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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

SAMMENDRAG: 

 

Planforslaget består av 5 planområder, med felles beskrivelse og bestemmelser. Det 

planlegges fortetting i 3 områder i form av eksisterende regulerte fritidsboligtomter blir 

delt opp mindre arealer. I ett område (H16) åpnes det opp for å tillate dobbelthytter 

med 2 bruksenheter under samme tak. For område S2F blir adkomsten snudd så denne 

blir fra sør Skei, i tillegg er det forslag om å endre arealformålet fra fritidsbolig med 

utleiekrav til fritidsbolig uten noen slikt utleiekrav. 

 

Rådmannen anbefaler at «detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33» på sør 

Skei sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

 



  
 
 

 

 

NYTT SAMMENDRAG: 

 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. 

 

«Detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33» med tilhørende planbeskrivelse 

og reguleringsbestemmelser anbefales godkjent. 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn for planarbeidet: 

 

Det er et ønske om å endre områderegulering Skei sør i de fem delområdene H16, S3, S2F, 

H27 og H33. Planområdene ligger nord for fylkesveg 337, innenfor områdeplan for Skei sør. 

Planområdene for endringene dekker et areal på 87,4 daa. 4 av områdene er tidligere regulert 

til fritidsboliger og 1 til fritid/turistformål. 

 

 
Figur 1: Oversiktskart 

 

 

Endringene i forhold til dagens situasjon er følgende for de ulike områdene: 

- Område 1 (deler av H16) – det er lagt inn arealformål annen veggrunn mot fylkesvegen, 

for å sikre areal til prosjektert gang- og sykkelveg, det er gjort endring i bestemmelsene 

ved at det åpnes for 2 enheter pr. tomt.  
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- Område 2 (deler av område S3) – Fire tomter er delt opp i sju mindre tomter. Et 

grøntområde langs vegen er flyttet over på andre siden av vegen for å kunne benyttes til 

å infiltrere overvann fra et våtere område i vest. 

- Område 3 (S2F) – området er omregulert fra fritidsbebyggelse med krav om utleie til 

tradisjonelle fritidsboliger. Området har i tillegg fått ny adkomstveg fra nordøst. Ny 

adkomst krysser bekken på samme punkt som den tidligere er krysset ved adkomst til 

to eksisterende fritidsboliger. Tomtene er noe omlagt for å tilpasses den nye 

adkomsten. Framtidig skinedfart krysses planfritt hvis den blir realisert (rekkefølgekrav 

og tilleggsavtale til utbyggingsavtalen sikrer dette). 

- Område 4 (deler av H27) - 11 tomter er delt inn i 20 mindre tomter. Grensene mellom 

grønnstruktur og områdene for fritidsbebyggelse er justert og i stor grad tilpasset 

terrenget bedre. 

- Område 5 (deler av H33) – 12 tomter er delt inn i 21 tomter. Grensene mellom 

grønnstruktur og områdene for fritidsbebyggelse er justert for å tilpasse seg terreng og 

et bekkedrag.  

 

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan: 

Gjeldende områdereguleringsplan for Skei sør ble vedtatt 25.09.2014.  

 

Planprosess: 

Kunngjøring om oppstart at planarbeidet ble annonsert i GD 17.11.2015. Og varslet med brev 

til berørte parter 17.11.2015, samt gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Frist for 

merknader ble satt til 15.12.2015. Det kom inn 11 merknader/innspill til varsel om oppstart. De 

innkomne innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 

 

NYE SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Planforslaget var ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 21.03.2016 – 10.05.2016. I 

forbindelse med offentlig ettersyn og høring kom det inn 9 merknader innen høringsfristen. 

Nedenfor følger en oppstilling der de vesentligste momentene er gjengitt sammen med 

administrasjonens vurdering av merknaden.  

 

Vurderingene nedenfor må sees i sammenheng med planbeskrivelsen, plankartet, 

planbestemmelser og ROS-analysen som følger vedlagt.  

 

Merknad Kommentar 

Skei seterlag, e-post av 30.03.2016, sak.dok.nr: 
15/2049-13. 
 
Skei seterlag sameie har ingen innvendinger mot 
planforslaget, men vil gjøre spesielt 
oppmerksom på H-16, denne eiendommen 
ligger veldig tett på Skeisvegen. Og dette må 

  
  
Gang- og sykkelvegen er prosjektert, nødvendig 
arealer for å sikre framførelse av denne er avsatt 
i planforslaget og i vedtatt områdeplan for Skei 
sør.  
 



