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VEDTAK - MINDRE ENDRING FOR SLÅSÆTER HYTTEGREND BYGGETRINN 3  
 
Vedlegg:  
  Vedlegg 1: Plankart, datert 23.01.2020 
  Vedlegg 2: Planbeskrivelse, datert 23.01.2020 
  Vedlegg 3: Planbestemmelser, datert 23.01.2020 
 
SAMMENDRAG: 
Endringen innebærer mindre justering av tomtegrenser, friluftsområder og veger. 
Endringen medfører ikke noen nye tomter eller at samlet areal med friluftsområder 
reduseres. Det legges til rette for at 2 områder kan benyttes som midlertidig deponi av 
rene masser. 
 
Kommunedirektøren mener endringen ikke vil komme i konflikt med intensjonene som 
ligger bak reguleringsplanen og tilrår at endringen vedtas.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Areal+ søker på vegne av Vasrud Eiendom AS om endring etter forenklet prosess for 
«Detaljregulering av H16, S3, S2F, H27 og H33», vedtatt 16.06.2016 og for deler av 
«Områdereguleringsplan Skei sør», vedtatt 25.09.2014.  
 
Det søkes om følgende endringer: 
 

- Tomteinndeling. 
- Endring av deler atkomstveger.  
- Skiløype – ble gitt tillatelse den 26.09.2019 til skiløype, denne løftes nå inn i 

reguleringsplanen. I tillegg justering av løypetrase i sør-øst av trafikkhensyn. 
- Massedeponi – midlertidig i anleggsperioden. To mindre områder (søkk i terrenget) 

for deponi av rene masser.  
 
 
Arrondering av tomter: 
Dette gjelder tomtene 1-28 og 40,41,44 og 59. Bakgrunn for endringene er hovedsak 
samlokalisering av vann og avløpsanlegg med nedenfor liggende hyttefelt (annen utbygger), 
samt tilpasning slik at VA-anlegget blir liggende i veg eller i grønnstruktur. Dette var ikke 
hensyntatt i forrige plan.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Endring av deler av atkomstveg: 
Veg i gjeldende reguleringsplan har en fast bredde på 6 meter. Ved prosjektering av vegene, 
så er det ikke plass til vegskjæringer- og fyllinger. For å få plass til vegene med nødvendig 
side areal reguleres denne nå til 10 meter. Følgelig må tomtene som grenser inntil vegene 
justeres eller arronderes på en annen måte.  
 
Skiløype: 
Skiløype mellom omsøkte felt og Slåseterlia ble godkjent i del.sak 369/19, og er innarbeidet i 
plankartet, trase lengst sør-øst justeres for å senke farten og for å bedre trafikksikkerheten før 
den krysser Slåsetervegen. 
 
Massedeponi: 
Det foreslås to områder til midlertidig deponi av rene masser. Skal benyttes til 
overskuddsmasser i forbindelse opparbeiding av feltet. Det er videre satt krav til oppussing og 
tilbakestillelse til friluftsformål. 
 

 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Utsnitt av gjeldende plankart. 
 
 

 
Forslag til nytt plankart. 
 
For utdypning av hva endringsforslagene går ut på vises det til vedlegg 2.  
 
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:  
1. 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.  

 
Forslag til planendring ble annonsert i GD 04.11.2019 og brev ble sendt til regionale 
myndigheter, berørte og naboer med mulighet til å komme med uttalelse i perioden fram til 
01.12.2019. Det kom inn 3 merknader i forbindelse med høringen. 
 
Nedenfor følger et sammendrag av de merknadene som foreligger: 
 

Merknad Kommentar 
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev 
datert 17.11.2019, sak/dok.nr: 19/2478-2. 
Savner et arealregnskap på hvor mye grøntareal 
som blir berørt av endringen. Dersom andelen 
grønt reduseres, bør funksjoner beskrives og 
evt. hvordan man ser for seg å opprettholde 
funksjonen må dokumenteres. Dette kan være 
knytta til overvannshåndtering, fordrøyning og 
vassdrag. 

 
Arealregnskap er innarbeidet i planbeskrivelsen 
og viser at endringen i grøntareal går opp med 
300m². Det er laget en VA-plan som også tar for 
seg overvannshåndtering fra veger og 
omkringliggende arealer. Stikkerenner er 
beregnet.  
Merknaden er tatt til følge. 

Fylkesmannen i Innlandet, e-post av 
09.12.2019, sak/dok.nr: 19/2478-3. 
Vedlagte oversending gir i hovedsak god 
informasjon om endringer sammenlignet med 
gjeldende plan. Det foreslås opprettet eget 
massedeponi, der tomt 21 tidligere var regulert. 
Fylkesmannen forutsetter at det her kun 
deponeres inerte/reine masser, i tråd med 
bestemmelsene i forurensningsloven og 

 
 
For formålsområdene som av satt til midlertidig 
massedeponi, er det i bestemmelsene satt krav 
til at det kunne er rene masser som tillates 
tilkjørt. Det er også bestemmelser knyttet til 
deponihøyde (maks 3 meter) og tidspunkt for 
når områdene skal være istandsatt. I 
planbeskrivelsen på side 11 er det visst profiler 



  
 
 

  
 
 

 

tilhørende forskrifter. Om nødvendig må 
arealformålsendringen behandles som egen 
dispensasjon fra vedtatt plan, evt. ordinær 
reguleringsendring, avhengig av bl.a. planlagt 
deponihøyde.  
 
