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VARSEL – MINDRE ENDRING:  
DETALJREGULERING FOR ENDRING AV DEL AV H27, SKEI SØR 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 varsles oppstart etter forenklet prosess/mindre 
endring av tomtestrukturen innenfor reguleringsplanen H16, S3, S2F, H27 og H33 i Gausdal kommune.  
Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Ola Idar Løkken. Planendringen gjelder endring av deler av 
planområdet reguleringsplan for H16, S3 , S2F, H27 og H33 på Skeikampen. 

 

 

Område for mindre endring av reguleringsplan 
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Side. 2 
 

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 
I forbindelse med byggesaksbehandlingen er det avdekket behov for å øke gjeldene byggeareal for 3 av 
tomtene innenfor planområdet. Endringen gjelder derfor en økning i byggeareal, oppheving av eksisterende 
eiendomsgrenser samt økning av byggegrensen.   
 
Planendringen gjelder arrondering av areal innenfor H27. Justeringene av tomtestrukturen vil ikke medføre 
endring av tilhørende atkomstveier, men vil endre areal avsatt til LNFR friluftsformål i liten grad. 
Planendringen vil skje innenfor området avgrenset med rød stiplet linje i kartet nedenfor.  

  
 

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

 
PLANER SOM BLIR BERØRT AV ENDRINGSFORSLAGET 
Omtalt endring som skal behandles etter forenklet prosess berører følgende planer. 
 
1.) Detaljregulering for deler av H16, S3 , S2F, H27 og H33, planid:  201503004  

 
 

 
 
 

 
 



Side. 3 
 

FORSLAG TIL LØSNING 
Forslaget til endring av tomtestruktur er vist prinsipielt nedenfor og som vedlegg. Antall tomter endres ikke, 
men areal avsatt til fritidsbebyggelse går opp der 3 av tomtene blir større  
 
Ny tomtearrondering er vist som «eksisterende situasjon» og «forslag til endring»: 

 
Eksisterende situasjon: 

  
Illustrasjonen viser dagens situasjon 
 
Forslag til endring:  
 

 

Illustrasjon av nye tomteannordninger– tomtegrenser søkes justert.  



Side. 4 
 

BEHANDLINGSMÅTE 

Omtalte endring er i samråd med Gausdal kommune vurdert å kunne behandles som ”forenklet prosess” 
(mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 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 (Landbruksformål og Friluftsformål). Planforslaget viser minimale endringer av 
byggearealet.  

 
 

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/ Anders Kampenhøy, Storgata 64A, 
2609 Lillehammer, innen 18.06.2021. 
 
Henvendelse eller uttalelser vedrørende planarbeidet kan rettes til undertegnede på e-post: 
anders.kampenhoy@arealpluss.no 
 
Dette er et varsel om at planarbeidet er startet opp. 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  
 
(Sign.) 
Anders Kampenhøy 
Arealplanlegger  
Tlf: 47 65 83 73 
 
 
 
Adresseliste private – egen liste 
 
Adresseliste offentlige 
Gausdal kommune 
Innlandet fylkeskommune 
Statsforvalteren Innlandet 
 
 
Vedlegg 

- Revidert plankart  
- Planbeskrivelse 
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