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VARSEL/HØRING– MINDRE ENDRING FOR REGULERINGSPLAN :  
 
DEL AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN SKEI SØR OG DETALJREGULERINGSPLANEN FOR DELER AV H16, 
S3, S2F, H27 OG H33, GAUSDAL KOMMUNE 
 
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles endring etter forenklet 
prosess/mindre endring av tomtestrukturen innenfor Skeislia, Gausdal kommune. Planarbeidet 
utføres av Areal+ AS på vegne av grunneier Ola Idar Løkken. Planendringen gjelder endring av 
byggeområder/tomtearrondering, bygningsstørrelser og utnyttelsesgrad, samt kartfesting av 
opparbeidet skiløype. 
 

BELIGGENHET  

Planområdet Skeislia ligger sørøst for Skeikampen i Gausdal Kommune. Området ligger i umiddelbar 
nærhet - vest for planområdet - ligger Skeikampen skistadion (skiarena) som utvikles til langrenns- 
og skiskytingsanlegg og skal kunne være arena for skirenn på internasjonalt nivå.  

 
Skeislia ligger langs Skeisvegen, sørøst for Skeikampen. 
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Planområdet grenser mot Skeisvegen i sør og arm av Hågåslettvegen i nord. Plangrensa følger 
teiggrensa mot gnr./bnr. 197/23 i øst og 220/1 i vest. 

 
Hytteområdet grenser til Skeisvegen i sør og ligger i skogbeltet rundt 670 moh.  
 

 
Planområdet Skeislia – vist med ortofoto og eiendomsgrenser 
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HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planendringen er å legge til rette for høyere arealutnyttelse (flere enheter). 
Området er i gjeldende plan regulert til 6 frittliggende tomter hvorav bare en er solgt og bebygd. 
 
Reguleringsplanarbeidet søker å legge til rette for mer arealeffektiv utnyttelse i denne delen av Sør-
Skei. Planområdet ligger lavt i lisona under Slåseter, nær hovedvegen til Skeikampen og nær 
Skeikampen skistadion. Vi mener området er godt egna for høyere utnyttelse. Hensikten er videre å 
justere regulert skiløypa gjennom området slik den er etablert og blir preparert i dag.  
 
Planendringen endrer arrondering av de ubebygde tomtene (H2-12, H2-13, H2-14, H2-15 og H2-
16). Justeringene av tomtestrukturen vil også medføre endring/forlengelse av tilhørende 
atkomstveier og endring av grønnstruktur. Planendringen vil skje innenfor området avgrenset med 
rød stiplet linje i kartet nedenfor.   

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

PLANER SOM BLIR BERØRT AV PLANARBEIDET 

Omtalt endring som skal behandles etter forenklet prosess berører følgende planer: 
 

1.) Områdereguleringsplan Skei Sør. Planid 201104. 
2.) Detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33. Planid 201503. 
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FORSLAG TIL LØSNING 

Forslaget til ny arealbruk er vist i illustrasjon nedenfor. Reguleringsendringen innebærer at 
byggeområdene blir endret/utvidet og antall boenheter økes fra 5 (ubebygde) til 18. Det er foreslått 
2 ulike hyttetyper hvor fotavtrykket er henholdsvis 66 m2 og 110 m2 BYA. Det minste fotavtrykket 
kan bygges som 1 etasje med 2 soverom (+ hems 14 m2), eller som 1,5 etasje med 4 soverom (+ 
hems 21 m2). Vi mener at hyttetypene er areal- og kostnadseffektiv og bidrar til at flere kan 
realisere egen hytte på Skei til en overkommelig pris.  

 
Nye tomter søkes etablert i 3 byggeområder som vist nedenfor. Endringene innebærer også 
regulering av veistrukturen og skiløypen (som bygget) igjennom området.  

 
Illustrasjon av nye tomteannordninger– tomtegrenser samt atkomstveier som søkes justert.  

 
Vann og avløp er etablert - som vist i kartet over - og hensyntatt i planforslaget. 
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3D MODELL 

Det er utarbeidet 3D-modell av planforslaget. Bygg med minst fotavtrykk i 1 og 1,5 etasje er 
planlagt nærmest fylkesvegen, mens hyttene på 110 m2 BYA er planlagt nærmest Hågåslettvegen. 
 

 
Illustrasjon av planlagt bebyggelse 
 
Nedenfor ses området fra sør mot nord, og fra vest mot øst.  
 
