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DETALJREGULERING FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID - 2 GANGS 

BEHANDLING  

 

Vedlegg: 1. Plankart 

 2. Planbestemmelser 

 3. Planbeskrivelse 

 4. ROS- analyse 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

Hensikten med detaljreguleringen er å dele en stor fritidsboligeiendom i to. 

 

Forslag til detaljregulering for «Fjellstuevegen 49 på Austlid» med tilhørende 

dokumenter foreslås lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 

 

 

NYTT SAMMENDRAG 

Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter 

hvis saksområde blir berørt.  

 

Detaljreguleringen for Fjellstuevegen 49 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser anbefales godkjent. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER (ved 1 gangs behandling): 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om fradeling av en tomt på eiendommen gnr. 205 

bnr. 28. Eiendommen er i dag en 3,3 dekar stor hyttetomt i Fjellstuvegen på Austlid i Gausdal 

kommune. Tomten ligger på Austlid seterlykkje. Tiltakshaver er sameiet Breddam v/ 

Christian Krag Breddam. Rambøll AS er tiltakshavers plankonsulent i forbindelse med 

detaljreguleringen. 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan: 

Reguleringsplan for Austlid-Glåmhaugen ble vedtatt 23.02.2005. Planområdet er regulert med 

formålene fritidsbebyggelse og parkering. I gjeldende reguleringsplan er tomtegrensen mellom 

gnr/bnr 205/29 og gnr/bnr 205/28 tegnet inn feil. 



  

 

 

  
 
 

 

 

 

 

Søknad om fradeling av tomt på eiendom gnr/bnr 205/28. 

Deling av tomten ble omsøkt og behandlet som dispensasjon fra gjeldende reguleringsplani 

delegasjonssak 47/13, 13.03.2013. Søknaden ble avslått. Klagen på vedtaket ble behandlet i 

planutvalget i sak 25/13 i møte 10.05.2013. Klagen ble ikke tatt til følge. Fylkesmannen i 

Oppland fattet endelig vedtak i klagesaken i brev av 10.06.2013. Vedtak: Kommunens vedtak 

opprettholdes. Klager gis ikke medhold. 

 

Forholdet til gjeldende kommunedelplan: 

Kommunedelplan for Veslesetra vedtatt 26.05.2016  her er eiendommen regulert til 

fritidsbebyggelse. Det er i kommunedelplanen ikke vurdert noen fortetting i dette området. 

 

Planprosess: 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Gausdal kommune 19.02.2016. Oppstart av planarbeidet 

ble kunngjort 24.04.2017 med brev til berørte parter. I tillegg ble oppstart av planarbeidet 

kunngjort med annonse i Gudbrandsdølen Dagningen samme dag. 

 

Det kom inn 5 innspill til varsel om oppstart, de er oppsummert og kommentert av 

konsulenten i planbeskrivelsen. 

 

 

VURDERING (1 gangs behandling): 

Konsekvensvurdering: 

Følgende vurderinger er gjort i forhold til forskrift om konsekvensevurderinger: 

 

Arealbruken er avklart tidligere gjennom kommunedelplanen for Veslesetra. Rådmannen 

mener reguleringsarbeidet ikke vil få så vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl § 

12-9, og at det således ikke settes krav om konsekvensutredning og planprogram. 

 

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.  

 

Planforslaget: 

I utgangspunktet ønsket administrasjonen en større planavgrensning, blant annet for å sikre at 

skiløypa som går gjennom området blir regulert der den faktisk er etablert. Generelt er det 

ønskelig med et noe større planområde for å få en mere helhetlig planlegging, enn det planer 

for enkelt eiendommer nødvendigvis vil få. Nabo til eiendommen som reguleres ønsket ikke 

at sin eiendom skulle inngå i dette planarbeidet, og Breddam fremmer nå et planforslag for sin 



  

 

 

  
 
 

 

 

eiendom. Den nye tomten ligger i et seterområde med relativt åpent kulturlandskap. Nye 

fritidstomter i området vil kunne påvirke kulturlandskapet. Området rundt tomten som er 

ønsket innregulert ligger tett inntil etablerte fritidseiendommer i hjørne av seterlykkja. Slikt 

sett vil ikke kulturlandskapsbilde endres drastisk. Ei ny tomt vil medføre en ulempe ved at 

naboer får ei hytte nærmere inntil seg, tap av utsikt er likevel ikke veldig relevant da ingen 

kan påberope seg å ha slik rett.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget «Fjellstuevegen 

49 på Auslid» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 15.09.2017 sak 57/17 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

detaljregulering for «Fjellstuevegen 49 på Austlid», ut til offentlig ettersyn og høring. 

 

 

NYE SAKSOPPLYSNINGER: 

 

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING 22.09.2017 – 15.11.2017. 

Det kom inn 7 merknader i høringsperioden. Merknadene er oppsummert og kommentert 

nedenfor: 

 

Merknad Kommentar 

Statens vegvesen, e-post av 27.09.17, 
sak/dok.nr. 17/790-13. 
Uti fra våre ansvarsområder har vi ingen 
merknader til planforslaget. 

 
 
Tas til etterretning. 