  
 
 

 

 

ikke komme i konflikt med hverken vegen 
og/eller gang- og sykkelvegen. 

Merknaden er tatt til etterretning.  

Høifjeldssanatoriet i Gausdal, v/ Andreas 
Smith-Erichsen, e-post av 30.03.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-14. 
Uttalelsen sammen faller med uttalelsen gitt av 
Skei seterlag sameie i sak.dok.nr: 15/2049-13. 

  
Vi viser til kommentar framsatt til merknad 
sak/dok.nr. 15/2049-13. 

Karen Lauritzen Bay, e-post av 14.04.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-15. 
Er i utgangspunktet ikke positivet til den 
foreslåtte reguleringen. Årsaken til dette er at de 
mener det er viktig å verne om de kvaliteter som 
gjør Skeikampen til ett attraktivt turistmål og 
rekreativt område i dag og i fremtiden. Det som 
kjennetegner Skeikampen i dag er det store 
tilbud av aktiviteter, de gode 
overnattingsmuligheter og mest av alt den 
fantastiske naturen.  
 
En fortetting av bygningsmassen vil ha negativ 
innvirkning på naturopplevelsen uansett 
hvordan det gjennomføres. På kort sikt kan det 
gi en økt inntekt, men på lang sikt vil det være 
negativt for Skeikampen som destinasjon. Vi 
mener at dette ikke er til noens interesse.  
 

  
  
Det er ikke foretatt noen endring av %-BYA, så 
det vil ikke bli noen økning i bygningsmassen 
utover det som allerede er vedtatt.  
 
 
Generelt vil det være en fordel med en mer 
intensiv arealbruk, slik at nye tomter lokaliseres 
til områder som allerede er tatt i bruk til 
hytteformål. På denne måten unngår man å ta i 
bruk nye uberørte utmarksområder, som vil 
forringe naturopplevelsen ytterligere. 

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 
27.04.2016, sak.dok.nr: 15/2049-17. 
 
Før vi ga innspill til varsel om oppstart, hadde vi 
kontakt med kommunen for å avklare om 
reguleringsendringen skille kjøres som endring 
av områdeplanen eller gjennom nye 
detaljreguleringsplaner. Kommunen ga 
tilbakemelding om at det skulle være en endring 
av områdeplanen. Vi ser imidlertid at 
endringene er fremmet som 
detaljreguleringsplan og konsekvensutredning er 
vurdert etter forskriftens § 3 første ledd bokstav 
b. Fylkesmannen har ikke merknader til dette 
eller konklusjonen om at det ikke er krav om 
konsekvensutredning.  
 
Fylkesmannen har merknad til 
planbestemmelsene. I ROS-analysen er 
overvannshåndtering vurdert og avbøtende 
tiltak beskrevet. Vi mener overvannshåndtering 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Merknaden synes å være ivaretatt i 
bestemmelsenes pkt. 2.15. Bestemmelsen er like 
lydene med risikoreduserende tiltak i pkt. 3.2 i 
ROS-analysen. 



  
 
 

 

 

bør tas som en planbestemmelse som sikrer de 
avbøtende tiltak. For øvrig ingen merknader.  

 
Merknaden er tatt til etterretning.  

Knut Amundsen, brev datert 02.05.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-20. 
Har merknad knyttet områder H16. At det åpnes 
for å bygge 2 enheter på hver av de relativt små 
tomtene, vil medføre en veldig fortetting i et 
allerede godt utnyttet hyttefelt. Påpeker at 
reguleringsbestemmelsene må ivareta det økte 
parkeringsbehovet hvis det blir flere boenheter 
pr. tomt. Kommer det to enheter på hver tomt 
må det medtas areal for 3 p-plasser pr. dobbelt 
hytte. Totalt vil det da måtte regnes med 54m² 
BRA benyttet til parkering. Vi ber således om at 
vedtatt reguleringsplan beholdes slik den 
allerede er vedtatt.  

Det er ikke foretatt noen endring av %-BYA, så 
utnyttelsen av tomtene vil ikke bli noe høyere nå 
enn det som var vedtatt i gjeldene 
områderegulering.  
De 5 tomtene langs vegen er redusert i størrelse, 
pga. gang- og sykkelvegen krevde mere plass en 
først antatt. Det vil medføre en liten reduksjon i 
hva som tillates bebygd på disse tomtene i 
forhold til tidligere. 
I reguleringsbestemmelsene pkt. 3.01.1 står det 
«Nødvendig parkeringsareal for hver tomt: 
(1,5x18m²=27m²)» Administrasjonen er enig at i 
det for tomter det bygges to enheter, så bør 
kravet til parkeringsareal økes og at dette 
innarbeides i bestemmelsene før vedtak av plan. 
 
