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SAMMENDRAG: 
 
Det er innkommet tre klager på vedtak om detaljreguleringsplan for Skeislia Familietun. To 
av klagene er identiske og går på at det delvis bygges på myr, at utbygginga er for 
omfattende, og at byggehøgder må reduseres på den delen av feltet som har 
bestemmelser som tillater høgere bygg. Den tredje klagen går på at det ikke er myr i 
området, og ber om at utnyttelsen endres fra 16 til 18 tomter som opprinnelig foreslått. 
Kommunedirektøren tilrår at utnyttelsen beholdes med 16 enheter, og at byggehøgda 
reduseres for ett av feltene slik at den blir lik i hele planområdet. Saken sendes til 
Statsforvalteren for klagebehandling. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Detaljreguleringsplan for Skeislia Familietun ble vedtatt av kommunestyret den 27.05.2021 i sak 
31/21.  
 
Melding om vedtak ble kunngjort for alle sakens berørte parter i brev datert 01.06.2021 og er 
kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Klagefrist var 23.06.2021.  
 
Klager 
Det er innkommet tre klager:  

1. Nina Charlotte Hamre den 22.06.2021 
2. Reidun Løvås og Børge Wilhelmsen den 21.06.2021 
3. Ola Idar Løkken den 23.06.2021. 

 
Alle anses som klageberettiga, og klagene er innkommet innen klagefristens utløp. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Klage fra Nina Charlotte Hamre (eier av Hågåslettvegen 25A gnr. 213 bnr. 125): 
Klagen er vedlagt i sin helhet, vedlegg 1. Her er gjengitt oppsummeringa i klagebrevet: 
«Vi naboer i Nedre Skeislia setter pris på at utbyggingen begrenses noe i forhold til utbyggers 
originale reguleringsforslag. Den nye planen inneholder likevel en for liten begrensning i 
forhold til de mange merknadene som 
ble sendt inn. Kravet om helhetlig preg 
og bevaring av myr er ikke tilstrekkelig 
tatt hensyn til. Påstanden i samlet 
saksfremstilling om at Skeislia 
Familietun har mindre enheter enn det 
som er vanlig i området er upresis og 
mangler dokumentasjon. 
Fremstillingen om at bebyggelsen pga 
helning vil få et mindre dominerende 
preg medfører heller ikke riktighet, 
spesielt ikke for H2-13. Planvedtaket 
bør derfor vurderes på nytt.  
 
For å bevare helhetlig preg i Nedre 
Skeislia burde man redusere tillat BRA 
på H2-13 fra 132 m2 til 110 m2 på 
også H2-13. Gesims- og mønehøyde bør også justeres til hhv 3,0m og 5,0m som har vært 
gjeldene for eksisterende bebyggelse. De fleste naboer i Nedre Skeislia har BRA på rundt 110 
m2. Ingen hytter har mønehøyde på over 5m. H2-13 burde i tillegg reduseres ytterligere som 
vist i Figur 1-1 både for å bevare mer myr og for å begrense det massive inntrykket av et 
boligfelt som vil prege utsynet til de nærmeste naboene. H212 kommer noe mer bort fra de 
nærmeste naboene og for dette feltet er påstanden om et noe mindre dominerende uttrykk 
pga helning mer riktig.» 
 
Klage fra Reidun Løvås og Børge Wilhelmsen (eier av Hågåslettvegen 7 gnr. 220 bnr. 38): 
Klagen er identisk lik den fra Nina Charlotte Hamre, bortsett fra avsender. Det vises til 
denne.  
 
Klage fra Ola Idar Løkken: 
Løkken er grunneier og forslagsstiller. Klagen ligger som vedlegg 2 til saken.  
Det klages på at opprinnelig forslag er redusert fra 18 til 16 enheter. Han viser til at 
kommunen legger vekt på at det er kommet merknader til at myr- og våtmarksområder ikke 
er tilstrekkelig ivaretatt. Et våtmarksområde er et større område med myr/vann, og dette er 
ikke riktig her. Det er heller ikke riktig at det er myr på det aktuelle området. Det blir feilaktig 
og misvisende å vise til myr- og våtmarksområde som begrunnelse for å redusere antall 
tomter. For nærmere begrunnelse vises til vedlegget. Han mener at kommunen burde gjort 
nærmere undersøkelser for å klarlegge om dette er myr.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
 
Alle klagerne er opptatt av begrepet myr, og bruker det som begrunnelse i hver sin retning. 
På kartet er en del av området vist som myr. Klageren Løkken hevder at dette ikke er myr, og 
at inntegning på kartet skjer etter flyfototolking og ikke etter befaring i terrenget.  
 