Eidsiva Nett AS, brev datert 04.10.2017, 
sak/dok.nr. 17/790-14. 
Eidsiva nett har ingen merknader til 
planforslaget. 

 
Tas til etterretning. 
 

Sverre Borge, brev datert 28.10.2017, 
sak/dok.nr. 17/790-15. 
Innledningsvis finner vi det noe underlig i 
denne saken, under henvisning til saken fra 
2013, som er avgjort og avsluttet. 
 
Fradeling med etterfølgende bygging er lik 
saken fra 2013. bakgrunnen for ønsket om ny 
hytte var mellom annet sykdom og lettere 
adkomst. Denne gangen er ønske om å dele 

Avslaget fra 2013 gjaldt en dispensasjonssak, 
avslaget ble begrunnet med at det her var flere 
forhold som var uklart. Disse forholdene er forsøkt 
belyst gjennom den pågående 
reguleringsplanprosessen.   
 
Problemstillingen rundt parkering og adkomst 
kunne vært løst i planprosessen. Kommunen ønsket 
felles plan for 205/29 (Breddam) og 205/28 (Borge) 
nettopp for å kunne løse forhold knyttet til 



  

 

 

  
 
 

 

 

stor tomt for å bygge ny hytte. Vi stiller oss 
noe undrende til dette, i det eksisterende 
hytte går mye på utleie, og det er grunn til å 
tro at evt. ny hytte også vil bli brukt til samme 
formål.  
 
Vi holder fortsatt på at slik hyttebygging vil 
innebære uheldige forhold som nevnt i saken 
fra 2013, og som ble stadfestet av 
Fylkesmannen i Oppland. Siden 1966 har vi 
hatt veg inn til vår hytte, dog ikke på vinteren, 
av hensynet til skiløypetrase som går over 
eiendommene. Med bakgrunn i 
plandokumenter nå vil ny hytte stenge for vår 
adkomst til Fjellstuevegen 51. I planen 
fremgår det heller ikke hvor adkomsten fra 
Fjellstuevegen til eiendommen er påtenkt.  
 
Deler av den foreslåtte parkeringsplassen i 
planen ligger også utenfor Breddams tomt. 
Det må derfor etableres en større fylling, idet 
området har stor helling. I tillegg vil den 
vanskeliggjøre adkomst til fyllingen og vil 
dessuten bli stygg å se på. For vår del er 
dessuten uaktuelt å ha parkeringsplass der, da 
dette er upraktisk idet vi har etablert annen 
parkering vinterstid. I tillegg til 
off.vannledning på innsiden av gjerdet 
nedover.  
 
Ut fra kommunedelplanen for Vesleseter er 
det ikke vurdert fortetting i området. Med 
bakgrunn i ovennevnte, og under henvisning 
til tidligere sak, motsetter vi oss at det 
anlegges ny hytte tett opp til vår eiendom, og 
som vanskeliggjør adkomst til vår hytte. En ny 
hytte så tett inntil vår eiendom vil dessuten 
klart innebære en verdiforringelse. 
 
Dersom omsøkte plan med etterfølgende 
bygging blir innvilget, forbeholder vi oss 
retten til evt. fradeling på vår tomt 205/28. 

parkering, adkomst og skiløype. Dette ønsket ikke 
eier av 205/28. Siden vegadkomst ikke har blitt spilt 
inn ved varsel om oppstart, må vegrett over annen 
manns grunn sommerstid løses privatrettslig. 
Tiltakshaver har i planen regulert ett område til p-
plass. Gjennom bestemmelsene til planen er 
205/28 sikret mulighet til en parkeringsplass her. 
 
Parkeringsplassen er regulert i sin helhet innenfor 
Breddams tomt.  
 
Ved opparbeidelse av parkeringsplass, må 
tiltakshaver påregne å isolere vannledningen. 
Vannledningen videre langs gjerdet  ligger innenfor 
byggegrensen, i tillegg kan det evt. bli stilt 
ytterligere avstandskrav av ledningseier i 
byggesaksbehandlingen. 
 
Kommundelplanen for Veslesetra ble vedtatt 
26.05.2016. Det er korrekt at delplanen ikke tar 
stilling til noe fortetting i dette området. En 
fortetting vil kunne skje som en egen planprosess, 
for å få belyst aktuelle problemstillinger, og for å 
sikre medvirkning. Hele området rund 
eiendommene 205/28 og 205/29, samt ned til 
Veslesetervatnet avsatt til «Fritidsbebyggelse» og 
foreliggende plan er ikke i direkte strid med 
overordnet plan.  

 
Dette kunne ha blitt ivaretatt i en felles 
planprosess. Det henvises til pkt. 4.1 s. 13 i 
planbeskrivelsen. 
Merknaden er ikke tatt tilfølge.  

Skeikampen Pluss, e-post av 13.11.2017, 
sak/dok.nr. 17/790-16. 
Skiløypetrasen er regulert til 6 meter, dette er 
samme bredde som løypemaskiner har. 

