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SAMMENDRAG: 
Planendringen legger til rette for en høyere utnytting av del av Områderegulering Skei sør. 
Kommunedirektøren innstiller på at planforslaget endres med hensyn på de mest tungtveiende 
argumenter ved vedtak av planen. Dette innebærer at byggeområdene trekkes vekk fra 
myrområdet, at mønehøyden reduseres til 5 meter (kun minste bygningstype uten loft aksepteres) 
og at antall enheter reduseres fra 18 til 16. Resultatet blir således et felt med sportshytter, som 
ikke blir så massivt som ved etablering av større og høyere hytter -noe som samlet sett også er 
positivt for trafikksikkerheten i området. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
Skeislia Familietun er et privat reguleringsplanforslag fremmet av Areal + på vegne av grunneier Ola 
Idar Løkken. Hensikten med planforslaget er en endring av del av områderegulering Skei sør i Skeislia 
for å legge til rette for høyere arealutnyttelse (flere enheter) for fritidsbebyggelse. 
 
Gjeldende plan 
Arealet ligger innenfor områdereguleringsplan 
Skei sør og delvis detaljreguleringsplan for H27. 
Innenfor 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.  
 
Hovedtrekk i høringsforslaget 
De 5 tomtene som ikke er bebygd, erstattes 
med 18 enheter. Disse bebygges med hytter i 
vifteform, med møneretning på tvers av 
høydekotene. Det legges opp til helhetlig 
utbygging med 3 hyttetyper;  
 en etasje med hems 
 en og en halv etasjes bygg 
 entasjesbygg med mulighet for oppstugu. 
 
Det er en felles avkjøring fra Hågåslettvegen. Skiløype er regulert inn i utkanten av området, der den 
er etablert i dag. Det foreslås felles inngjerding av hele tomteområdet med ferist ved avkjøringa. 
Gjennomsnittlig andel av utbyggingsarealet er ca. 600 m2 pr. enhet.  
 
Reguleringsbestemmelsene: Gesimshøyde foreslås til 4,0 meter og mønehøyde 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, overvannsgrøft 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» jf. pbl § 12-
14. Forslaget møtte relativt stor motstand fra hytteeiere og hytteforeninger i området og fraråding 
fra sektormyndighetene. Grunnlaget for forenkla saksbehandling var dermed ikke til stede, og det ble 
besluttet å behandle forslaget som en ordinær detaljreguleringsplan jf. pbl § 12-10. Merknadene i 
forbindelse med varsel om oppstart er referert og vurdert av plankonsulenten i planbeskrivelsen. Det 
ble ikke gjennomført informasjonsmøte eller annen form for medvirkning i tidligfase av planarbeidet. 
 
Sektormyndighetene hadde ikke vesentlige merknader ved varsel om oppstart. Hoved-
anmerkningene fra naboer i området gikk på motstand mot såpass sterk fortetting, da dette er noe 
annet enn de ble forespeilet da de etablerte seg i området. I tillegg til skepsis til utnyttelsesgraden, 
gikk merknadene på terrenginngrep, økt mønehøyde, vanskeligere trafikksituasjon, mer støy og 
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svekkede solforhold. Kommunens kapasitet i forhold til covid-19 var også et tema i merknadene til 
varsel om oppstart. Merknadene til varsel om oppstart er gjengitt i kap. 5 i planbeskrivelsen. 
 
Virkninger av planforslaget (fra planbeskrivelsen): 
 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 lav 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.  
 Overvann og flom: Det skal graves grøft som leder vannet bort til en liten bekk. Grøfta skal 

erosjonssikres for å unngå erosjon. Lokalt overvann 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.  
 Samfunnssikkerhet, 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. Overvannsgrøft avskjærer 
vannet fra byggeområdene, 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 i saksframlegg til sak 80/20, 27.11.2020 
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 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. 
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 se 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. 
 
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, 
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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.  
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med følgende endring:  
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.». 
 
Offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.12.2020 til 11.02.2021. 
Det kom inn 16 merknader, hvorav 7 fra fagetater/sektormyndigheter og 9 fra private og 
foreninger/organisasjoner. 
 
Merknadssammenstilling  
(en av merknadene er vedlagt som fulltekst på grunn av omfang og mange bilder/illustrasjoner). 

Fra Merknad Vurdering Foreslått endring 
Statlige og regionale fagmyndigheter   
GLØR IKS  J.nr. 33, 11.12.20  
GLØR IKS oppfordrer til at det avsettes et 
areal for avfallsløsninger i området der 
Slåseterlia går ut i Skeisvegen. Annen 
plassering kan vurderes i samråd med oss.  
TRUKKET JF. DOK 49 UNDER. 

Det ble gjennomført møte 
tirsdag 26. januar vedr. 
gjennomgang av 
utbyggingsprosjekter på 
Skeikampen med tanke på 
renovasjonsløsninger og 
kapasitet. 

 

GLØR IKS  J. nr. 49 08.02.21 
Etter vårt møte kom det frem at det vil 
være muligheter for ytterligere utvidelse 
av det eksisterende miljøtorget på 
Sør-Skei. Vi støtter opp om at dette er en 
god løsning og bekrefter at vi dermed går 
vekk i fra denne uttalelsen datert 11/12-20 

 
Merknad i j.nr 33 er trukket 

 
Ingen 

Elvia  J. nr 34/ 14.12.20 
Elvia har ingen spesielle innvendinger mot 
de endrede planene. Vi ber derfor 
utbygger/tiltakshaver ta kontakt med oss 
slik at vi kan forberede å legge til rette for 
forsyningen til de nye boenhetene. 

Merknaden oversendt 
tiltakshaver 04.01.21. 

