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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. Forslaget har vært på høring og offentlig 

ettersyn. Det er ikke kommet innsigelse fra regional myndighet. Etter dialog med eier av 

en fritidstomt, er denne tatt ut av planen. Dette har sammenheng med at det i kartet er 

feil i eiendomsgrenser, så for å unngå forsinkelser er denne tomta tatt ut, da den ikke 

har betydning for gjennomføring av resten av gs-vegen. Rådmannen tilrår at forslag til 

detaljregulering for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset-Fjellandsbyen blir endelig 

vedtatt.   

 

 

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».  

 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 kom inn 9 

merknader/innspill til varsel om oppstart. Planutvalget vedtok i møte den 19.01.2018 (sak 

3/18) å sende forslaget på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 

15.03.2018. De innkomne uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen 

vedlegg 4. Det er innkommet 10 uttalelser. I ettertid har det vært korrespondanse mellom 

eieren av tomta som er trukket ut av planforslaget, Statens vegvesen og kommunen, bl.a. om 

feil i eiendomsgrensa. Vegvesenet har stadfesta at grensa som er vist i kommunens kartverk er 

feil.  

 

Uttalelser 

I planbeskrivelsen vedlegg 4 er det oppsummering av høringsuttalelsene og med 

administrasjonens kommentarer, og det vises til denne. Her trekkes bare hovedpunktene fram: 

 Statens vegvesen viser til at det er feil i eiendomsgrensa til eiendom 225/74 mot 

fylkesvegen. Dersom busslomme i reguleringsplan OTG Skeikampen realiseres, er det 

ikke behov for busslomme i denne planen. Opplandstrafikk støtter dette.  

 Oppland fylkeskommune, Kulturarv viser til at Riksantikvaren har gitt dispensasjon til 

inngrep i fangstgrop id. 60700, under forutsetning av at fangstgropa undersøkes 

arkeologisk.  



  
 
 

 

 

 En privat hytteeier, som er nabo, argumenterer for at friluftsområdet beholdes og at det 

ikke gis tillatelse til ei ny hyttetomt.  

 To nabo-hytteeiere i fellesskap ber om at gs-vegen legges lågest mulig i terrenget, og 

at det bygges støyskjerm/støyvoll for å skjerme mot støy og innsyn. Prinsipielt ønsker 

de at gs-vegen helst skulle vært på motsatt side av fylkesvegen. 

 Uttalelser fra eier av gnr. 225/74 refereres ikke her, etter som tomta er trukket ut av 

planforslaget.  

 

 

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 nå er frigitt.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminnet som blir berørt er frigitt av Riksantikvaren 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. Det er en 

forutsetning at fangstgropa undersøkes arkeologisk.  

 

Naturmangfold 

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

henhold til 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.  

 



  
 
 

 

 

Endringer i planen etter offentlig ettersyn 

- Bussholdeplassen er tatt ut etter anmodning fra Statens vegvesen og Opplandstrafikk. 

Dette grunngis med at det er planlagt en holdeplass innen reguleringsplan OTG 

Skeikampen, som prioriteres, og at det er unødvendig med to stk. så nær hverandre.  

- Fritidseiendommen gnr. 225/74 er trukket ut av planen, etter at det viser seg at 

eiendomsgrensa i kartet er feil. Tomta ligger helt i øvre enden av planen, og har mindre 

betydning for å kunne bygge gs-vegen nå. Dette gir mulighet for befaring sammen med 

eier på barmark, for å avklare trasevalg og avbøtende tiltak. Regulering over tomta blir så 

tatt inn i ny reguleringsplan for strekningen herfra og opp til detaljreguleringsplan OTG 

Skeikampen, slik at gs-vegen blir sammenhengende.  

- Plangrensa er justert i det området der det er påvist feil i eiendomsgrenser, slik at planens 

yttergrense følger den nye eiendomsgrensa og stopper ved gnr. 225/74. Dette har ingen 

betydning for gjennomføring av tiltaket fram til denne eiendommen.  

- Reguleringsbestemmelsene: Punktet om bussholdeplass er tatt ut, og for kulturminnet er 

det lagt inn slik formulering som Riksantikvaren krever.  

 

Andre forhold 

Planen er beholdt uendra når det gjelde ei ny tomt for fritidsbebyggelse. Kostnadene med 

undersøkelse av fangstgropa må dekkes av tiltakshaver.  

 

Det er noe trangt mellom fradelte tomter og gang- og sykkelvegen. 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 er drøfta mulighet for 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. 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 

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 

godkjennes av kommunestyret.   

 

 

 

 



  
 
 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

Foreliggende detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vaskeribekken – Fjellandsbyen på 

Skei godkjennes, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 04.05.2018 sak 27/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

Innstilling: 

Foreliggende detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vaskeribekken – Fjellandsbyen på 

Skei godkjennes, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 31.05.2018 sak 33/18 

 

Behandling: 

Marie Louise Lørken tok opp sin habilitet på grunn at hun er grunneier i området. Hun gikk i 

fra under behandling av habilitet. 22 representanter. Hun ble enstemmig vedtatt inhabil.  

 

22 representanter tilstede ved behandling av saken.  

 

Votering: Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

Foreliggende detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vaskeribekken – Fjellandsbyen på 

Skei godkjennes, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

 


