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HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

I forbindelse med prosjektering av veg, vann og avløp er det avdekket behov for å justere 

tomtegrensene, samt adkomstveier for Slåseter Panorama.  

Planendringen gjelder arrondering i byggeområde H35. Justeringene av tomtestrukturen vil også 

medføre endring av tilhørende atkomstveier og grønnstruktur. Planendringen vil skje innenfor 

området avgrenset med rød stiplet linje i kartet nedenfor.   

I forbindelse med endringen er det naturlig å optimalisere linjeføring slik at vegen blir liggende best 

mulig i terrenget. Endringene fører til at terrenginngrepet blir mindre og at adkomsten til tomtene blir 

bedre. Endringsforslaget gir også bedre løsninger for vann og avløpsløsningen. 

 

Utsnitt av gjeldene reguleringsplankart, mindre endringer foreslås innenfor rød stiplet avgrensning.  

 

PLANER SOM BLIR BERØRT AV PLANARBEIDET 
Omtalt endring som skal behandles etter forenklet prosess berører følgende planer: 

1.) Områdereguleringsplanen Skei Sør, Planid: 201104 
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BELIGGENHET  
Planområdet Slåseter Panorama ligger i nær tilknytning til Skeikampen i Gausdal Kommune. 

Skeikampen er et attraktivt vintersportssted med både alpinanlegg og over 600 km oppkjørte 

langrennsløyper vinterstid. Videre er Skeikampen kjent som et av Norges beste steder for stisykling i 

høyfjellet samt fritidstilbud som golf, bading, fisking og fjellturer. Området har et høyt aktivitetsnivå 

både sommer som vinter med nærbutikker, hoteller og andre servicefasiliteter. Hytteområdet ligger 

over 730 m.o.h i skillet mellom skog og høyfjell med et unikt natur og dyreliv.  

 

Planområdet Slåseter Panomra ligger sørøst for Skeikampen og i øvre del av slåseter hyttefelt. 
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BEHANDLINGSMÅTE 
Omtalte endring er i samråd med Gausdal kommune vurdert til å kunne behandles som ”forenklet 

prosess” (mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det ble lagt vekt på at dette kun var 

marginale endringer og innenfor et område som i dag er regulert til utbygging, men som ikke er 

bebygd. Dersom det kom frem vesentlige merknader etter varslingsbrevet, kan endringen bli 

gjennomført som en ordinær reguleringsendring. 

Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til fritidsbebyggelse (byggeområde), 

interne veier og intern grønnstruktur (Landbruksformål og Friluftsformål). Planforslaget viser 17 

tomter (mot 14 i gjeldende plan). Tomtene er regulert i størrelsen 1,3 – 1,5 dekar. Planforslaget viser 

en mer effektiv bruk av arealet og samlet areal regulert til byggeområde er tilnærmet uforandret (økes 

med 492 m2). 

Planendringen vil gi en svært marginal økt trafikkbelastning på veinettet. Det er også lagt vekt på at 

endringsforslaget ikke berører skiløper og turstier i området i stor grad. Nye tomtestørrelser 

harmonerer også med omkringliggende tomtestørrelser. 

 

 

 

MERKNADER OG INNSPILL 
Omtalt endring som ble vurdert til å kunne behandles etter forenklet prosess varsles i lokalpressen. 

Naboer og berørte blir varslet pr. brev. 

Uttalelser eller kommentarer til endringsforslaget vil bli omtalt og vurdert nedenfor etter at 

endringsforslaget har vært ute på høring:   
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REGULERINGSENDRINGER 
Forslaget til endring av tomtestrukturen samt atkomstveiene er vist i revidert plankart nedenfor. Antall 

tomter øker med 3. Tomtearronderingen blir endret og bedre tilpasset terrenget med planlagte 

veiføringer.  

Eksisterende situasjon: 

 

Forslag til endring:  

 

Illustrasjonene av nye tomteannordninger– tomtestrukturen samt atkomstveier som ønskes justert. Kartene viser 

planendringen for Slåseter Panorama.. 
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KONSEKVENSER AV REGULERINGSENDRINGENE  
Justering av tomtestrukturen  

Tomtestrukturen på tomtene 1-17 justeres med bakgrunn i tilhørende atkomstveier og intern 

grønnstruktur. Justeringene er gjort for bedre terrengtilpasning på atkomstveiene, redusere 

terrenginngrep og samlokalisering for vann og avløp med veg eller grønnstruktur. Tiltaket får ingen 

negative konsekvenser for området med hensyn til grønnstruktur, overvannshåndtering eller andre 

interesser for de fremtidige hytteeierne i området.  