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) definerer myr i kartlaget AR5 slik: 
 
«Kartlaget Arealtype myr viser alt areal som er registrert som myr i AR5. Opplysningar om 
torvdybde er lagt på for dei myrene der vi har det, resten er vist som myr med ukjent dybde. 
Grunn myr har mindre enn 100 cm torvlag, medan djup myr har meir enn 100 cm. 
Opplysningane om torvdybde er henta frå digitalt markslagskart (DMK). 
 
I AR5 er myr definert som «areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag. 
Hovudregelen er at areal blir klassifisert som myr etter ei samla vurdering av vegetasjonen, 
torvlaget og dei naturlege dreneringsforholda på staden. Desse faktorane må sjåast i 
samanheng. Ei vurdering som til dømes berre bygger på vegetasjonen eller tjukkleiken på 
torvlaget kan verte misvisande. 
 
Generelt gjeld kravet til myr at torvlaget skal vere minst 30 cm. Ein kan finne areal med 
myrvegetasjon som har tynnare torvlag. Dette gjeld særleg i høgareliggande område og i 
hellande terreng langs kysten. I slike tilfelle kan ein vike av frå kravet om torvlag på minst 30 
cm.» 
 
Disse to avsnittene kan virke noe i motsetning til hverandre. I første avsnitt er det omtalt 
grunn myr og djup myr med ei grense ved 10 cm torvtykkelse. I andre avsnittet er det krav til 
minst 30 cm torvlag.  
 
Saksbehandler har vært på befaring. Det synes klart at det ikke er 30 cm tjukt torvlag. Deler 
av arealet (lågtliggende parti) kan karakteriseres som forsumpa fastmark, delvis med 
vegetasjon av høgstauder (frodige områder). Over hele arealet er det en del stor blokk i 
overflata. De lågtliggende partia bærer preg av at her samles overflatevatn i smelteperioda 
og ved mye regn. Dette gir fordrøyning på avløpet i forhold til når området er 
drenert/bebygd.  
 
Klageren Hamre viser til et område som ho har farga blått på en figur i klagen (gjengitt under 
saksopplysninger), og viser til at dette er myrområde og må tas ut som utbyggingsområde. 
Saksbehandlers oppfatning er at dette arealet ikke er myr, dette er fastmark med noe stor 
blokk i overflata. Gjennom dette området går også eksisterende nett for vatn og avløp, som 
er med og drenerer området.  
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Høgder og tetthet 
Ved befaring så framtrer hele planområdet som tilnærma flatt, med svak helling mot sør og 
sørøst. Tomtene til Hamre og Løvås/Wilhelmsen ligger omtrent på samme nivå, men med 
noen trær imellom. Begge disse tomtene ligger på sida av de nye tomtene og får ikke nye 
tomter rett foran seg. Den tomta som blir mest berørt i forhold til utsikt foran hytta er nok 
gnr. 213 bnr. 11. Denne tomta ligger lågt i terrenget, og får det nye feltet rett foran seg. Det 
er noe avstand imellom da Hågåslettvegen går her. Øvrige tomter ligger stort sett noe 
høgere og får ikke direkte utsiktstap.   
 