 
Ingen 

Statens vegvesen  J. nr. 35/ 17.12.20 
Vi har ingen merknader. TE Ingen 
Lillehammer Region brannvesen  J. nr. 40 
Minner om krav til adkomstveg og 
tilrettelegging for slokkemannskaper, og at 
evt bommer skal kunne fjernåpnes 

Adkomstvegene vurderes som 
tilfredsstillende. Det skal ikke 
etableres bom som følge av 

 
Brannhydrant tas 
inn i 
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Ber om at det monteres hydranter sentralt 
i området. 

planforslaget, men ferist i 
innkjøring til planområdet. 

bestemmelse 
1.03 (rekkeflg.) 

NVE  J. nr. 41/ 15.01.21 
Generell merknad på grunn av stor 
saksmengde og hendelsen på Gjerdrum. 
NVE minner om at det er kommunen som 
har ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, 
vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd 
eller uttalelse til saken. 

 
 
 
Overvann omtales nærmere i 
vurderingen av STIN sin 
uttalelse. 

 

Statsforvalteren i Innlandet  J. nr. 47/ 08.02.21 
Mens det innenfor planområdet etter 
gjeldende plan(er) var lagt opp til 6 nye 
enheter, legger foreslått ny reguleringsplan 
for Skeislia familietun opp til langt høyere 
utnytting, etter det vi kan se 18 nye enheter. 
Mønehøyden og gesimshøyden søkes økt med 
en meter, fra hhv. 5,0 m og 3,0 m i dag. 
Pga. økt høyde og ikke minst vesentlig økt 
tetthet framstår utbyggingen som nokså 
massiv. 
 
Statsforvalteren er i utgangspunktet enig i at 
god arealutnytting i områder avsatt til 
utbyggingsformål er positivt. Samtidig må 
tetthet i utbyggingen generelt vurderes opp 
mot andre hensyn, bl.a. landskapshensyn og 
behovet for å sikre sårbare delområder mot 
nedbygging. 
 
Viser til uttalelse til varsel om oppstart ang. 
myr og vassdrag. Statsforvalteren konstaterer 
nå at dette ikke er fulgt opp og at hensynet til 
arealutnytting og inntjening har overstyrt 
ønsket om å ikke bygge ned myr. Vi mener 
dette er en dårlig løsning. Slik regelverket er 
utformet nå har vi ingen mulighet for å stoppe 
dette. Vi oppfordrer likevel kommunen og 
tiltakshaver til å se nærmere på alternative 
løsninger og skaffe nærmere kunnskap om 
dybden på myra som omdisponeres, som 
beslutningsgrunnlag før endelig vedtak av 
planen. 
 

 
 
 
 
 
Tas til følge. Innstiller på at 
kun minste hyttetype 
godkjennes og dermed 
lavere og mindre massive 
bygg.  
 
 
Dette gir også bedre 
landskapstilpasning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dybde på myra er ukjent.  
 
Det innstilles på at 
utbyggingsområdet og antall 
enheter reduseres, dermed 
bevares mer av myrområdet. 

 
 
 
 
 
Bestemmelser 
(3.01, 3.01.2 og 
3.05) endres, og 
planbeskrivelsens 
kap. 3 endres 
tilsvarende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankart endres jf. 
skisse side 20 
 
 
 
 
 
 
 
Tilføyes i best. 
2.15: «Grøft mot 
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Planforslaget tar ikke nok hensyn til 
myrområdet i sørøst. Hvis man opprettholder 
større del av myra vil denne fungere som 
fordrøyning og filtrering av overflatevann før 
det ledes til elva. 
Mener bekken gjennom området må ivaretas. 
 
Samfunnssikkerhet synes å være i varetatt: 
Risikoreduserende tiltak som blant annet 
gjelder overvannshåndtering og brannvann er 
beskrevet i analysen og tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 

Ved anbefalt løsning blir 
bekken ledet mot myr slik at 
myra kan infiltrere og 
fordrøye vannet før det går 
videre i bekk mot Skeiselva. 
 
Bekken er lagt om i 
forbindelse med tiltak lenger 
oppe i området. 

myr avsluttes 
tidlig nok slik at 
myra kan fungere 
for fordrøyning 
og til infiltrasjon 
av overflate-
vann.» 
 

Innlandet fylkeskommune J. nr. 52/ 10.02.21 
Bebyggelse og landskaps- og stedstilpasning 
I gjeldende reguleringsplan er det tilrettelagt 
for 6 enheter. Det nye planforslaget tillater 18 
nye enheter i tillegg til tomten som allerede er 
bebygget. Planforslaget åpner også for en noe 
høyere gesims- og mønehøyde enn i gjeldende 
plan. Den planlagte bebyggelsen vil således 
endre den visuelle karakteren i området og gi 
det et noe annet preg. Arealene rundt er i stor 
grad allerede bebygget, eller under utbygging 
med hytter på større tomter som gir et noe 
mer åpent preg enn dette feltet vil gi. På den 
annen side ligger tomtefeltet ikke veldig 
eksponert til og grenser ut mot Skeisvegen i 
sørvest. 
I bestemmelsene til planen står det at kun 
vegetasjon som er nødvendig for å oppføre 
bebyggelsen er tillatt å fjerne. Det er særdeles 
viktig at dette følges opp sammen med 
bestemmelsen om å minimere 
terrenginngrep. Fylkeskommunen vil også 
anbefale å videreføre samme gesims- og 
mønehøyde som i gjeldende planer av hensyn 
til helheten i området. Kravet til 
bevegelsessensorer på utebelysningen vil ha 
betydning for nattlandskapet og dempe 
inntrykket av den tette bebyggelsen på 
kveldstid. 
Overvann, bekker og myr 
Det er tidligere etablert en overvannsgrøft i 
området som nå planlegges forlenget østover 
inn i bekkeløp ned langs etablert skiløype. Det 
er myr innenfor planområdet. I 
planbeskrivelsen omtales dette som ikke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge.  
Både mønehøyde og antall 
hytter reduseres jf. 
vurdering av Statsforvalteren 
sin uttalelse over. 
Den minste hyttetypen har 
mindre vinduer i gavlvegg 
noe som også reduserer 
lysspredning.  
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nyttbar myr, og det er ikke beskrevet i hvilken 
grad den planlagte bebyggelsen vil berøre 
myrområdet. Det står imidlertid i 
bestemmelse 3.02: Unngå inngrep i myr. 
Myrer lagrer CO2 og det er positivt for klimaet 
at myrområdene ikke forringes eller bygges 
ned. Ansvaret og behovet for å ivareta myrer i 
arealplanleggingen trekkes frem i både 
Nasjonale forventinger til kommunal og 
regional planlegging 2019- 2023 og i Statlige 
planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
Blant annet sier de nasjonale forventningene 
at det er viktig at oppdatert kunnskap om 
økosystemenes betydning for klimatilpasning 
tas i bruk, for eksempel i planleggingen av 
flom- og tørkedempende tiltak. Natur som 
våtmarker, myrer, elvebredder og skog kan 
dempe effektene av klimaendringer, og er 
viktig å ivareta i arealplanleggingen. 
Våtmarker trekkes også frem i 
Stortingsmelding 14: Natur for livet. 
Nedbygging av myr skal i det lengste unngås. 
Gausdal kommune har i nylig vedtatte 
kommunedelplan for Gausdal en bestemmelse 
(1.10) om at myr og våtmark skal bevares. 
Dette bør også gjelde på Skei. 
Fylkeskommunen mener utredningen er uklar 
på hvorvidt tiltaket er i konflikt med myr eller 
ikke og mener dette må synliggjøres bedre før 
planen kan sluttbehandles. 
 
