguleringsbestemmelse. 
 
Rådmannen mener endringen ikke vil komme i konflikt med intensjonene som ligger 
bak reguleringsplan og tilrår at endringen vedtas. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune ønsker å endre utnyttelsesgraden innenfor utbyggingsområdene H4 og H5 
innenfor områdeplanen for Skei sør. Endringen omfatter kun reguleringsbestemmelse. 

Da «Områdeplan for Skei sør» ble vedtatt 25.09.2014 erstattet den reguleringsplan for «sør 
Skei hyttefelt H4 og H5», vedtatt 10.05.1994.  

Områdene H4 og H5 er punktfester og utbyggingsarealet er regulert med en sirkel på 706,5m² 
i plankartet. Det er regulert 55 tomter innen område H4 og H5, de aller fleste er bebygd. Ingen 
andre områder på Skei eller Austlid er regulert som punktfester. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

  
 
 

 

 
Utbyggingsområdene markert med røde sirkler: 

Grad av utnytting med mer går fram av reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.02.1, for 
fritidsbebyggelse innenfor områdeplanen for Skei sør skal det legges 25% BYA til grunn for 
beregning av utnyttelsesgraden. Dette gir en tillat utnyttelse av disse tomtefestene på 176,6m² 
(706,5x0,25=176,6m²). 

Jf. veiledning til grad av utnytting (H-2300) § 5-7 skal parkeringsareal medregnes i bebygd 
areal og bruksareal ved beregning av utnyttelse. I forslag til planbestemmelsene for områdeplan 
Skei sør ved 1 og 2 gangs høring og offentlig ettersyn, står det at «de to første 
parkeringsplassene på eiendommen skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget». Dette ble endret 
før vedtak slik at parkering skal inngå i beregningsgrunnlaget, men administrasjonen tok ikke 
den gang høyde for dette for områdene H4 og H5, og økte ikke tillatt utnyttelse tilsvarende det 
en økning på 1,5 parkering medførte (27m²). Dette ble derimot gjort for resterende 
utbyggingsområdene innenfor planområdet, der tillatt bruksareal ble økt fra 200m² til 230m² 
etter at parkering ble tatt med i beregningsgrunnlaget. 

Bakgrunn 

Blant problemstillingene som dukker opp er blant annet hytteeier som ønsker å rive deler hytta, 
for så å bygge på tilsvarende det som rives eller mindre. Dette vil etter gjeldene plan ligge over 
tillatt utnyttelse selv etter riving, og følgelig ikke vil få tillatelse til oppføring av ny bebyggelse.  

Eventuelt kan dette gis ved en dispensasjon. Men dispensasjon er vanskeligere å håndtere ut fra 
likebehandling og presedens for lignende saker. 



  
 
 

  
 
 

 

Vi har beregnet ut %BYA på noen eiendommer (måleverdige verandaer er ikke med i 
beregningen), og eiendommene er ikke av de som hardest utbygd. 

Gn
r 

Bn
r Fnr BYA  

Par
k Tot 

236 1 34 207,6   207,6 
236 1 35 51   51 
236 1 36 170,6 27 197,6 
236 1 41 164 27 191 
236 1 42 164   164 
236 1 43 94,2 27 121,2 
236 1 45 157,7 27 184,7 
236 1 51 126 27 153 
236 1 54 105,6 27 132,6 
236 1 55 149 27 176 
 

Endringsforslag som har vært på høring 

Forslaget går ut på å øke %BYA fra 25 til 30 %BYA innenfor utbyggingsområdene H4 og H5. 

Det medfører endring i planbestemmelsenes pkt. 3.02.1. 

Det er kommet inn to merknader til endringsforslaget, disse er oppsummert og kommentert 
nedenfor i kursiv og blått. 

Oppland fylkeskommune, brev datert 21.05.19, sak/dok.nr. 19/1318-2 

Slik vi forstår saken er de fleste tomtene innenfor disse feltene H4 og H5 allerede utbygd ut fra 
den gamle planen. Mange av hyttene har høyere BYA enn det gjeldene plan tillater, da 
parkering ut fra ny plan skal være inkludert i tillatt BYA. Dette byr på utfordringer for den 
enkelte hytteeier som ønsker å rive å bygge opp igjen tilsvarende areal.  

Slik fylkeskommunen forstår bestemmelsene om endring og oppheving av reguleringsplan i 
plan- og bygningsloven (§12-14) med tilhørende rundskriv H16-17, er det å endre 
utnyttelsesgraden i en plan generelt sett ikke å regne som en mindre endring. Økt 
utnyttelsesgrad kan både gå utover hovedrammene i planen og berøre hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder.  

Fylkeskommunen ser imidlertid at det i denne saken er spesielle forhold som tilsier at en 
endring av BYA kan gjøres uten utarbeiding av ny plan. Årsaken til dette er at endringen er 
tilpasning til det som allerede er bygget etter en eldre plan for området. Endringen bør ut fra 
dette hverken påvirke gjennomføringen av planen, gå utover hovedrammene til planen eller ha 
negative konsekvenser for områdene og naboene rundt.  

