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Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Områderegulering Skei sør 

 

 

SAMMENDRAG: 

Formålet med detaljreguleringa er å sikre nødvendig areal for bygging av gang- og 

sykkelveg langs fv. 337 på strekningen Vaskerikrysset-Fjellandsbyen på Skei. Dette er i 

samsvar med gjeldende områderegulering. Etter dialog med fylkeskommunen søkes et 

kulturminne frigitt, og her innreguleres ei ny tomt for fritidsbebyggelse. Rådmannen 

tilrår at forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset-Fjellandsbyen 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn for planarbeidet: 

Områderegulering for Skei sør ble vedtatt av kommunestyret den 25.09.2014, sak 53/14. I 

planen er det innregulert gang- og sykkelveg langs fv. 337 Skeisvegen på strekningen 

Vaskerikrysset – Fjellandsbyen. Seinere er det gjennomført detaljprosjektering av tiltaket. Det 

viser seg da at avsatt areal er for lite til gjennomføring, blant anna fordi det ikke er tatt høgde 

for skråningsutslag fra gang- og sykkelvegen. Dette gjør også at en kommer inn på et område 

avsatt til bevaring kulturmiljø i tilknytning til et automatisk freda kulturminne (fangstgrop).  

 

Utbygging av gang- og sykkelvegen er en forutsetning i rekkefølgebestemmelser for 

områderegulering Skei sør og gjennomføring er avklara gjennom utbyggingsavtale. 



  
 
 

 

 

Kommunen har tatt på seg reguleringsarbeidet etter som dette er gang- og sykkelveg langs 

offentlig veg, og etter avtale med grunneierne.  

 

Planbeskrivelse 

Denne framgår av vedlegg, og her trekkes fram hovedpunkter i forhold til gjeldende 

områderegulering: 

 Gang- og sykkelvegen er regulert inn ut fra reelt areal som berøres ut fra 

detaljprosjekteringa. Det er trangt i forhold til godkjente fritidstomter langs traseen, og gs-

vegen er bevisst lagt for å komme minst mulig inn på eksisterende tomter. 

Skråningsutslaget gjør at grøntsona mellom vegen og tomtene blir i hovedsak borte, og er 

nå vist som «annet vegareal – grøntareal».  

 Etter anmodning fra Opplandstrafikk – Oppland fylkeskommune, er det regulert inn 

kollektivholdeplass (bussholdeplass) like ved nedkjøringa til Fjellandsbyen.  

 Innen område tidligere regulert til sikring av kulturminne, er det nå innregulert ei 

hyttetomt, og resten av arealet til friluftsformål (her skal det være tursti for å binde 

sammen gangforbindelser). Dette er gjort ut fra at fylkeskommunen i brev den 06.06.2017 

har påpekt at fangstgropa allerede er under hardt press og at kulturminnet står i fare for 

slitasje som følge av aktiviteten i området. «Fylkeskommunen anbefaler at kommunen 

gjennomfører en omregulering av bevaringsområdet i sin helhet, og søker om tillatelse til 

inngrep i et automatisk fredet kulturminne, jfr. Lov om kulturminner § 8.». 

 

Planprosess: 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte parter, ved 

annonse i GD og på kommunens nettside. Frist for uttalelser var 23.10.2017. Kommunen 

inviterte til åpent plankontor på kommunehuset den 01.12.2017. Det har kommet inn 9 

merknader/innspill til varsel om oppstart. De innkomne innspilla er oppsummert og 

kommentert i vedlegg.  

 

 

VURDERING: 

Konsekvensutredning 

Forslag til endring av reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, jfr. forskrift for konsekvensutredninger. Virkninger av planen er utredet i overordna 

plan og i gjeldende områdereguleringsplan. Det er derfor ikke utarbeida eget planprogram 

eller egne konsekvensutredninger for planen. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført egen risiko- og sårbarhetsanalyse, som ligger som vedlegg i 

planbeskrivelsen. Ut i fra sammenhengen mellom risiko og sårbarhet er det i analysa 

konkludert med at det er en risiko knytta til 5 hendelser. 1 tiltak havner i gult felt, og det 

gjelder kulturminnet som søkes frigitt.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 



  
 
 

 

 

Kulturminnet som blir berørt søkes frigitt i henhold til kulturminnelova. Dette med bakgrunn i 

ovennevnte uttalelse fra kulturarvenheten i fylkeskommunen om at kulturminnet er innestengt 

og sårbart for slitasje, og dermed har redusert verdi.  

 

Naturmangfold 

Forholdet til naturmangfold er avklart gjennom arbeidet med gjeldende områderegulering. I 

henhold ti naturmangfoldlovens § 7 er virkninger for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. Det 

eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert å være tilfredsstillende, jfr. kriteriene etter loven 

basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordna 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. Representanten for barn 

og unge i kommunen har mottatt varsel om oppstart. Reguleringen opprettholder sti gjennom 

området ved at det er innregulert et friluftsområde som binder sammen gangtraseer. Området 

har ellers vært lite brukt av barn og unge. Trafikksikkerheten for barn og unge bedres ved at 

det bygges gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.  

 

Innkomne innspill 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene framgår av kommentarer i planbeskrivelsen. At 

det er noe trangt mellom fradelte tomter og gang- og sykkelvegen kompliserer situasjonen 

noe. Flere av tomtene er imidlertid ikke solgt. Det er naturlig nok noe skepsis fra de nærmeste 

hytteeierne, der en kommer helt inn på tomtegrensa og delvis så vidt over ved utbygging av 

gang- og sykkelvegen. Det diskuteres avbøtende tiltak. Dette kan skje i form av mur langs 

gang- og sykkelvegen for å unngå skråningsutslag inn på tomter, Støy og innsyn kan reduseres 

ved å bygge støyvoll oppe på skråningstoppen, men dette blir for det meste utenfor plangrensa 

og må skje inne på den enkelte tomt. I ett tilfelle må et eldre uthus rives, dersom ikke 

vegvesenet gir dispensasjon for å anlegge gang- og sykkelvegen nærmere fylkesvegen enn 3 

meter. Uthuset ligger ifølge kommunens kartverk utenfor tomtegrensa. Disse forholdene må 

en avklare gjennom forhandlinger forut for bygging av gang- og sykkelvegen.  

 

Samla vurdering 

Detaljreguleringsplanen anses fornuftig for å sikre hjemmel for bygging av gang- og 

sykkelvegen som også var med i tidligere områderegulering, ut fra at gang- og sykkelvegen en 

med sideareal tar mer plass enn vist i områdereguleringa. Konsekvensene for berørte 

eiendommer synes å være akseptable, og kan delvis avgrenses med avbøtende tiltak ved 

gjennomføring. For trafikksikkerheten er tiltaket av avgjørende betydning etter som det langs 

fylkesvegen er stor og økende turisttrafikk med økt utbygging, og det er stor anleggstrafikk. 

Snømengdene i området er store, og dette gjør at å gå langs med fylkesvegen vinterstid kan 

være risikabelt.  

 



  
 
 

 

 

Ut fra dette vurderes planforslaget å være svært positivt, og rådmannen tilrår at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      vedtak: 

 

Planutvalget i Gausdal vedtar at forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg 

Vaskerikrysset-Fjellandsbyen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av 

plan- og bygningsloven § 12-1.  

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 19.01.2018 sak 3/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Planutvalget i Gausdal vedtar at forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg 

Vaskerikrysset-Fjellandsbyen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av 

plan- og bygningsloven § 12-10.  

 

 