Klimahensyn 
Bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling er 
et viktig utviklingsområde i Innlandet. 
Foreliggende plan baserer seg på tradisjonelle 
løsninger for blant annet oppvarming og 
materialbruk. I en såpass omfattende 
utbygging som dette forventes det 
klimavennlige løsninger i utbyggingen og 
effektiv energibruk utover kun tradisjonell 
oppvarming med elektrisitet. 
Fylkeskommunen oppfordrer til klimavennlige 
og bærekraftige løsninger i utbyggingen 
utover det som planbestemmelsene stiller krav 
til. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyere fokus på skjerming av 
myrområder (og grønne 
lunger) er noe som bidrar til 
anbefaling om en 
nedskalering av antall hytter 
og at byggeområdet trekkes 
vekk fra myrområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir ikke tatt inn nye krav 
om alternativ energibruk i 
planbestemmelsene. 
Hyttene vil kunne ha 
peisovn. 
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Samferdsel, trafikk og barn- og unges 
interesser 
Planområdet har adkomst fra fylkesveg 2544, 
Skeisvegen, via Høgåslettvegen. Avkjørselen 
fra fylkesvegen har en akseptabel utforming 
og gode siktforhold. Både avkjørselen og 
tilkomstvegen er dimensjonert for større 
trafikkmengder. Etter vår vurdering medfører 
ikke foreslått økning i antall boenheter behov 
for utbedringer på vegnettet ut over dagens 
regulerte løsning. 
Organisering av bebyggelse, vegtilkomst og 
parkering har imidlertid betydning for 
trafikksikkerheten internt i hyttefeltet. Bilfrie 
tunløsninger med fellesparkering gir generelt 
tryggere uteområder, særlig for barn og unge 
sammenliknet med en løsning der alle 
enhetene har veg frem til døra. Ved en såpass 
høy utnyttelse som det her legges opp til bør 
felles parkeringsløsning vurderes både med 
tanke på trafikksikkerhet og å spare areal. 
 
Kulturarv har ingen merknader. 

 
 
 
 
 
 
 
Hensynet til trafikksikkerhet 
(spesielt på vinterstid med 
høye brøytekanter)vurderes 
som et relevant moment, 
men reduksjoner av antall 
enheter og øking av 
byggegrense i felt H2-13 vil 
gi bedre plass til snø. 
Forslaget om felles 
parkeringsareal tas ikke til 
følge, da det endrer hele 
konseptet, samt praktiske 
utfordringer bl.a. knyttet til 
lading av el-biler. 

Private og lokale sammenslutninger 
Samarbeidsutvalget (SU) v/ Dag Hjerpseth J.nr 36/ 19.12.20 
Viser til salgsannonse på finn.no. Er det slik 
å forstå at prosjektet er forhånds-godkjent 
av kommunen allerede? 

Besvart med «nei» i e-post J.nr 
39 (19.12.20) 

 

Samarbeidsutvalget (SU) v/ Dag Hjerpseth J.nr 37/ 19.12.20 
Kopi av henvendelse med spørsmål 
til konsulent om detaljer i 
planforslaget 

Plankonsulent besvarte henvendelsen 
(J.nr 38) med henstilling om at 
merknader til ettersynet fremmes til 
kommunen. Det ble gjennomført 
veiledningsmøte i slutten av januar på 
Teams med SU og enkelte naboer, der 
mange av spørsmålene til planforslaget 
ble omtalt/oppklart. 

 

Sør-skei Hytteierforening  J. nr. 42/ 18.01.21 
1. Området planlagt skiller seg ut fra 
gjeldende bebyggelse i dette området 
på Sør-Skei, med en ansamling helt 
like bygg plassert som en vifteform 
med tett og lik bebyggelse. Skeislia 
Familietun vil derfor skille seg ut i 
området og være forstyrrende for dets 
særpreg. 
 

1. Ja, bygningstypen og 
kompaktheten er litt annerledes enn 
mer frittliggende hytter på tomter. 
Det er et tilsvarende prosjekt 
sentralt i Skei, som fungerer 
tilfredsstillende. 
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2. Den planlagte regulering går 
utenfor tidligere regulert område og 
tar i bruk felles grønne lunger som gir 
pusterom mellom hytter og hyttefelt. 
Området har få grønne lunger igjen og 
ytterlige fjerning av felles 
grønnstruktur vil forringe området. 
 
