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Merknader / uttalelser i forhold til Skeislia Familietun. Planid: 
202003 

1 Det bør tas mer hensyn til eksisterende bebyggelse 
Vedtatte reguleringsplaner skal gi forutsigbarhet for alle som er berørt av arealbruksendringer. De fleste tomtene 
rundt det foreslåtte planområdet i Skeislia er nå solgt med forutsetninger om at man ville bevare eksisterende 
grøntarealer og friarealer.  
 
Det bes om at man generelt tar mer hensyn til eksisterende bebyggelse. Både når det gjelder arkitektonisk 
utforming, bevaring av grønn struktur og utsyn fra de hyttene som allerede er bygd. Man kan bygge arealeffektive 
hytter i henhold til gjeldende reguleringsplan innenfor det området som allerede er avsatt til dette. 
 
Fra Hågåslettvegen 25 A (og andre tomter i Skeislia) vil man få et helt forandret utsyn med det nye planforslaget.  
Istedenfor å se inn i beroligende natur og skog som ofte brukes av beitedyr og andre dyr og fugler vil man se rett 
inn i bebyggelse som minner om et boligfelt. Det bes om at man som et minimum begrenser antall nye hytter som 
foreslått nedenfor i Figur 1-1 i det nye forslaget for å bevare de grønne arealene som grunneier(utbygger) før salg 
har lovet å beholde.  

 
Figur 1-1 Forslag til reduksjon av ny bebyggelse  

Fra terrassen i Hågåslettvegen 25 A, som er rotert noe mer mot den forslåtte bebyggelsen enn hva illustrasjonen 
viser, vil man se rett inn i den nye bebyggelsen.  
 
I tillegg til å fjerne noen av hyttene i forslaget så bør man begrense antall hytter med grunnareal på 110 kvm I 
Hågåslettvegen 19 og 21 fra 3 til 2 for å redusere det dominerende uttrykket og ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse som ligger rundt.  
 
En utsikt som vist på Figur 1-2 ligner et boligfelt og følelsen av å være i rolige, naturlige omgivelser på fjellet vil 
forsvinne. Trærne som vises i forgrunnen av feltet er trær som vokser på andre siden av Skeisvegen,  

 
Figur 1-2 Utsikt mot hyttefeltet som ligner på et boligfelt 
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Ved å bygge lignende hyttetyper som allerede eksisterer i området vil man kunne bygge arealeffektive hytter til en 
rimeligere pris enn hva grunneier har anslått som minstepris på 3.18 millioner (ref. Finn annonse 
https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=201610832 ). Samtidig vil man beholde et helhetlig preg i 
Skeislia. Figur 1-3 viser et forslag hvor man kan få plass til opptil 10 hytter innenfor et mindre område og hvor man 
samtidig beholder mesteparten av den grønne strukturen.  
 
 

 
Figur 1-3 Forlag til plassering av hytter som har samme grunnareal og høyde som eksisterende hytter 

 

1.1 Hensyn i byggeperioden 
En massiv utbygging slik som foreslått av grunneier vil påvirke resten av hyttefeltet i Skeislia. Siden området består 
av myr, vil det kreve mye graving og store masseforflytninger for å bygge stabile fundament for det nye hyttefeltet.  
For en lang periode vil området virke som en stor byggeplass og jeg stiller meg kritisk til hvordan det blir å oppholde 
seg på hytten mens utbyggingen pågår.  
Når man bygger ut tomt for tomt slik som man har gjort til nå blir ikke utbyggingsarbeidet så omfattende og 
svekkende for trivselen i eksisterende del av miljøet.  

 

2 Myrområder bør bevares 
Hågåslettvegen 25 A (plassering vist på Figur 2-1) består av myr og det betyr at området som er forslått utbygget 
mest sannsynlig består av myr. Et så stort område bestående av myr vil føre til store fyllinger og masseforflytning 
under bygging.  

 
Figur 2-1 Omriss av eksisterende regulering og plassering av Hågåslettvegen 25 A 

I nytt forslag til planprogram for kommunedelplan for Skei (2022-2035) er betydningen av ivaretagelse av 
myrområder og grønne lunger vektlagt. Området Skeislia Familietun ønsker å utvide består av myr og er derfor et 
område som bør hensyntas i forhold til dette. Utbygger bør derfor holde seg innenfor tidligere regulert område slik 
at tap av myr samt grønne lunger som består av trekkområde for bl.a. elg består. Slåseterlia som ligger på nedsiden 

https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=201610832
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av området er snauhogd i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser (Se google earth 

https://earth.google.com/web/@61.32732586,10.12357085,684.44297708a,897.86
858495d,35y,22.05153672h,0t,0r ) og styrker dermed viktigheten av at dette grøntområdet består. 
Utbygning i myrområder vil også medføre større behov for masseutskiftninger og dermed mer byggestøy, og mer 
ødeleggelse av natur.  
 

