
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: L12 Lnr.: 16725/20 Arkivsaksnr.: 20/1160-27 
 
Saksbehandler: Rigmor Myhre 
 
REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA 
FAMILIETUN PLANID:202003 - OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Vedlegg:  
Reguleringsplankart, datert 05.11.2020 
Illustrasjonsplan, datert 05.11.2020 
Reguleringsbestemmelser, datert 12.11.2020 
ROS-analyse, datert 13.11.2020 
VA- prinsippskisse, datert 03.11.2020 
Planbeskrivelse, datert 13.11.2020 
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SAMMENDRAG: 
Planendringen legger til rette for en høyere utnytting av del av Områderegulering Skei 
sør. Planforslaget gir mulighet for 18 enheter. Kommunedirektøren mener at planen 
kan sendes ut på høring, med et tillegg om å ta ekstra vare på terrenget utenom sjølve 
arealet som blir utbygd. Dette må da innarbeides i plankartet som et 
bestemmelsesområde og med tilhørende reguleringsbestemmelse. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Plankonsulenten Areal + 
fremmer på vegne av 
grunneier Ola Idar Løkken 
forslag til endring av del av 
områderegulering Skei sør i 
Skeislia. Formålet er å legge 
til rette for høyere 
arealutnyttelse (fleire 
tomter) for 
fritidsbebyggelse.  
  



  
 
 

  
 
 

 

Gjeldende plan 
Arealet ligger innafor områdereguleringsplan Skei sør og delvis detaljreguleringsplan for 
H27. Innafor planområdet er det i gjeldende reguleringsplan 6 tomter, herav er ei bebygd. 
Atkomst er fra Skeisvegen og via Hågåslettvegen fram til tomteområdet. Planendringen vil 
skje innenfor området avgrenset med rød stiplet linje i kartet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivelse 
Denne framgår av vedlegg, og her er noen 
hovedpunkter. De 5 tomtene som ikke er 
bebygd, erstattes med 18 tomter. Disse 
bebygges med hytter i vifteform, på tvers 
av kotene. Det er planlagt helhetlig 
utbygging med 3 hyttetyper;  
- en etasje med hems, 
- en og en halv etasjes bygg 
- enetasjesbygg med mulighet for 

oppstugu.  
 
Det er en felles avkjøring fra Hågåslettvegen. Skiløype er regulert inn i utkanten av området, 
og den er ferdig bygd. Det foreslås felles inngjerding av hele tomteområdet, og med ferist ved 
avkjøringa. Gjennomsnittlig tomtestørrelse er ca. 600 m2.  
 
Reguleringsbestemmelser: Gesimshøgde foreslås til 4,0 meter og mønehøgde 6,0 meter, 
begge deler er 1 meter mer enn i områdereguleringsplanen. Det ligger inne 
rekkefølgebestemmelser om at det skal inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og 
grunneier/utbygger, overvassgrøft skal etableres og sikres mot erosjon. Fellesgjerde skal være 
etablert før det gis brukstillatelse.  
 
Prosess 
Planforslaget ble først fremmet for behandling som «mindre endring av reguleringsplan». 
Dette gir noe forenkla saksbehandling og endelig vedtak i planutvalget. Forslaget møtte 
relativt stor motstand fra hytteeiere i området. Grunnlaget for forenkla saksbehandling var da 
ikke til stede, og det ble beslutta å behandle forslaget som en ordinær detaljreguleringsplan. I 
forbindelse med varsel om oppstart har det kommet inn noen merknader, og disse er referert i 
planbeskrivelsen. Det er ikke gjennomført informasjonsmøte eller annen form for 
medvirkning, så langt kommunen kjenner til.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Etter varsel om oppstart av planarbeidet, har det kommet flere innspill. Disse er referert i 
planbeskrivelsen og kommentert der av plankonsulenten. Regionale planmyndigheter har ikke 
vesentlige merknader til forslaget. Fra private er det kommet inn merknader som representerer 
13 enheter (antas å være hyttebrukere i området), samt ei hytteeierforening. Alle er skeptiske 
til så sterk fortetting, dette er noe anna enn de ble forespeilet da de etablerte seg i området. I 
tillegg til skepsis til utnyttelsesgraden, går merknadene på terrenginngrep, økt mønehøyde, 
vanskeligere trafikksituasjon, mer støy, svekkede solforhold. Kommunens kapasitet i forhold 
til covid-19 er også et tema.  
 
Virkninger av planforslaget 
Naturmiljø: Det er ikke registrert sårbare arter eller verdifulle naturtyper innen planområdet. 
Det er registrert et elgtrekk gjennom området.  
 
Landbruk: Området består av barskog med låg bonitet. Det er ikke registrert dyrkbar jord. Det 
er beitedyr i området.  
 