3. Sør-Skei Hytteeierforening ser det 
som urovekkende at grunneiere i 
området omregulerer tidligere solgte 
områder etter at store deler av 
hyttefeltet er solgt. Dette gir 
usikkerhet for hytteeiere på Skei som 
har kjøpt under rådende 
reguleringsplan for sitt nærområde og 
tatt sine valg utfra det. 

2. Byggeområdene foreslås redusert 
noe som vil gi et noe større 
sammenhengende grøntområde i 
sørøst. 
 
 
3. I områdeplan for Skei sør (vedtatt 
2016) har det blitt en del endringer. 
Når endringer har blitt gjort har 
tiltakshaver blitt oppfordret til å dele 
opp noen av de store tomtene til 
mindre tomter. Dette for å utnytte 
areal bedre og gi en variasjon i 
tomtestørrelser og dermed også 
hyttestørrelser. Nå er området i 
hovedsak utbygd så det er ikke 
grunn til å tro at det blir flere 
endringer i dette området heretter.  

Nina Charlotte Hamre J. nr. 44/ 24.01.21 
Viser til annonse på finn.no.  
Har man allerede en avtale med 
kommunen her?  
Er det noe poeng i å bruke energi 
på uttalelse? 

Det ble gjennomført veiledningsmøte i 
slutten av januar på Teams med SU og 
enkelte naboer, der mange av 
spørsmålene til planforslaget ble 
omtalt/oppklart. 

 

Samarbeidsutvalget (SU) v/ Jens Engelstad J. nr. 45/ 31.01.21 
1. Tar for stor andel av regulert 
friluftsområde, bør forholde seg til areal 
regulering til fritidsbebyggelse i gjeldende 
plan. 
2. Planlagt bebyggelse skiller seg for mye ut; 
høyere, tettere og plassering i terrenget. 
3. Hytteeiere bør føle seg trygg på at planer 
ikke blir endret. SU ber om at endringen ikke 
blir godkjent slik den framstår. 

 
 
 
Se vurdering av J.nr. 42 
 
 
Enhver plan/del av plan (som 
ikke er bebygd) kan foreslås 
endret. 

 

Skei Hyttetjenester D/A v/ Sønstevold og Rusten J. nr. 46/ 03.02.21 
Ser i plan forslaget at det reguleres tett. Det er svært 
utfordrende å levere god nok adkomst til alle enheter ved 
så tett regulering, utfordringa er å bli kvitt snøen ved 
siden av vegen/plassen. 
Det er svært begrensa hvor langt vi kan dra med snøen 
for så å frese den ut til siden. Ved store snøfall vil 
brøyteresultatet bli lite tilfredsstillende for bruker og vi 
får klager på trange biloppstillinger / adkomstveger/ 
fremkommelighet. I praksis vil dette gi større kostnad for 
hytteeierne da snøen må kjøres ut av området. 
Det er også et økende krav til rydding helt inntil 
hytteveggen for å betjene el-bil ladere. 

 
Tatt til 
etterretning 

I plankartet: 
Nedre 
byggegrense på 
H2-13 økes til 6 
meter på deler av 
strekningen for å 
gi noe mer plass 
til snøbrøyting (se 
manuskart side 
20) 
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Dag Hjerpseth J. nr. 48/ 08.02.21 
Planlagt utbygging skiller seg ut både ang. hyttetype, 
høyde og plassering i terreng. Dvs at dette området blir 
et «boligfelt» innenfor hyttefeltet. Hyttene er likt 
plassert og ikke mer spredt og ulikt som resten av 
området rundt. 
 
Myrområder og grønne lunger: 
Utbygger må holde seg innenfor tidligere regulert 
område slik at tap av myr samt grønne lunger, som 
består av trekkområde for bl.a. elg. Siden Slåseterlia er 
snauhogd, bør dette grønne området bestå og unngå 
ødeleggelse av natur og økt byggestøy. 
 
Økt byggehøyde vil kunne gi press for økt mønehøyde 
andre nære hyttefelt. 
 
Viser til planbeskrivelsen; «..hytter med en 
overkommelig pris for flere.» sammenlignet med 
salgsannonsen; «fra 3.180.00..»: Forslår at utbygger 
heller regulerer inn hytter av typen som allerede finnes 
i området. Da vil området få et mer helhetlig uttrykk og 
prisene vil kunne ligger ca. 750 000,- lavere pr hytte. 
Dette gjør at utbygger kan oppnå sitt ønske om hytter 
for folk flest. Hytter som f.eks Tinde Rondane 72 ligger 
meget rimeligere i pris og er av en størrelse som gjør at 
utbygger kan bygge flere på det allerede regulerte 
området hvis heller tomtene blir delt opp i noe mindre 
enheter. Det kan bli plass til 8-10 hytter og man bevarer 
myr og felles grønne lunger.  
 
Feil framstilt i planmaterialet:  

- Svakt hellende 
- Økt belastning støy og trafikk 
- «Fylkeskommunen stiller seg positiv til 

forslaget» 
- Tynning av skog 
- «..positiv utvikling for området» 
- «Økt aktivitetsnivå» var ikke påregnet kjent for 

de som er etablert i området 
- «Overkommelig pris» 
- «..vurderes til å ikke ha negative konsekvenser 

for friluftsliv, naturmangfold eller barn og unges 
interesser.» 

- «..enkelte negative merknader» feil – det var 
store protester også fra Fylkesmannen. 

 
 
 
 
 
Se vurdering av 
J.nr. 42 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
Se samla vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se samla vurdering 
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- «..forslaget samlet sett gir den beste løsningen 
for området.»  
- subjektivt ikke objektivt. 