I tidligere reguleringsplaner i områdene omkring er det satt maks. bestemmelser for høgde 
på gesims og møne på 3,0 og 5,0 meter. Øvrig bebyggelse er basert på disse grensene. En 
endring på dette gjennom en fortettingsplan kan gjøre det vanskelig å være konsekvent med 
å håndheve dette på andre tomter dersom det kommer ny bebyggelse. Den tette 
bebyggelsen tilsier også at en skal være varsom med å tillate høgere bygg enn på de 
omkringliggende. Terrenget på H2-13 er heller ikke slik at hyttene blir liggende lågere her 
enn ellers i planområdet. Dette tilsier at en skal bruke samme høgde her som ellers i feltet, 
også av hensyn til den nye bebyggelsen som er planlagt på H2-14, som blir liggende 
bakenfor/nord for H2-13.  
 
Tettheten innen feltet er relativt stor. Preget vil bli ensarta med samme hyttetype og samla 
utbygging. Det er få tomter utenom planområdet som blir liggende tett på det nye feltet. 
Mellom tomta til Hamre og ny utbygging er det avsatt et friluftsområde med bredde ca 25 
meter, og med minsteavstand ca. 15 meter til enden av ny veg. Mellom tomta til 
Løvås/Wilhelmsen er det også et grøntbelte. Når det blir ny utbygging i området så er det 
positivt at arealene brukes effektivt, for å gi mindre press på andre arealer.  
 
Konklusjon 
De innkomne klager går i hver sin retning. I høringsrunden har det vært mange klager på for 
tett utbygging og antall tomter. At det ved vedtak av planen ble en reduksjon med to tomter, 
er en delvis imøtekommelse av det. At grunneier ønsker å opprettholde opprinnelig antall er 
forståelig, men vedtaket synes å være et akseptabelt kompromiss. Dette begrunnes også 
med at arealet som er tatt ut som utbyggingsareal er det lågestliggende området der 
overflatevatn samles opp og fordrøyes før det renner ut til nærmeste bekk.  
 
Kommunedirektøren foreslår å ta til følge klage på at det tillates større og høgere bygg på 
feltet H2-13. Her bør det brukes samme høgde som på de øvrige for å få et mest mulig 
ensarta felt og mindre sjenanse for naboer, samt unngå uthuling av bestemmelser om 
byggehøgde som ellers er brukt i området.  
 
Forslaget om å ta ut deler av H2-13 tas ikke til følge. Dette er fastmark som er godt drenert 
og har god byggegrunn. Avstanden til nærmeste hytte er akseptabel og med et regulert 
friluftsområde imellom.   
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Klage fra Ola Idar Løkken på at antall tomter er redusert fra 18 til 16 tomter tas ikke til 

følge. Dette begrunnes med at det aktuelle arealet er oppsamlingsområde for 
overflatevatn og bidrar til fordrøyning, samt at det imøtekommer noe av inntrykket av 
massiv utbygging sett fra nabotomter.  
 

2. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å ta ut østre del 
av H2-13 tas ikke til følge. Arealet er godt drenert fastmark, og det ligger i rimelig 
avstand til nærmeste eksisterende tomt med et friluftsområde imellom. 
 

3. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å redusere 
gesimshøgde og mønehøgde på H2-13 tas til følge. Den skal være på 3,0 m og 5,0 m som 
ellers i planområdet.  
 

4. Reguleringsplanen og klagene oversendes til Statsforvalteren til klagebehandling.  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 58/21 den 17.09.2021. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 
 
1. Klage fra Ola Idar Løkken på at antall tomter er redusert fra 18 til 16 tomter tas ikke til 

følge. Dette begrunnes med at det aktuelle arealet er oppsamlingsområde for 
overflatevatn og bidrar til fordrøyning, samt at det imøtekommer noe av inntrykket av 
massiv utbygging sett fra nabotomter.  
 

2. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å ta ut østre del 
av H2-13 tas ikke til følge. Arealet er godt drenert fastmark, og det ligger i rimelig 
avstand til nærmeste eksisterende tomt med et friluftsområde imellom. 
 

3. Forslag fra Nina Charlotte Hamre og Reidun Løvås/Børge Wilhelmsen om å redusere 
gesimshøgde og mønehøgde på H2-13 tas til følge. Den skal være på 3,0 m og 5,0 m som 
ellers i planområdet.  
 



  
 
 

  
 
 

 

4. Reguleringsplanen og klagene oversendes til Statsforvalteren til klagebehandling.  
 
 