Fylkesmannen kan likevel ikke se at disse 
endringene berører hensyn som vi skal ivareta i 
planleggingen og vil ikke motsette oss foreslåtte 
endringer og at disse gjennomføres etter § 12-
14 andre ledd.  
 

for fyllingen. Terrenginngrepet overskrider ikke 
grensen for søknadspliktig tiltak ved vesentlig 
terrenginngrep på 3 meter i spredt strøk.  
 
 
Merknaden tas til etterretning. 

Oppland fylkeskommune, brev datert 
02.12.2019, sak/dok.nr: 19/2478-4. 
Det er vanskelig å vurdere om saken er en 
mindre endring etter § 12-14 fordi det er 
begrenset med informasjon om 
endringsforslaget. Ut fra tilsendt materiale ser 
det ut til at grønnstrukturen i hyttefeltet blir 
mindre sammenhengende og at arealet til 
byggeformål økes på bekostning av arealet til 
friluftsformål. Det opplyses at ny vegføring og 
tomteinndeling gir mindre terrenginngrep og 
bedre adkomst til tomtene. Dette er vanskelig å 
vurdere. Oppland fylkeskommune mener saken 
er for dårlig opplyst til at det kan vurderes om 
tiltaket faller inn under § 12-14 eller ikke og 
anbefaler Gausdal kommune om å få opplyst 
saken bedre før det tas stilling til den.  
 

 
Kommunen har fått bearbeidet og fått på plass 
bedre beskrivelse og kart etter endringen var på 
høring. Bedre plankart viser tomtestrukturen 
med veger. Arealregnskap er innarbeidet i 
planbeskrivelsen. Det er satt klare krav til 
midlertidig massedeponi, ift. Høyde, type 
masser og istandsetting i bestemmelsene. 
 
Kommunen mener de reviderte dokumenter er 
gode, og at saken er godt nok opplyst til at den 
kan vedtas.  
 
Merknaden er tatt til følge. 

 

 
 
 
 
VURDERING: 
 
 
Mindre endring:  
Kommunen vurderer at saken skal behandles som mindre endring av vedtatt reguleringsplan. 
Endringen medfører at areal til friluftsformål og fritidsbebyggelse justeres i forhold til 
hverandre, endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, og vil ikke gå 
utover hovedrammene i planen, jf. 12-14.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Det foreligger 3 høringsuttalelser til endringen, ingen av vesentlig betydning for saken. 
Administrasjonen ser ingen nevneverdige negative konsekvenser av endringen for berørte 
parter eller interessenter, og at planutvalget dermed har myndighet til å treffe vedtak i saken. 
Massedeponi/Friluftsområde: 
I område avsatt med FL1 og FL12 i plankart er det foreslått midlertidig deponi av rene masser 
i forbindelse med anleggsperioden. I disse områdene er det søkk i terrenget som gjør det egnet 
til å fylle opp uten at det bør virke skjemmende på omgivelsene forutsatt at det blir pusset opp 
igjen. Det er satt krav til fyllingshøyde og dato for når områdene skal være ferdigoppusset og 
tilsått eller revegetert med stedegen vegetasjon. Utfra vår vurdering ser vi ikke at dette grepet 
vil få noen negative konsekvenser for området, samt at man i utbyggingsfasen vil unngå mye 
massetransport over lengre avstander for å få levert masser på godkjent deponi. 
 
Bekker: 
Ut fra kartet ser det ut til at det er et par mindre bekker som renner gjennom området. I kartet 
har ikke bekkene noe definert bekkeløp gjennom feltet som er gjelder planendringen, mens de 
er synlig både på oversiden og nedsiden av feltet. Utbygger har fått utarbeidet en VA-plan for 
området som tar for seg hvor disse bekkene skal gå gjennom feltet. Disse er lagt til 
friluftsområdene.  
 
Skiløype: 
I sør-øst legges skiløypa i sving, for å dempe hastigheten og dermed oversikten før denne 
krysser Slåsetervegen. Vurderes som en kurant og trafikksikker bedre løsning enn dagens 
regulerte trase.  
 
Skiløype godkjent i del.sak 369/19 reguleres inn i kartet, slik at det blir samsvar mellom plan 
og tidligere godkjent tiltak.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12:  
Vi kan ikke se at endringene vil få annen virkning for naturmangfold enn da de opprinnelige 
utbyggingsplanene ble vurdert. En sjekk mot tilgjengelig databaser viser at det ikke foreligger 
nyere kunnskap eller registreringer som vil komme i konflikt med utbyggingen.  
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes endring etter forenklet prosess 
for «Detaljregulering av H16, S3, S2F, H27 og H33», og for deler av 
«Områdereguleringsplan Skei sør», heretter kalt Slåseter hyttegrend byggetrinn 3. 