Harald  Branes/ Janne Ryding J. nr. 50/ 09.02.21 
1. Det er tegnet inn vei til Hågåslettvegen, 
fra Skeisvegen, at veg inn til hyttene skal 
være 8 meters bredde.  
2. Med 18 nye hytter, blir vegen enda mer 
belastet enn den er i dag, der det er mange 
barn som leker, og det er glatt. 
3. Grunneier sier at endringene blir 
positive, noe nåværende hytteeiere ikke 
kan si seg enig i. Selger/grunneier forklarte 
tidlig at dette ville bli et stille og rolig 
hyttefelt, med ikke for mange hytter og 
trafikk. Dette løftet er nå brutt, og 
grunneier har ikke lovet det han har 
forklart oss når vi valgte nettopp Skeislia og 
Hågåslettvegen. 
4. Det er gjort snauhogst i Slåseterlia, noe 
som kommunen ser på som ikke bra. Vil 
anta at de få trærne som står igjen, 
forsvinner hvis det blir bygget 18 nye 
enheter. Støy fra Skeisvegen blir da enda 
mer sjenerende og støyende.  
5. Stort sett alle hytteeiere har stilt seg 
negative til forslaget til endringene i 
Skeislia. 
6. Da vi bygget hytte, ønsket vi egentlig å 
bygge hytte med oppstue, men dette var 
da ikke tillatt, da reguleringsplanen tilsa at 
4.99 m var maksimalt mønehøyde. Disse 
nye hyttene er det nå søkt om der 
mønehøyden blir over 6 meter. Dette vil 
virke ruvende i terrenget og ikke se noe 
pent ut. 
7. I de nye forslaget til kommuneplanen for 
Skei, (2022-2035) er bevarelse av 
myrområder og grønne lunger vektlagt. 
Akkurat der Skeislia Familietun ønsker å 
utvide, består nemlig av myr, og dette bør 
kommunen hensyntas. 
8. Planforslaget harmonerer heller ikke 
med de øvrige hyttene, og vil skille seg 
negativt ut. Mener at dette vil ødelegge 
helheten i et ellers så stille og fredelig 

1. Planforslaget angir bredde 
på veg kun innenfor 
planavgrensningen til planen.  
8 meter er inkludert grøfter og 
sideareal/skjæringer. 
 
2. Se samla vurdering av 
trafikk m.m. under. 
 
 
3. Privatrettslig forhold. 
 
 
 
 
4. Snauhogst var/er ikke i tråd 
med gjeldende reg.plan. 
Trær i friluftsområdene skal 
ikke fjernes jf. bestemmelse 
3.03. 
 
5. Tatt til etterretning 
 
 
6. Tatt til følge 
 
 
 
 
 
 
7. Tatt delvis til følge, tatt ut 
del av utbyggingsområde som 
var foreslått på 
myr/grøntområde. 
 
8. Vi mener plasseringen helt i 
nedkant av området, mot 
fylkesvegen kan tåle en litt 
annen byggeskikk. 
Takform og byggestil vil gi mer 
utsyn mellom byggene enn 
tradisjonelle hytter med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det tas inn 
«hugging av trær» i 
bestemmelse 6.02 
(bestemmelses-
område)  
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hyttefelt i området Sør Skei, Sørskeitjernet 
og Slåseter. 
9. Det sies at området er svakt hellende. 
Dette er misvisende og feil. Området er 
helt flatt, og utsyn og solforhold kan bli 
forringet med 6 meters gesimshøyde. 
10. Om en slik endring vil bli godkjent, vil 
dette skape en presidens, og vil få 
ringvirkninger for hele hyttenorge. 

møneretning langs 
høydekotene. 
 
9. Tatt til følge  
 
10. Det finnes allerede denne 
typer hytter på Skei og i andre 
deler av landet. 

Atle Johannessen/ Hilde Partapuoli J.nr 51/ 10.02.21 
Området er allerede fortettet 
Det er allerede foretatt en reguleringsendring av 
Nedre Skeislia. Salget gikk dårlig og tomtene ble delt 
for å få ned prisen. Det ble populært og salget gikk 
godt. Når er det kun noen få igjen som har vist seg 
vanskelig å selge selv om noen av de er blitt solgt 
den siste tiden. De 5 nevnte tomtene tilhører 
gruppen som ikke er solgt. Vi som kjøpte er meget 
fornøyd og trives her. Vi liker de grønne lungene, 
vegetasjonen, de nye skiløypene og naboene. 
Tomtene er små og hyttene ligger tett, men det 
visste vi. Vi hadde en godkjent reguleringsplan å 
forholde oss til som ga forutsigbarhet. Som man 
skjønner er området fortettet allerede. Dersom man 
vedtar å akseptere reguleringsendringen betyr det at 
vi som allerede har etablert oss her har kjøpt 
tomtene på sviktende grunnlag. Vi føler oss lurt. Det 
ble hverken muntlig eller skriftlig kommunisert til 
oss at man hadde tenkt å urbanisere området mot 
Skeiveien med 18 boenheter med 6 m mønehøyde. 
Det var heller ikke nevnt i godkjent reguleringsplan 
at det kan gis åpning for endringer. Området blir helt 
annerledes da det vil bli dominert av dette 
"familietunet". Hadde vi visst at det var mulig å få 
igjennom en så inngripende endring av dette 
etablerte området hadde vi ikke kjøpt disse 
tomtene. Vi vet at flere har lagt ut hyttene for salg 
og flere vurderer det samme etter at planene ble 
kjent. Så dette er ikke positivt for Nedre Skeislia. At 
hytteeiere føler seg neglisjert og ignorert av 
kommunen sprer seg fort. Markedsverdien på 
hyttene blir lavere dersom denne utbyggingen blir 
godkjent. Vi er redd for at dersom denne 
reguleringsendringen går igjennom gir dette 
presedens og gir åpning for ytterligere fortetting av 
andre områder i Skei. Vi spør også om hva hensikten 
med en reguleringsplan er dersom man bare kan 