Merknaden er delvis tatt til følge. 

Mona Mordal, e-post av 10.05.2016, sak.dok.nr: 
15/2049-21. 
Har merknad knyttet områder H16. Området 
ligger i et av de mest utnyttede områdene på 
Skei, men skal i henhold til planforslaget 
fortettes ytterligere. Hvilket vil medføre at bo- 
og miljøkvalitet forringes. At det åpnes opp for 
oppføring av dobbelthytter på så små tomter vil 
ytterlige forsterke dette. Det er ikke ønskelig 
med så stor fortetting i et område som allerede 
er intensivt utnyttet. 
 

  
  
Det er ikke foretatt noen endring av %-BYA, så 
utnyttelsen av tomtene vil ikke bli noe høyere nå 
enn det som var vedtatt i gjeldene 
områderegulering.  
 
Bestemmelsene åpner for mulighet for 2 enheter 
i samme bygning – ikke et krav. Ved 2 enheter i 
stedet for 1 enhet på hver tomt vil dette 
medføre noe mere aktivitet og trafikk innad i 
feltet. Noe av bakgrunnen for planarbeidet er at 
markedet etterspør mindre fritidsboligenheter. 
Det er også et ønske fra kommunen med høy 
utnyttelse av sentrale områder på Skei.  
 
Merknaden er tatt til orientering.  
 

Eva-Elisabeth Wallendahl Knudtzon, e-post av 
05.05.2016, sak.dok.nr: 15/2049-22. 
 
Har merknader til område S2F.  
Adkomstveg: 

1. For å få minst mulig 
gjennomgangstrafikk i området sør for 
S2F, stiller vi spørsmål til hvilken 
funksjon den nye vegen skal ha til de 11 
tomtene.  

  
  
  
  
  
Vegen stenges for gjennomkjøring vestover, ny 
veg fra øst (sør Skei) er ny hovedadkomst for 
disse 11 tomtene.  
 
Pilene er juridisk bindende i forhold til avkjørsel 



  
 
 

 

 

2. Markert innkjøring (piler) til den enkelte 
hyttetomt nærmest oss ønskes etablert 
på de angitte steder og ikke nærmere 
oss.  

3. For å bevare dagens utforming, mener vi 
det skal være totalkrav til gjerder laget 
av tre, og nettinggjerde.  

4. Vi forutsetter at all bebyggelse gjøres så 
lav som overhodet mulig, og med et 
uttrykk som er tilpasset terrenget slik va 
har poengtert tidligere.  

5. Vi forutsetter at nedfarten minimeres 
maksimalt i bredde ref. pkt. 3.02. 

6. Ut i fra ny plan ser det ut som om man 
kan kjøre vestover ut av nytt felt S2F. 
Hva slags tilkjøring er tenkt her? Vi 
forutsetter at vi fortsetter å bruke vår 
tilkjøring som før.  

 

til de enkelte tomtene. 
 
Bestemmelsene (pkt. 2.12) åpner opp for at det 
kan godkjennes at det gjerdes med nettinggjerde 
ved spesielle behov. Det vil i hovedsak være 
knyttet til landbruksinteresser det er aktuelt. 
 
Høyde på bebyggelsen reguleres gjennom 
bestemmelsene (pkt. 3.01.1) Gesims- og 
mønehøyde er satt til henholdsvis 3.0 meter og 
5.0 meter. Dette er en reduksjon på 0,5 meter 
fra opprinnelig plan. 
 
Vegen vestover mot Torsdalsvegen og Segalstad 
seter blir ikke gjennomkjøringsveg, vegen vil 
stoppe ved nedfart/skiløype. Atkomsten inn på 
tomta og tomta deres ligger utenfor 
planområdet for detaljreregulering, og blir 
derfor ikke tatt opp i dette arbeidet. Etter det vi 
har undersøkt så har det ikke skjedd noen 
endring her gjennom områderegulering Skei sør. 
Den gamle vegen fram til tomta er regulert som 
en del av grønnstrukturen med formål turveg. Av 
reguleringsbestemmelsene framgår det at den 
er «tillatt for kjørende trafikk i sommerhalvåret 
og tillates ikke brøytet». 
 