3D-modell – planormådet sett fra sør mot nord. Skiløypa er markert med grønn stiplet strek.  
Skeisvegen med g/s-veg i nedre bildekant. 
 
Bebyggelsen er lagt i en «vifteform» som sikrer lys og utsikt mellom byggene. Stue og kjøkken med 
uteplass er organisert i den delen av hytta som vender mot sør og sørvest 

 
3D-modell – planormådet sett fra vest mot øst. Skeisvegen med g/s-veg i nedre bildekant. 
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Fra innkjøring til området – sett fra nord mot sør. 
 

 
Utsikt fra Hågåslettvegen 43B 
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HØYDE OG UTNYTTELSE 

I gjeldende områdereguleringsplan er utnyttelsesgraden, samt møne- og gesimshøyde regulert i 
pkt. 3.02.1 slik: BYA = 25%, gesimshøyde = 3,0 m og mønehøyde = 5,0 m. 
For å tilrettelegge for planlagt  bebyggelse søkes det om å øke møne- og gesimshøyden med 1,5 
meter til gesimshøyde = 4,5 m og mønehøyde = 6,5 m. (Endringer i bestemmelsene vises i eget 
vedlegg). 
 
 

 
 

 
Planlagt bebyggelse over 1,5 etasjer (2 soverrom, bad og hems i 2 etasje). 
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OVERVANN/BEKKER 

Håndtering av overvann er ivaretatt i områderegulering for Skei Sør. En stor del av overvannet i Skei 
Sør krysser i kulvert under Hågåslettvegen - vest for vårt planområde og markert med rød pil i 
kartutsnittet nedenfor. Overvann ledes også ned lengre øst, gjennom grønnstrukturen i Slåseterlia. 
 

 
Det meste av overvann krysser i kulvert markert med rød pil. Planområdet hvit sirkelsymbol 
 
Kartgrunnlaget viser ikke oppdatert situasjon mht. overvann/bekk i vårt planområd (se kart 
nedenfor). Kartgrunnlaget viser 2 mindre bekker med utspring fra henholdsvis gnr./bnr. 213/124 og 
213/99. Det er ikke riktig. Hågåslettvegen passerer her i et lavbrekk. Noe overvann samler seg her 
og føres under atkomstvegen i stikkrenne mot sør. For å sikre stabil byggegrunn på tomtene ble det 
i 2018 etablert ei overvannsgrøft – øst for 213/100 og 101 (blå stiplet linje i kartet nedenfor). Denne 
foreslås forlenget mot øst (grønn stiplet linje) og ledet inn i bekkeløp ned langs etablert skiløype. 
Bekken renner videre under fylkesvegen og ned i Skeiselva.  

 
Blå linje – etablert overvannsgrøft. Grønn linje videreføring til bekk langs skiløypa. 
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TRAFIKKSITUASJON/BELASTNING 

Avkjøringspunktet Hågåslettvegen - Skeisvegen er etablert med god sikt i begge retninger. 
Hovedvegen inn i området - Hågåslettvegen - er regulert i 10 meters bredde og dimensjonert for 
stor trafikkbelastning. Hågåslettvegen har ei forgreining mot øst– denne er regulert i 8,0 meters 
bredde. Det er i dag 36 boenheter (regulert) koblet til denne delen av Hågåslettvegen. Planforslaget 
fører til en trafikkøkning med 13 nye på en 170 meter lang parsell (markert med rød stiplet linje i 
kartet nedenfor). Denne delen av stikkvegen vil i fremtiden betjene 49 enheter. 
 
Det er 7 hytter som ligger nærmest stikkvegen og som i hovedsak vil bli berørt av økt 
trafikkbelastning på vegnettet. Dette er Hågåslettvegen 1, 9, 11, 43A, 45, 47 og 53. Av disse er det 
Hågåslettvegen 9 og 43A som har direkte avkjøring fra Hågåslettvegen. De andre har atkomst via 
mindre stikkveger. 
 

   
Vegparsel som vil få økt trafikkbelastning – markert med rød stiplet linje 
 
Vi mener vegen er dimensjonert for foreslått reguleringsendring og økt trafikkbelastning. 
Atkomstvegen har horisontal- og vertikalkurvatur som holder hastigheten lav. Med unntak av 2 
hytter så har de øvrige innkjøring via mindre stikkveier. Få avkjøringer til Hågåslettvegen gir bedre 
oversikt og er positiv for trafikksikkerheten langs veien. 
 