 
 
Ja det har vist seg at 
etterspørselen etter 
mindre tomter og 
mindre hytter 
(sportshytter) har 
vært god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette følger av plan- 
og bygningsloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortetting er ønsket 
for høy 
arealutnyttelse, også 
ut fra nasjonale 
føringer. 
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endre den fordi grunneier ikke får de siste tomtene 
som er lagt ut for salg. Vi trodde at hensikten med 
en reguleringsplan var forutsigbarhet for grunneiere, 
utbyggere, kjøpere og kommunen og at den var 
langsiktig. 
Dårligere solforhold og sikt 
Boenhetene vil ruve i terrenget og dominere 
området. De vil skille seg vesentlig fra det 
eksisterende hyttebebyggelse. Området Skeislia 
Familietun skal bygges på er ganske så flatt. Det 
skråner ikke mange meter. faktisk så bølger det og 
består av små knauser. Terrenget går litt opp 
nederste del av det tiltenkte området. Mange 
boenheter vil ligge høyere enn noen av de direkte 
berørte hyttene. Det hjelper ikke på utsikten at 
mønehøyden foreslås forhøyet med 1m til 6m. 
Boenhetene vil også ligge nærmere dagens hytter 
enn evnt. hyttebygging på de eksisterende tomtene 
ville gjort. Spesielt utsikt og solforhold fra sør til vest 
blir påvirket. Vi har notert oss at oppdragsleder har 
kommentert at eksisterende hytter ikke får vesentlig 
redusert solinnfall og sikt. Det medfører ikke 
riktighet.  
 
Videre undrer vi oss over hvordan man kan få lov til 
å øke gesims og mønehøyden med 1 meter. Vi er 
overbevist om at dersom noen av de som har kjøpt 
tomt i området hadde søkt om tilsvarende høyde på 
hytta si hadde fått nei fra kommunen. Regner med 
at de færreste faktisk vil søke siden det står så klart i 
godkjent reguleringsplan hva som tillates. Vi synes 
også at grunneier skal forholde seg til gjeldende 
praksis og godkjent reguleringsplan. Vi skjønner ikke 
hva som skiller dette Familietunet fra de andre 
tomtene i området? 
Arealeffektive for at flere kan få realisert sin 
hyttedrøm til en overkommelig pris. 
Vi stiller et stort spørsmålstegn med at det 
argumenteres med at denne utbyggingen er positivt 
for Skei siden flere får realisert sin hyttedrøm med 
arealeffektive hytter (les høye boenheter). Vi lot oss 
provosere da prospektet lå liggende ute på Finn i 
flere uker. Der var også priser antydet og byggestart. 
Dette er useriøst og det burde reageres på å legge ut 
prospekter før utbygging faktisk er godkjent. 
Prisene som var antydet var faktisk høye. Det finnes 
mange ledige hyttetomter i alle prisklasser i 
området. Enhver kan få realisert sin hyttedrøm for 

Pbl åpner for at 
private kan fremme et 
planforslag. En 
reguleringsplan 
gjelder til den blir 
endret eller opphevet 
gjennom prosess. 
 
 
Type enheter som 
foreslås for politisk 
behandling er de 
minste av de 
foreslåtte og dermed 
reduseres også 
mønehøyde og antall 
sengeplasser. 
 
Se også samla 
vurdering under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se samla vurdering 
under 
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priser som passer sin egen lommebok og under 
antydningen i prospektet til familietunet med å 
kjøpe godkjente tomter i umiddelbar nærhet og 
bygge selv. Man kommer faktisk samlet sett bedre ut 
sammenlignet med de prisantydningene for 
prospektet. Dermed er ikke dette er argument å få 
igjennom reguleringsendringen og bygge dette 
familietunet.. 
Skiløyper 
I oppdragsbeskrivelsen står det at man skal ivareta 
Skiløyper. Det går ikke helt klart frem om man har 
tenkt å endre eksisterende løypetrasè som går 
parallelt med Skeisveien. Denne er utsatt. Dersom 
den er tenkt legges nærmere Skeisveien blir snø og 
grus fra Gang og sykkelveien langs Skeisveien kastet 
inn i skiløype. I praksis blir den da ubrukelig. 
Høyere utnyttelse 
Vi kan ikke skjønne hvorfor dette området er så 
velegnet for høyere utnyttelse. Området er allerede 
fortettet. Hyttene/boenhetene vil ligge meget tett 
og de vil bli høye. Det blir en fortetning på 3.6x ift. 
dagens reguleringsplan. og vil endre helt karakteren 
for området. 
Vi ber om at denne påstanden begrunnes. 

 
Kun den minste av 
foreslått hyttetyper 
anbefales vedtatt. 
Markedet bestemmer 
prisen. 
 
 
 
 
Skiløypa er vist i kartet 
der den er anlagt. 
 
 
 
 
 
 
Mindre bygg gir 
mindre tetthet og 
lavere mønehøyde. 
Høy arealutnyttelse. 
 

Nina Charlotte Hamre J. nr. 53, 54 og 55/ 10.02.21 
Samme vedlegg/uttalelse i de tre forsendelsene. Vedlegget 
er vanskelig å oppsummere i tabellsform. Vedlegges derfor 
som eget vedlegg 
Innholdsfortegnelse: 
1 Det bør tas mer hensyn til eksisterende bebyggelse  
1.1 Hensyn i byggeperioden  
2 Myrområder bør bevares  
3 Helhetlig preg bør bevares  
4 Eksisterende møne og gesimshøyde bør beholdes  
5 Økt trafikk skaper usikkerhet  
6 Ytterligere kommentarer til påstander i forslaget  
  6.1 Svakt hellende terreng  
  6.2 Grunneier anser ønsket reguleringsendring som en 
positiv utvikling for området  
  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  
  6.4 Hyttetypene er areal- og kostnadseffektive og bidrar 
til at flere kan realisere egen hytte på Skei til en 
overkommelig pris.  