Viser ellers til svar gitt i brev av 18.01.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-8 angående adkomst.  
 
Merknadene er tatt til orientering. 

Oppland fylkeskommune, e-post av 10.05.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-23. 
 
Har ingen merknader ved offentlig ettersyn.  

  
  
Tas til etterretning.  

Statens vegvesen, e-post av 11.05.2016, 
sak.dok.nr: 15/2049-24. 
 
Har ingen merknader til planforslaget.  

  
  
Tas til etterretning.  

 

 

 

 

 

VURDERING: 

 



  
 
 

 

 

Konsekvensutredning: 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert etter § 3 b) i 

forskriften. Tiltaket er vurdert til ikke å falle inn under forskriftens oppfangskriterier i vedlegg 

III  (til forskriften) og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen.  

 

Beredskap – ulykkesrisiko – Risiko og sårbarhetsanalyse: 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 04.02.2016 som eget vedlegg til 

planen. Det er gjort en kort oppsummering av vurdering og konklusjonen i analysen som 

bygger på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og konsekvens av 

hendelse. 

 

Ut i fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen konkludert med 

at det er en risiko knyttet til 5 hendelser, 1 tiltak havner i rødt felt. For denne hendelsen er det 

foreslått et risikoreduserende tiltak for å unngå at denne hendelsen skal inntreffe.  

 

Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 

Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jfr. kriteriene etter 

loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det vurderes 

slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstaking etter 

naturmangfoldlovens §§ 8 -12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Barn og unge 

I henhold til plan- og bygningsloven skal planbeskrivelsen vise hvordan hensynet til barn- og 

unge er ivaretatt og hvordan medvirkningsprosessen er lagt til rette. For denne 

reguleringsendringen har representanten for barn og unge i kommunen mottatt varsel om 

oppstart. Reguleringen opprettholder tilgangen til grønnstruktur og skiløyper som ved gjeldene 

plan. Planfri kryssing av skiløype i område 3 opprettholdes der ny veg krysser framtidig 

skitrase.  

 

Område 2, 4 og 5: I disse områdene legges det opp til en fortetting ved å utvide antall tomter, 

tomtearealene per tomt er ca. halvert og forslagsstiller har i noen tilfeller flyttet rundt på 

tomtene i forhold til opprinnelig plan for best mulig arrondering. Dette er gjort uten at det er 

tatt i bruk nye områder til fritidsboligformål.  For disse tomtene som er blitt mindre i areal er 

det foretatt endringer i bestemmelsene, når det gjelder grad av utnytting slik at størrelse på 

tomt og hytte står i forhold til hverandre. Rådmannen er positiv til at det legges opp til en 

høyere utnyttelse i allerede planlagt utbygde arealer. Disse tre feltene er lite eller ikke utbygd i 

dag, noe som også minimerer konflikten mot allerede etablerte fritidsboligeiere i områder. 

Bestemmelsene åpner for tidsriktig utforming av hyttene i disse områdene.  

 



  
 
 

 

 

Område 1: Ved å endre bestemmelsene for dette området vil det blir mulig å bygge dobbelt 

hytter med inntil to bruksenheter under samme tak per tomt. Rådmannen mener det er positivt 

med en høy utnyttelse av arealene i sentrum. Et par av tomtene virker noe små og trange, noe 

som gjør at det kan bli utfordrende å sette opp hytter med tilstrekkelig kvalitet og god nok 

parkering. Møne- og gesimshøyder og utnyttelsesgraden endres ikke.  

 

Det er prosjektert gang- og sykkelveg langs planområdet, prosjekteringen viser at skråningen 

til gang- og sykkelvegen delvis vil komme innpå tomtene her. Dette arealet er omregulert til 

annen veggrunn, for å sikre at tilstrekkelig arealer til gang- og sykkelvegen og for at det skal gi 

bedre forutsigbarhet for framtidige tomtekjøpere. 

 

 

Område 3: Adkomstvegen til området er endret fra via Torsdalsvegen til Toftsetervegen på sør 

Skei.  

 

Planforslaget endrer arealformålet fra fritidsbolig med utleiekrav til fritidsbolig uten noen slikt 

utleiekrav. Området ligger som en satellitt inni mellom områder av satt til fritidsboliger uten 

krav til utleie og med noe avstand til sentrum på Skei. Fritidsboliger og fritidsboligtomter med 

utleieplikt har de siste årene vært svært vanskelig å få solgt. Selv om tomtene selges med krav 

til utleie, vil det være vanskelig å følge opp om den blir utleid i henhold til utleieklausulen.  

