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Klage på vedtak i Gausdal  kommunestyre den 27.05.2021 i sak 31/21 – Skeislia Familietun.
 
Det vises til vedtak i sak 31/21 med klagefrist 23 juni 2021.
 
Det fremsettes klage for vedtak i planbeskrivelsen for Skeislia familietun der opprinnelig forslag på 18 enheter er
redusert til 16 enheter.
Klagen begrunnes jf. vurderinger i saksframlegg fra Gausdal kommune under overskriften Myr‐/friluftsområde og
skiløype, og som ligger til grunn for vedtaket i saken.
 
Gausdal kommune legger vekt på at det er kommet merknader til planbeskrivelsen som vektlegger at myr‐ og
våtmarksområder ikke er tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget. Det heter i saksframlegget at «myrens
beskaffenhet (utstrekning og tykkelse) ikke er kartlagt i nyere tid. Ut i fra hellingen på terrenget, og med økt
avrenning som følge av byggetiltak ovenfor myrområdet vurderes det som hensiktsmessig å innstille på at området
H2‐12 og H2‐13 reduseres i sørøst, samt at bestemmelsesområdet for inngrepsfritt område utvides tilsvarende. Dette
vil gi en reduksjon på to enheter i felt H2‐12. begrunnelsen for forslaget hjemles i naturmangfoldlovens § 9 ( føre var
prinsippet), siden dette våtmarksområdet ikke er kartlagt i nyere tid. Skiløype er regulert slik den er anlagt pr. i dag.»
 
Terrenget i saksframlegget beskrives som våtmarksområde. Dette er ikke riktig!  Det er feil begrep brukt i feil
sammenheng. Et våtmarksområdet må betegnes som et større område med myr/vann. Ved å bruke begrepet
våtmarksområde blir dette en misvisende og feilaktig framstilling for å begrunne tiltaket med å redusere antall
enheter fra 18 til 16. Dersom kommunen mener at området der de aktuelle 2 tomter ligger på myr, så burde det i
saksframstillingen stått myr. Så er saken den at det heller ikke er myr på det aktuelle området. Siden oppstarten av
planinitiativet i januar 2020 er det ved flere anledninger påpekt fra forslagsstiller at det ikke er myr på det aktuelle
området. Blått området på kartet er hentet fra økonomisk kartverk som igjen er bygget på ortofoto/flybilder. Det
er også i saken påpekt at «myrens beskaffenhet ikke er kartlagt i nyere tid». I realiteten er dette området aldri vært
kartlagt. Kartgrunnlaget er kun hentet fra et bildemateriale.
 
Hvorfor er det blått på kartet?
Dette er også påpekt fra forslagsstiller gjentatte ganger. Terrenget på området og på H2‐12 er i praksis flatt. Når
terrenget som omfatter planforslaget ligger nederst i hellning som strekker seg helt opp mot Slåseter og
myrområdet over hyttebebyggelsen, så vil det naturlig være små bekker og vannsig som til slutt møter flatt
terreng. Da vil det i perioder føre til at vannet «brer seg utover» uten at dette blir eller har vært myr av den grunn.
Hele området i planforslaget er det som omtales som hardbakke. Når det er flybilder som er grunnlag for
kartgrunnlaget og det ikke er gjort andre vurderinger, så vil det i mange tilfeller bli lagt blå farge på kartet uten at
dette er myr i den forstand.
 
Ved tidligere omregulering av området øst for Skeislia familietun ble infrastrukturen lagt slik at eksisterende små‐
bekker ble kanalisert og lagt i åpen grøft mellom H2‐14 og eksisterende (og tidligere omregulert) tomteområde.
Vann som tidligere fulgte naturlige bekkedrag og fordypninger i terrenget ble «flytta» og vil etter endelig vedtak
om omregulering til Skeislia familietun, uavhengig om det er 16 eller 18 enheter, bli «fanga opp» av
infrastrukturen med grøfter.
 
Forslagstiller stiller seg noe undrende til at det legges vekt argumenter som ikke er nærmere vurdert. Gausdal
kommune påpeker selv at «myrens beskaffenhet ikke er kartlagt i nyere tid». Det kan ikke være slik at et feilaktig
kart overstyrer fakta. Tatt i betraktning en veldig lang prosess med oppstartsmøte tidlig i 2020, så burde Gausdal
kommune påpekt tidlig i prosessen, utfordringer med myr eller feilaktig benevnt som våtmarksområder innenfor
planforslaget.
 
Forslagstiller er helt enig i at det gjennomføres strenge restriksjoner mot å bygge på myr. Forslagstiller anmoder
imidlertid kommunen å legge til grunn egne vurderinger og legge vekt på funksjoner som myra ivaretar. Noen få



kvadratmeter på mer eller mindre bløte områder kan ikke vektlegges i like stor grad som større myrområder.
 
Vedlagt bilder av de 2 tomtene som er tatt ut fra opprinnelig planforslag ( feilaktig kalt tomt 17 og 18).
 
Det anmodes derfor om att denne klagen med begrunnelse tas til følge og at opprinnelig planforslag på 18 enheter
vedtas. Følgelig at øvrige bestemmelser i vedtaket følger endringen til 18 enheter.
 
Med vennlig hilsen
 
Ola I Løkken
Ola I Eiendom