Alle vesentlige 
momenter i 
uttalelsen skal 
komme fram i 
øvrige 
vurderinger og i 
samlet 
vurdering 
under.  
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  6.5 Etter varslingen av oppstart kom det inn enkelte 
negative merknader til planforslaget.  
  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  
  6.7 Gjeldende områdereguleringsplan Skei Sør åpner opp 
for høyere gesims og mønehøyde enn det som er lagt til 
grunn for dette området.  
Reidun Løvås og Børge Wilhelmsen J. nr. 56/ 10.02.21 
En stor endring, og den andre i 
Hågåslettvegen.  
Økt trafikk; støy, støv og slitasje på en 
allerede belastet vegstrekning.  
Økt byggeperiode med 18 i stedet for 5. 
Mener fylkesvegen er smal, slitt og har 
trafikkfarlige områder. Ytterligere belastning 
vil utløse behov og forventninger om bedre 
vegstandard på fylkesvegen. 
Den opprinnelige planen ga bakgrunn for 
valg av tomt og kommune. Ønsker ikke 
boligfelt som nabo. Håper idyllen 
opprettholdes og at fortetting i Skeislia ikke 
fortsetter.  

Hågåslettvegen er en samleveg og 
regnes å ha kapasitet. Vedlikehold 
kan fordeles på flere. 
 
Mer konsentrert byggeperiode i og 
med at det er prosjekt i tre 
etapper. 
 
Ikke relevant isolert sett kun for 
denne planen. 
Fortetting der det er mulig er 
ønskelig. Etter denne utbyggingen 
regnes Hågåslettvegen som ferdig 
utbygd/fortettet. 

 

Elisabeth og Martin Fleisje J. nr. 57/ 11.02.21 
Hensyn til eksisterende bebyggelse 
Vi er nærmeste nabo til Skeislia Familietun, og 
kjøpte i 2017 hytte akkurat her fordi det kun var 
regulert 6 tomter og dermed ville bli et område med 
gode grøntarealer og friarealer. En økning til 18 
hytter vil være til særdeles stor ulempe for oss som 
bor nærmest. Vi vil få innsyn i hytta fra alle kanter, 
samt at utsynet vil bli totalt annerledes enn ved den 
opprinnelige planen. Utsyn til grøntområder og 
nydelig utsikt mot soloppgangen over Hafjell vil 
erstattes med hyttevegger og innsyn i naboer 
morgenstunder. Vår merknad til denne omfattende 
endring er at det er hensynsløst mot etablerte 
hytteeiere som kjøpte hyttetomt nettopp fordi 
området skulle bebygges med et fåtall hytter rundt 
med romslige tomter. 
Eksisterende møne og gesimshøyde bør beholdes. 
Forslaget om 1m økt mønehøyde bør ikke bli 
godkjent. For oss i Hågåslettveien 11 vil dette 
forringe utsyn og solforhold som nevnt også forrige 
merknad. I tillegg er vi redd en slik endring skaper 
presedens. 

 
Fleisje har tomt H2-11 i 
planforslaget. 
 
 
Nærmeste bygg vi bli 
plassert på areal 
regulert til tomt i 
gjeldende plan. 
Hyttenes mønehøyde 
tas ned til 5 meter, slik 
sett skal det være bedre 
mulighet for å se 
soloppgangen over 
hyttetakene og mellom 
bygningene. 
 
 
Tas til følge 
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Økning i trafikk og støy En slik massiv utbygging og 
endring av opprinnelig reguleringsplan, vil føre til 
betydelig trafikkøkning og støy som følge av flere 
mennesker som skal inn i samme område. 
Grunneier anser ønsket reguleringsendring som en 
positiv utvikling for området 
Grunneier har store kommersielle interesser i 
området og de fleste hytteeiere i Skeislia er ikke 
enige i at endringen er positiv. 
Deler av planområdet er allerede avsatt som 
utbyggingsområdet og forventningene til at 
området blir tynnet ut skal være godt opplyst også 
igjennom gjeldende reguleringsplan 
Det er ikke opplyst at grøntområdet skal bli tynnet 
ut utover det som er vedtatt i gjeldende 
reguleringsplan. 
Hyttetypene er areal- og kostnadseffektive og 
bidrar til at flere kan realisere egen hytte på Skei til 
en overkommelig pris. 
Man kan bygge kostnadseffektive hytter innenfor 
eksiterende reguleringsplan. Hyttene som er 
foreslått har en høyere prisklasse enn de fleste 
eksisterende hyttene i Skeislia 
Etter varslingen av oppstart kom det inn enkelte 
negative merknader til planforslaget. 
De fleste hytteeierne i Skeislia stilte seg bak 
merknadene som påpekte at endringene ville 
påvirke Skeislia negativt. 
Økt aktivtetsnivå i form av menneskelig aktivitet 
må påregnes for slike typer hytteområder. 
Forslagstiller anser slik vekst som positivt også for 
eksisterende hytteeiendommer 
Dette syn deles ikke av eksisterende hytteeiere i 
Skeislia. Menneskelig aktivitet utover det som forelå 
som regulering av området ved hyttekjøp var ikke 
påregnet eller kjent for tidligere kjøpere.  
Skeislia Familietun ligger på Finn.no før offentlig 
ettersyn og høring. 
Hensikten med høringer er å få gode og grundige 
uttalelser av de som berøres av planer både for at 
planene får best mulig innhold, og for den enkeltes 
rettssikkerhet. Når grunneier og initiativtaker legger 
ut hytter for salg i området FØR høringsfristen, 
undrer vi oss over om vedtaket i realiteten allerede 
er fattet og at høringsprosessen kun er en 
skinnprosess. 
Vi støtter også Dag Hjerpeseths merknader 

De øvrige merknadene 
er belyst i samla 
vurdering under. 
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Samla vurdering av framsatte merknader til ordbruk ved vurdering av merknader til varsel om 
oppstart (kapittel 5 i planbeskrivelsen): 
Administrasjonen mener at vurderinger i forbindelse med varsel om oppstart må tillegges 
tiltakshavers/ plankonsulent sitt frie skjønn, siden det er skrevet i forbindelse med tidligfase av 
planarbeidet. Det innstilles på at planbeskrivelsens kapittel 5 ikke endres ved vedtak av planen.  
 