Nærmiljø og grønnstruktur: Nærområdet reguleres til LNF-område med hovedformål 
friluftsliv. Skiløype går gjennom utkanten av området, og henger sammen med et stort 
løypenett.  
 
Kulturminner: Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner.  
 
Overvatn og flom: Det skal graves grøft som leder vatnet bort til en liten bekk. Grøfta skal 
erosjonssikres for å unngå erosjon. Lokalt overvatn skal fordrøyes innen området.  
 
Bosetting, næringsliv og tettstedsutvikling: Arealet utnyttes mer intensivt, som gir mindre 
press på andre arealer. Bygging gir arbeidsplasser, og seinere bruk gir ringvirkning til lokalt 
næringsliv.  
 
Folkehelse: Tilgang til turområder og skiløyper gir økt aktivitet og er viktig for folkehelsa. 
 
Barn og unge: Det er natur- og friluftsområder inntil tomtene. Skiløype tett inntil.  
 
Samfunnsskkerhet, risiko og sårbarhet: Risikoen for skade ved brann reduseres ved at det 
installeres brannhydrant i området. I forhold til trafikksikkerhet er største faren ved avkjøringa 
fra Skeisvegen til Hågåslettvegen. Hovedvegen her er oversiktlig. Overvassgrøft avskjærer 
sigevatn inn på tomtene, og har trygt avløp til mindre bekk. 
 
Samla virkning: Planforslaget vurderes å ikke ha negative virkninger for friluftsliv, 
naturmangfold eller barn og unge. Det er kommet inn noen negative merknader til 
planforslaget. Plankonsulenten vurderer at forslaget samla sett gir den beste løsningen for 
området. 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
 
Planforslaget viser en arealeffektiv bruk av et utbyggingsområde. Planen har mindre enheter 
enn det som har vært mest vanlig i området, og det synes å være en trend at denne typen 
konsept etterspørres i større grad. I forhold til arealbruk og miljøhensyn er dette positivt.  
 
Problemer kan oppstå når dette skjer som endring av en reguleringsplan, der det allerede er 
etablert mange hytter. Dette er nå andre fortettinga i dette området siden områdeplan Skei sør 
ble vedtatt i 2014. De som etablerte seg ut fra slik opprinnelig plan var, vil da ofte føle dette 
som en vesentlig negativ endring. Planverket blir med dette mindre forutsigbart, og det er 
uheldig.  
 
De nye tomtene 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, sjøl om de nå tillates noe 
høyere. 
 
Med den kraftige fortettinga er det forståelig at det blir mange protester fra naboer og 
hytteeierforening. Det blir et anna visuelt uttrykk enn de har regna med ut fra tidligere planer, 
og det blir noe mer trafikk. Vi kan ikke sjå av planmaterialet at forslagsstiller har hatt dialog 
med de som har merknader ved oppstart. Det er gjort noen tilpasninger for å imøtekomme 
merknadene. Eksempelvis er bygningene i H2-14 vridd på for å gi mer luft/utsyn mellom 
bygningene, og møne- og gesimshøyde er redusert med 0,5 meter til henholdsvis 4 og 6 
meter. 
 
Utbyggingsavtalen er ikke på plass. Kommunen er kjent med at forslagsstiller tidligere har 
etterlyst bru over Skeiselva for lettvint atkomst direkte til skistadion. Kommunen har foreslått 
at dette kan tas inn i rekkefølgebestemmelse til planen, og dermed finansieres av 
utbyggingsavtale. Dette fordrer trolig at brua tas inn som en del av planen. Forslagsstiller har 
ikke gitt tilbakemelding på dette forslaget når saken skrives, og vi har da ikke lagt inn dette i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Nedenfor tomtene er det noe bløtt og myraktig terreng. I det siste har det blitt mye fokus på at 
myr ikke skal bygges ut eller dreneres, ut fra langsiktige klimahensyn og utslipp av CO2. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at det blir avgrensa et bestemmelsesområde utenom 
hyttene, der det er forbud mot graving og terrengbearbeiding anna enn der det er strengt 
nødvendig av hensyn til framføring av ledninger o.l. Dette er ikke lagt inn i kartet, men 
dersom det blir vedtatt av planutvalget så skal dette legges inn før planen legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren har kommet til at planforslaget kan sendes ut på høring, med et tillegg jf. 
beskrevet over.  
  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Skeislia Familietun 

ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 

2. Det gjøres følgende endring før utsending:  
I plankartet legges det inn et bestemmelsesområde på myrområdet mellom H2-12 og 
Skiløypa. Det tas inn et nytt punkt i bestemmelsene: «Det ikke skal gjøres terrengarbeid i 
området med mindre det er helt nødvendig for å føre fram ledninger o.l.».  