Fylkeskommune gir ut fra dette tilslutning til Gausdals kommune sin vurdering av saken. 

Tas til etterretning. 

 



  
 
 

  
 
 

 

Bjørn Billington, e-post av 22.05.19, sak/dok.nr. 19/1318-3 

I reguleringsbestemmelsene avsnitt 3.0.2 «Fritidsbebyggelse» er maksimal BYA for 
hytteområdene både nord og sør for Fv. 337 satt til 25%. Dette inkluderer tilnærmet all 
hyttebebyggelse på Skei. BYA 25% gjelder også for boligbebyggelse på Skei. 

I reguleringsbestemmelsene avsnitt 3.0.3 «Fritids- og turistformål» er maksimal BYA 30%. 
Dette rer bebyggelse for «turistformål, næring og varme senger». Ikke regulerte hyttetomter 
innenfor område H4 og H5 som berøres av 3.0.3. 

Det er derfor noe uklart hvorfor områdene H4 og H5 skal omreguleres til maks BYA 30% som 
vil gi en vesentlig forskjell i tillatt arealutnyttelse mellom de øvrig hyttefeltene og H4/H5. Både 
villastrøk i byer og hytteområder vil BYA 30% være en meget høy utnyttelsesgrad (til info så 
varierer den tillate utnyttelsesgraden for småhusbebyggelse i Oslo fra BYA 14% til 24%). 

For en punktfestet tomt på 706m² gir BYA 25% et maks tillatt bebygd areal på 176m². I tillegg 
kan hytta ha et ramloft på 50m² iht. reguleringsbestemmelsene. %-BRA blir da i 
størrelsesorden 225m² som er omtrent det samme som de øvrige hyttefeltene har. Med BYA 
30% blir tillatt utnyttelse 212m² inkludert parkering på 27m². Tillatt ramloft vil være 60m² som 
gir totalt BRA i størrelsesorden 270m² hvilket er 40m² mer enn tillatt for de andre hyttefeltene 
på Skei. Utnyttes BYA maksimalt vil avstanden til naboeiendommene på begge sider av 
utbyggingen bli i størrelsesorden 4 m som er den minimum tillate avstanden iht. plan- og 
bygningsloven. 

Jeg vil derfor be kommunen revurdere forslaget til endring av BYA for H4/H5 og beholde 
BYA 25%. 

Tar til etterretning at høringsdokumentet kan ha vært noe uklart i forhold til bakgrunnen for 
endringen. H4/H5 er et område med punktfester og er ikke direkte sammenlignbart med de 
øvrige tomtene innenfor områdeplanen. Det er 55 regulerte tomter innenfor H4/H5, av disse 
er 8-10 stk ikke bebygd. Kommunen ser at det for hytter som utnytter tillatt ramloft-løsning 
maksimalt kan bli ruvende slik det her påpekes. Et ramloft på 50-60m² vil mest sannsynlig 
ikke la seg gjennomføre med tanke på maks tillatt mønehøyden, men vi vil foreslå at det i 
bestemmelsene til utnyttelsesgraden for H4/H5 tas inn følgende: «Tillatt bruksareal (BRA) på 
hver tomt skal ikke overstige 212m²». Dette vil begrense de aller største ramloftløsningene. 

Forholdet til Plan- og bygningsloven 
§ 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.  
 
 
VURDERING: 
Mindre endring:  
Kommunen vurderer at saken kan behandles som mindre endring av vedtatt reguleringsplan. 
Endringen vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, og vil ikke gå utover 
hovedrammene i planen, jf. 12-14.  
 
Det kom inn to merknader under høringen av endringsforslaget. For vurdering av disse vises 
det til oppsummering og kommentarer av merknadene. Konsekvensen av den foreslåtte 
endringen vurderes til ikke å ha negative konsekvenser for områdene og naboene rundt.  
 
Naturmangfold §§ 8-12: 
Utbyggingsområdet endres ikke fra gjeldende reguleringsplan. Vi kan ikke se at endringen vil 
få annen virkning for naturmangfold enn da de opprinnelig utbyggingsplanene ble vurdert. En 
sjekk mot tilgjengelig databaser viser at det ikke foreligger nyere kunnskap eller registreringer 
som vil komme i konflikt med utbyggingen.  
 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av områdeplan for 
Skei sør – endring av %-BYA i felt H4 og H5.  
 
Planbestemmelsenes pkt. 3.02.1 andre avsnitt endres til: 
For byggeområde ovenfor (nord) for fylkesveg 337 gjelder: 
BYA 25%  Gesimshøyde: 3.00m  Mønehøyde: 5.00m 
H4 og H5: BYA = 30%, tillatt bruksareal (BRA) på hver tomt skal ikke overstige 212m². 