3 Helhetlig preg bør bevares 
En tillatelse til forslaget vil føre til at området mister sitt helhetlige preg da feltet til utbygger skiller seg vesentlig ut 
fra områdene rundt (Sør-skei vannet, Slåseterlia, Slåseter og resterende Hågåslettvegen). Foreslått type bebyggelse 
er bedre egnet i mer sentrumsliggende områder som rundt velkomstsenteret/fjellandsbyen. Planforslaget 
harmonerer ikke med hyttefeltene mer perifert på Skeikampen og skiller seg klart ut fra resten av området. Hvis 
man tillater denne bebyggelsen vil det bli ødeleggende for estetikken og helheten i området Sør-skei vannet, 
Hågåslettvegen, Slåseter og Slåseterlia.  
 

4 Eksisterende møne og gesimshøyde bør beholdes 
Forslaget om 1m økt mønehøyde og gesimshøyde bør ikke bli godkjent. Dette vil påvirke helhetsinntrykket i hele 
Skeislia og kan også påvirke andre hyttefelt i området ved at en slik endring kan skape presedens. Det vil også få 
ekstra følger (i tillegg til ovennevnte) for eksisterende bebyggelse rundt ifm solforhold og utsyn. Det er 
uproblematisk å bygge hytter som er arealeffektive innenfor de eksisterende reguleringer som forslått under punkt 
1. 
 

5 Økt trafikk skaper usikkerhet 
Med 18 nye hytter istedenfor 5 blir trafikken inn til Skeislia doblet. Det er bekymringsverdig i forhold til at vegene 
kan være noe uoversiktlige på vinterstid hvor barn leker og det kan være glatt.  
 

6 Ytterligere kommentarer til påstander i forslaget 
6.1 Svakt hellende terreng  

Kommentar: Påstanden i planforslaget om at området er svakt hellende er misvisende. Området er flatt og for 
Hågåslettvegen 25 A som ligger like lavt som de nye hyttene vil utsynet og solforhold bli forringet i forhold til 
eksisterende plan. Figur 6-1 viser et bilde tatt fra Hågåslettvegn 25 A som illustrerer at området er flatt.  

 
Figur 6-1 Bilde tatt fra Hågåslettvegen 25 A som viser at området er flatt 

https://earth.google.com/web/@61.32732586,10.12357085,684.44297708a,897.86858495d,35y,22.05153672h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@61.32732586,10.12357085,684.44297708a,897.86858495d,35y,22.05153672h,0t,0r
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6.2 Grunneier anser ønsket reguleringsendring som en positiv utvikling for området 
Kommentar: Grunneier har store kommersielle interesser i området og de er mange hytteeiere i Skeislia som ikke 
enige i at endringen er positiv. 
 

6.3 Deler av planområdet er allerede avsatt som utbyggingsområdet og forventningene til 
at området blir tynnet ut skal være godt opplyst også igjennom gjeldende 
reguleringsplan 

Kommentar: Det er ikke opplyst at grøntområdet skal bli tynnet ut utover det som er vedtatt i gjeldende 
reguleringsplan.  
 

6.4 Hyttetypene er areal- og kostnadseffektive og bidrar til at flere kan realisere egen hytte 
på Skei til en overkommelig pris.  

Kommentar: Man kan bygge kostnadseffektive hytter innenfor eksiterende reguleringsplan. Hyttene som er 
foreslått har en høyere prisklasse enn de fleste eksisterende hyttene i Skeislia 
 

6.5 Etter varslingen av oppstart kom det inn enkelte negative merknader til planforslaget. 
Kommentar: De fleste hytteeierne i Skeislia stilte seg bak merknadene som påpekte at endringene ville påvirke 
Skeislia negativt.  
 

6.6 Økt aktivtetsnivå i form av menneskelig aktivitet må påregnes for slike typer hytteområder. 
Forslagstiller anser slik vekst som positivt også for eksisterende hytteeiendommer 
Kommentar: Dette syn deles ikke av eksisterende hytteeiere i Skeislia. Menneskelig aktivitet utover det som forelå 
som regulering av området ved hyttekjøp var ikke regnet med eller kjent for tidligere kjøpere. 
 

6.7 Gjeldende områdereguleringsplan Skei Sør åpner opp for høyere gesims og mønehøyde enn det 
som er lagt til grunn for dette området. 
Kommentar: Skei sør er stort, reguleringsplanen for området Skeislia og området nærmest åpner ikke for dette. Det 
vil derfor være uheldig for området om det blir utvidet her. 
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