 

Vegtrase, vann og avløp  

Reguleringsendringen er i samsvar med forslag til løsning for vann og avløp. Tiltaket får ingen negative 

konsekvenser. Vann og avløpsnett legges i vegtraseene, grønnstruktur og i skiløype som vist nedenfor.  

Illustrasjonen viser nåværende og fremtidig vann og avløpstraseer med justert tomtearrondering for området.  
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Skitrase 

Skiløypa justeres noe i den sørøstre delen av planen der areal avsatt til skiløypetrasee går ned med 17 

m2. Plassering av prosjektert skiløypetrasene er ellers tilpasset med hensikt for terrengtilpasning og 

sikre god tilknytning til omkringliggende skiløypenett.   

Før endring: 

 

 

Forslag til endring: 

 

Illustrasjonen viser en minimal endring/justering av skiløypa. Skiløypetrasene blir tilnærmet uendret.  
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Arealregnskap 

Som anvist nedenfor fører justeringen av planen til endring i arealformålene. Arealregnskapet viser at 

areal avsatt til fritidsbebyggelse går opp med 492 m2. Tidligere regulert landbruksformål og 

Friluftsformål går ned og erstattes av utvidelse av vegformålet. Grønnstrukturen og endringen i 

arealformålene anses ikke å svekke funksjonen for håndtering av overvann og forrøyning til vassdrag. 

Skiløypetrase blir tilnærmet uendret, mens areal avsatt til parkering utgår.   

  Før endring: Etter endring: Endring: 

Fritidsbebyggelse-frittliggende 22627,076 23119,093 492,17 

Skiløypetrase 1913,934 1887,984 -25,95 

Veg 3920,351 6508,383 2588,032 

Parkering 17,73 0 -17,73 

Landbruksformål 4240,894 965,421 -3275,473 

Frilufts formål 9762,198 10001,967 239,769 

Totalt  42482,183 42482,848   
 Utviklingen av arealregnskapet før og etter tomtearronderingen.   

 

Veger  

Veg i gjeldende reguleringsplan har en generell bredde regulert til 6 meter. For å få plass til skjæring 

og fylling innenfor vegformålet samt terrengtilpasning og tilrettelegging av VA reguleres nye veger 

med følgende kjørebane-bredder: (Veger  = 4 m, stikkveger = 3,5 m). Den totale bredden for 

vegformålet, inkl. skjæring/fylling, er økes til 10 meter i ny plan. Endringen er nødvendig for å sikre 

areal til vegskjæring/-fylling innenfor arealformålet. 

 

Illustrasjonen viser kjørebane, samt skjærings- og fyllingsutslag av vegene. 
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ENDRING I PLANBESTEMMELSENE 
Som følge av reguleringsendringene vil plankartet bli justert i henhold til bebyggelsesområdet Slåseter 

Panorama. Dette medfører også justering av planbestemmelsene fra opprinnelig vedtatt plan 

«Områdereguleringsplan for Skei Sør». Forslag til justerte reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i 

endringsforslaget.  

 

 

PLANKONSULENTENS VURDERING 
Planendringene beskrevet ovenfor vurderes til å ikke ha negative konsekvenser. Endringene svekker 

heller ikke de muligheter som finnes i området i form av friluftsliv, naturmangfold eller barn og unges 

interesser. Etter varsling av reguleringsendringen etter forenklet prosess, skal eventuelle vesentlige 

negative merknader til endringsforslaget innarbeides og vurderes.  

Reguleringsendringene som innebærer nye tomtearronderinger innenfor gjeldende planområdet for 

Slåseter Panorama er gjort med faglige vurderinger. Plankonsulenten vurderer at forslaget samlet sett 

gir en bedre løsning for området.   

Tiltakshaver og forslagsstiller tilrår reguleringsendringene godkjent, slik det er fremmet med 

beskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. Dette planforslaget vil på en god måte sikre de 

nødvendige forhold og gi et fullverdig godt grunnlag for hytteområde på Slåseter Panorama.  

 