 
 
Rådmannen kan være enig at trasen kan bli noe 
snau for ei løypemaskin på 6 meters bredde, og har 



  

 

 

  
 
 

 

 

Traseen må reguleres slik at løypemaskina har 
litt slingringsmonn i selve trasen. Det er sving 
midt i trasen og her trengs det også mere 
plass. Regulert bredde bør være 8-9 meter.  
 
Hytte BFF1 har i dag biloppstillingsplass i 
tilknytning til skiløypetrasen mot kryss i vegen 
og dette er lite ønskelig. Parkering av biler 
nært traseen kan føre til trafikkfarlige 
situasjoner, og brøyting av parkeringsplass 
inntil trase kan være utfordrende i forhold til 
snøopplag. Det er i planen ikke vist innkjøring 
til eksisterende og ny hytte, dette bør vises. 
Innkjøring til hyttene fra vegen bør ikke være i 
samme området som løypetraseen. Innkjøring 
til BFF1 kan med fordel legges vest for hytte, 
og for BFF2 øst for hytten. 
 
Det forutsettes at utbygger inngår avtale om 
årlig løypeavgift til Skeikampen pluss slik om i 
andre regulerte områder på Skei. 
 
Skeikampen Pluss har i tidligere 
reguleringsplanprosesser ment at det bør 
legges opp til helårsveg til alle hytter. Vi ser at 
hytte som ligger sør for reguleringsområdet 
ikke har denne muligheten i dag, og heller ikke 
vil få det i ny plan.  

derfor endret dette til 8 meter i plankartet som 
legges fram til vedtak. 
 
 
 
Denne plassen er tenkt fjernet, og ny parkering vil 
bli på felles parkeringsplass visst som SPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forholdet til løypeavgift er av privatrettslig karakter 
og som følgelig ikke kan tas stilling til i 
reguleringsplan.  
  
Rådmannen er enig at det kan være uheldig at det 
ikke gis mulighet til helårsveg fram til hytter i 
dagens planer. Kommunen ønsket i utgangspunktet 
at både 205/29 og 205/28 ble regulert sammen. 
Nettopp for å kunne få avklart slike spørsmål. Eier 
av 205/28 ønsket ikke dette. 
 
 
Merknaden er delvis tatt til følge. 

Vegforeningen Skei - Vesleseter, e-post av 
13.11.2017, sak/dok.nr. 17/790-17. 
Det forutsettes at ny tomt BFF2 innbetaler 
tilknytningsavgift til oss for erverv av vegrett 
til Veslesetervegen og Lisetervegen. Dette skal 
gjøres før byggetillatelse blir gitt.  
Gjennom erverv av vegrett forplikter eier av 
hytteeiendommen seg til å betale den til 
enhver tid gjeldende vegavgift på foran 
nevnte veger.  

 
 
Forholdet til vegavgift er av privatrettslig karakter 
og som følgelig ikke kan tas stilling til i 
reguleringsplan. En evt. veg kan ved en senere 
endring av reguleringsplanen i området få mulighet 
til helårsveg.  
 
Merknaden er tatt til orientering. 

Oppland fylkeskommune, e-post av 
10.11.2017, sak/dok.nr. 17/790-19. 
Regionalenheten, Kulturarvenheten og 
Opplandstrafikk har ikke merknader til planen.  

 
 
Tatt til etterretning. 

Fylkesmannen i Oppland, e-post av 
20.11.2017, sak/dok.nr. 17/790-20. 
Fylkesmannen har ingen vesentlig faglige 
merknader til planforslaget.  

 
Tatt til etterretning. 
 

 



  

 

 

  
 
 

 

 

 

NY VURDERING: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommunen, eller statlige fagmyndigheter 

hvis saksområde blir berørt. Justeringen av plankartet (skitrase) er såpass liten, at det etter 

Rådmannens vurdering ikke utløser krav om nytt offentlig ettersyn og høring. Kommunestyret 

kan gjøre endelig planvedtak. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det foreligger 

interessemotsetning mellom hensyn til nabo og ønsket om ny hyttetomt.  

Ved fortetting i etablerte fritidsboligområder ser en ofte denne type interessemotsetninger. 

Gjennom planprosessen vil det normalt være mulig å veie ulike ønsker opp mot hverandre. 

Generelt vil det være en fordel med en mer intensiv arealutnyttelse, ved at tomter lokaliseres 

til områder hvor det allerede er bebyggelse. På denne måten unngår man å ta i bruke nye 

uberørte utmarksområder.  

 

Rådmannen har i denne saken forsøkt å legge vekt å holde planlagt bebyggelse så langt vekk 

fra naboeiendommen, og så lavt i terrenget som mulig. Dette for å unngå mest mulig innsyn 

og tap av utsikt. Viser ellers til kommentarer gitt til merknaden fra Borge, sak/dok.nr. 17/790-

15 i merknadssammenstillingen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget «detaljregulering 

for Fjellstuevegen 49» vedtas.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

«detaljreguleringsplan for Fjellstuevegen 49 på Austlid». 

 

 

 

Planutvalget behandlet saken, saksnr. 85/17 den 01.12.2017. 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 

 

Innstilling: 



  

 

 

  
 
 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

«detaljreguleringsplan for Fjellstuevegen 49 på Austlid». 
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