NATURMANGFOLD 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12: 
Vi kan ikke se at endringene vil få annen virkning for naturmangfoldet enn da de opprinnelige 
utbyggingsplanene ble vurdert. En sjekk mot tilgjengelige databaser viser at det ikke foreligger 
nyere kunnskap eller registreringer som vil komme i konflikt med endringsforslaget. 
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GJERDE 
Bestemmelsene pkt. 2.12 regulerer oppføring av gjerde. I området definert som Skei Sentrum kan 
det godkjennes oppføring av gjerde for større felles områder, mens det utenfor sentrum skal 
gjerder avgrenses til et mindre areal på 400 m2 pr. tomt. Slik gjerde skal oppføres inntil hytta for å 
skjerme inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne tunløsninger mellom 
ulike bygg på eiendommen.  
 
Utbyggingsforslaget som nå er utarbeidet legger opp til en mer arealeffektiv utbyggingsstruktur. Vi 
mener at inngjerding rundt hver enhet fører til unødig mange gjerder av ulik kvalitet og materiale. 
Det bidrar til uheldig oppdeling av området og etter vår vurdering større fare for beitedyr bli 
hengende fast.  
 
Som i sentrum, mener vi mer konsentrerte byggeområder bør gjerdes inn samlet. Det kan etableres 
ferist i innkjøring til området og selvlukkende grinder mot omkringliggende grønnstruktur. Vi mener 
det vil gi området et mer helhetlig uttrykk, at materialtypen/gjerdetypen blir mer ensartet og 
enklere å vedlikeholde. Vi mener at det reduserer faren for at beitedyr kommer til skade eller bli 
innestengt / sittende fast.  
 
Vi foreslår gjerder - som vist med rød strek i kartet nedenfor - i kombinasjon med selvlukkende 
persongrinder mot omkringliggende grønnstruktur: 

 
Illustrasjon – forslag til inngjerding av området langs rød linje.  
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Forslag til justeringer av reguleringsbestemmelsene er vist i vedlagt dokument. 
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BEHANDLINGSMÅTE 

Omtalte endring er i samråd med Gausdal kommune vurdert å kunne behandles som ”forenklet 
prosess” (mindre endring) Det vurderes at foreslåtte endring ikke bryter vesentlig med 
hovedtrekkene i planen og endringen kan høres og behandles i medhold av pbl §12-14. Det er lagt 
vekt på at dette er kun marginale endringer og innenfor et området som i dag ikke er bebygd.  

Dersom det fremkommer vesentlige merknader er dette brevet å anse som varsel om oppstart jf. § 
12-8. Endringen vil da bli gjennomført som en ordinær plansak.  
 
Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til fritidsbebyggelse (byggeområde), 
interne veier og intern grønnstruktur (Friluftsformål og skiløype). Endringen fører til flere 
enheter/tomter og vil gi noe økt trafikkbelastning på veinettet. Endringsforslaget tilpasser regulert 
trase for skiløypen til dit den er opparbeidet og prepareres i dag. 

MERKNADER/INNSPILL 

Naboer og berørte blir nabovarslet her. Endringsforslaget blir forelagt regionale og statlig 
myndigheter for uttale.  
  
Kommentarer eller uttalelser til endringsforslaget sendes Areal+ AS v/ Erik Sollien, Storgata 64A, 
2609 Lillehammer, innen 17.07.2020. 
 
Henvendelse eller uttalelser vedrørende planarbeidet kan rettes til undertegnede på e-post: 
erik.sollien@arealpluss.no 
 
Endringsforslaget vil bli oversendt kommunen for videre behandling etter plan og bygningslovens 
regler. Vi tar forbehold at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse 
vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før / ev. under kommunens behandling av saken. 
Planendringen vil bli behandlet av kommunen etter plan- og bygningslovens regler etter 
merknadsfristens utløp. 
 
 
 
Med vennlig hilsen:  
 
 
Erik Sollien 
arealplanlegger  
Tlf: 41 43 50 91 
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Vedlegg:  plankart 
  reguleringsbestemmelser 
 
Adresseliste private – egen liste 
 
Adresseliste offentlige 
Gausdal kommune: postmottak@gausdal.kommune.no    
Innlandet fylkeskommune: post@innlandetfylke.no  
Fylkesmannen i Innlandet: fminpost@fylkesmannen.no 
NVE-region ØST ro@nve.no  