 

Artikler fra de siste ukene i Dagens Næringsliv og VG viser imidlertid til at trenden med hytte 

og- utleieleiligheter er i ferd må snu. Ved å fjerne kravet til utleie, vil noe potensiell 

sysselsetting i form av vaske- og vaktmestertjenester og andre viktige servicetilbud, som 

skiutleie, alpinanlegg og booking reduseres. 

 

Fylkesmannen i Oppland påpeker i sin uttalelse til varsel om oppstart, at det ved omregulering 

av næringsområder til fritidsformål går områder for framtidig næringsutvikling tapt, og at 

«dersom kommunen tillater en privatisering 

av tidligere avsatte næringsområder, vil FM peke på at et evt. fremtidig ønske om nye 

næringsarealer på uregulerte arealer i området vil måtte vurderes restriktivt». 

 

Rådmannens foreløpige vurdering er at det er tilstrekkelig arealer til næringsutvikling mer 

sentralt på Skei og at man må skille på fritidsboliger med utleieplikt og andre områder der det 

drives eller er planlagt mer kommersiell næring og drift, og at det vil være viktigere å beholde 

disse områdene i framtida.  

 

 

Utfra de ovennevnte vurderinger anbefaler Rådmannen at detaljregulering for deler av H16, 

S3, S2F, H27 og H33 på sør Skei sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 



  
 
 

 

 

  

Planutvalget behandlet saken den 18.03.2016 sak 24/16 

 

Vedtak: 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Gausdal å legge 

detaljregulering for deler av H16 - S3 - S2F - H33 - H27 på sør Skei, ut til offentlig ettersyn og 

høring.  

 

 

NY VURDERING: 

 

Etter førstegangsbehandling er det gjort følgende endringer: 

Tillegg til bestemmelsene pkt. 3.01.1: «H16 (tomt 1-7) er nødvendig parkeringsareal per 

bruksenhet 1,5 p-plass. Parkeringsarealet går inn i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting, 

jfr. TEK10 § 5-2». 

 

 

Innkommende merknader: 

 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av kommentarene over.  

 

Samlet vurdering: 

Innvendingene fra naboer/etablere hytteeiere synliggjør konflikter som svært ofte følger med en 

fortetting av allerede utbygde hytteområder. Utvidelse og fortetting i et allerede etablert 

hytteområde vil nesten uten unntak være kilde til konflikter med de som har etablert hytte i 

området tidligere. Det påpekes i merknadene til planforslaget at en fortetting vil ha 

innvirkninger på naturopplevelsen, bo- og miljøkvaliteter og på Skei som destinasjon. Generelt 

vil det være en fordel med en mer intensiv arealbruk, slik at nye tomter lokaliseres til områder 

som allerede er tatt i bruk til hytteformål. På denne måten unngår man å ta i bruk nye uberørte 

naturområder.  

 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Justeringen av planbestemmelsene er såpass små, 

at det etter administrasjonens vurdering ikke utløser krav om nytt offentlig ettersyn og høring.  

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-12 vedtas foreliggende detaljreguleringsplan for 

deler av H16 - S3 - S2F - H33 - H27 på sør Skei, slik som vist på plankart med tilhørende 

planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 10.06.2016 sak 43/16 

 

Behandling: 

Marie Louise Lørken, Fellesliste, fremmet følgende: 

«Område S2F tas ut og behandling avventes for å se mer helhetlig på arealbruken næring/fritid 

i kjerneområdet jfr. sak 39/16.» 

 

Rådmannens forslag til vedtak med Lørkens endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Innstilling: 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas foreliggende detaljreguleringsplan 

for deler av H16 - S3 - H33 - H27 på sør Skei, slik som vist på plankart med tilhørende 

planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

2. Område S2F sees i sammenheng med en helhetlig vurdering av arealbruken 

næring/fritid i kjerneområdet jfr. sak 39/16. 

 

Kommunestyret behandlet saken den 16.06.2016 sak 49/16 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas foreliggende detaljreguleringsplan 

for deler av H16 - S3 - H33 - H27 på sør Skei, slik som vist på plankart med tilhørende 

planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

2. Område S2F sees i sammenheng med en helhetlig vurdering av arealbruken 

næring/fritid i kjerneområdet jfr. sak 39/16. 

 

 

 

 

 


