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1 Oppsummering klage  
Vi naboer i Nedre Skeislia setter pris på at utbygningen begrenses noe i forhold til utbyggers originale regulerings 
forslag. 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 under 110 m2. Noen veldig få (1-3 hytter) har et BRA på 
rundt 110m2. Ingen hytter har mønehøyde 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. H2-12 kommer noe mer bort fra de nærmeste naboene og for dette feltet er påstanden om et 
noe mindre dominerende uttrykk pga helning mer riktig.  

 
Figur 1-1 Forslag til ytterligere reduksjon av H2-13 

 
De neste kapitlene inneholder mer detaljer for bakgrunnen til klagen.  
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2 BRA og terreng 
 
Det er som skrevet i oppsummeringen noen argumenter i saksfremstillingen som mangler dokumentasjon.  
I samlet saksfremstilling står det at den nye planen for Skeislia familietun har mindre enheter enn det som har vært 
mest vanlig i området. Det er misvisende for de eksisterende hyttene Nedre Skeislia. Se Figur 2-1. Her er hytter 
med BRA under 110 m2 merket med rød prikk. Det er altså få eller ingen hytter i nærområdet rundt Skeislia 
familietun som har BRA på 132 m2. De fleste har et BRA på under eller omkring 110 m2.  
Fra undertegnede sin hytte (Hågåslettvegen 25 A) og de nærmeste naboene til Skeislia Familietun vil hyttene som 
er bygget som et boligfelt uansett areal få et altfor massivt preg på utsynet. Hyttene i H2-13 med mønehøyde på 
5.5m og BRA 132 m2 blir i tillegg mellom 20 m2 til 30 m2 større og 0.5m høyere i forhold til eksisterende bebyggelse 
i Nedre Skeislia.  
 

 
Figur 2-1 Hytter med BRA på under eller rundt 110 m2  

 
En annen grunn til at man burde beholde mønehøyde på 5.0m er at det på feltet H2-13 noen steder har noen 
forhøyninger i terrenget og dette burde bli tatt hensyn til. I saksfremstillingen står det følgende:  
«De nye enhetene ligger i et slakt skrånende terreng, der det blir lite terrengutslag. Hellinga gjør også at de fleste 
hyttene blir mindre dominerende for de på baksida, selv om de nå tillates noe høyere.»  
Fremstillingen om at hyttene vil dominere mindre pga svakt hellende terreng er misvisende. Se Figur 2-2 for bilde 
tatt mot H2-13 fra Hågåslettvegen 25 A. Dette terrenget er ikke svakt hellende i forhold til Hågåslettvegen 25 A. 
Som vist på bildet har dette terrenget faktisk noen svake forhøyninger noen steder i forhold Hågåslettvegen 25 A.  
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Figur 2-2 Utsikt fra Hågåslettvegen 25A til H2-13 hvor terrenget ikke er svakt hellende, men noe forhøyet 

 
Som mange naboer også har påpekt og fremhevet i anmerkninger så vil disse hyttene uansett areal prege hele 
området og påvirke utsikt fra de eksisterende hyttene på en helt annen måte enn den gamle reguleringsplanen. Det 
er blitt tatt for lite hensyn til naboene sine merknader og det er tydelig at det er utbygger sine økonomiske 
interesser som er prioritert og tatt mest hensyn til i vedtaket. 
 
Gesimshøyde og mønehøyde bør begrenses til hhv 3.0 og 5.0 m for å sikre et helhetlig preg.  
Man bør også begrense BRA til 110 m2 av samme grunn. Man sikrer store nok hytter med et BRA på 110 m2 med 
mønehøyde på 5.0m. Hyttene på H2-12 vil muligens dominere mindre da de kommer lenger bort fra nærmeste 
naboer.  
 
Argumentet for å endre reguleringsplan var for å kunne bygge arealeffektive hytter til overkommelig pris. 
Arealeffektive betyr å søke den beste romløsningen på et mindre areal.  
 

3 Myrområder bør bevares 
Man har ikke tatt hensyn til myrinngrep. Hele området som skal bygges ut er myr. Inngrep i myr skal unngås ihht 
3.03 og stortingsmelding 14. Man har her mulighet til å bevare mere myr ved å begrense utbyggingen. Denne 
utbyggingen vil kreve store inngrep og fyllinger. Det er tatt for lite hensyn til merknadene som oppfordrer til å 
bevare myr og dermed miljø. Man bygger ut mer av myren enn hva man bevarer. Dette går imot stortingsmelding 
14: Natur for livet hvor det står at nedbygging av myr skal i det lengste unngås. Her har helt klart naturen måtte 
vike for økonomiske motiver og prioriteringer.  
Man har heller ikke undersøkt utstrekning elle dybde av myren før man har besluttet vedtaket.  
 
Hågåslettvegen 25 A (plassering vist på Figur 3-1) består av myr og det betyr at området på H2-13 består av myr. I 
nytt forslag til planprogram for kommunedelplan for Skei (2022-2035) er betydningen av ivaretagelse av 
myrområder og grønne lunger også vektlagt, men ikke tatt hensyn til i stor nok grad i den nye planen for Skeislia 
familitun.  
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Figur 3-1 Omriss av eksisterende regulering og plassering av Hågåslettvegen 25 A som består av myr 
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