Under kommenteres det høringspartene benevner «påstander» for å klargjøre at tidligvurderingen 
framsatt i planbeskrivelsen ikke påvirker resultatet av planprosessen: 
 Svakt hellende terreng  

Kommunedirektøren har sett nærmere på terrenget i planområdet. Terrenget må regnes som 
kupert og tilnærmet flatt i retningen nordøst mot sørvest. Snitt i retningen vest mot sørøst viser 
at terrenget heller svakt mot sørøst ca. 3 meters høydeforskjell. 
Manglende helling har blitt tatt hensyn til i kommunedirektørens vurderinger etter offentlig 
ettersyn.  

 Grunneier anser ønsket reguleringsendring som en positiv utvikling for området 
Kommunedirektøren mener at området er egnet for denne typen mindre sportshytter. Det er bra 
med en variasjon i bebyggelsen som etableres i reiselivsdestinasjonen. Samtidig er det positivt at 
arealer nær kjernen på Skei får høy utnyttelsesgrad.  

 Deler av planområdet er allerede avsatt som utbyggingsområdet og forventningene til at 
området blir tynnet ut skal være godt opplyst også igjennom gjeldende reguleringsplan  
Kommentaren vurderes til å være en kommentar på at trær ville ha måtte bli felt ved utbygging 
på de 5 store tomtene i gjeldende plan. Utbyggingsområdet blir redusert hvis anbefalt løsning 
vedtas. Bestemmelse om trær i det utvidete bestemmelsesområdet tas inn for ekstra «vern» og 
oppmerksomhet, i tillegg til bestemmelse om ivaretagelse av vegetasjon i pkt. 3.03 

 Hyttetypene er areal- og kostnadseffektive og bidrar til at flere kan realisere egen hytte på Skei 
til en overkommelig pris  
Kommunedirektøren ser at vurderingene i planbeskrivelsen ikke står i stil med annonsert 
produkt. Ved grepet med å bare tillate den minste hyttemodellen, så får flere av dem som ønsker 
en mindre sportshytte muligheten til å realisere egen hytte på Skei. Det er grunnlag for forvirring 
når prosjekter markedsføres før reguleringsplaner er vedtatt. Dette står for tiltakshavers risiko, 
og påvirker ikke planmyndighetens vurderinger i noen vesentlig retning. 

 Etter varslingen av oppstart kom det inn enkelte negative merknader til planforslaget  
Kommunedirektøren ser at det var relativt mange og innholdsrike merknader både til varsel om 
oppstart og til offentlig ettersyn. 

 Økt aktivtetsnivå i form av menneskelig aktivitet må påregnes for slike typer hytteområder. 
Forslagstiller anser slik vekst som positivt også for eksisterende hytteeiendommer  
Det er påregnelig med økt motstand ved fortettingsprosjekter i hytteområder, likevel vurderer 
kommunedirektøren at kommunen som planmyndighet må tilstrebe en høy utnyttelse av 
tilgjengelig areal til fordel for å ta hull på nye områder.  

 Gjeldende områdereguleringsplan Skei Sør åpner opp for høyere gesims- og mønehøyde enn 
det som er lagt til grunn for dette området  
Denne påstanden kjenner vi oss ikke igjen i hvis det er snakk om tilgrensende områder. 
Reguleringsplaner for frittliggende fritidsboliger nord for fylkesvegen har mønehøyde 5 meter og 
gesimshøyde 3 meter. Sør for fylkesvegen og i mer sentrumsnære områder kan det imidlertid 
forekomme bestemmelser som åpner for noe høyere byggehøyder. 
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VURDERING: 
Kommunedirektøren ser at dette private planforslaget har engasjert bredt blant fritidboligeiere i 
nærområdet til planområdet. Bedre medvirkning og prosess i tidligfase kunne ha avklart noen av 
momentene som har skapt uro. Koronarestriksjoner har gjort det vanskelig med informasjonsmøter 
under offentlig ettersyn, men noen benyttet seg av muligheten til veiledning via Teams. 
De fleste sider av saken har imidlertid blitt godt opplyst gjennom uttalelsene til offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren innstiller på at planforslaget endres med hensyn på de mest tungtveiende 
argumenter ved vedtak av planen. Foreslåtte endringer i planmaterialet vurderes å sikre et helhetlig 
og godt resultat av planprosessen.  
 
Uttalelsene til høringen er relativt omfattende, men en samla vurdering av disse kan oppsummeres i 
følgende punkter: 
 
Økt trafikk, vegbredder, trafikksikkerhet og felles parkering 
Flere enheter vil gi flere biler langs nedre del av Hågåslettvegen. Hågåslettvegen er en samleveg og 
har tilsvarende bredde og standard som andre samleveger på Skei. Kurver og avkjøringer begrenser 
hastigheten. Med skiløype og butikk i nærområdet skulle det være liten grunn til å nytte bilen til 
småkjøring med unntak av transport til alpinbakken. Når alle enheter reduseres til den minste 
foreslåtte hyttetypen jf. under, så begrenses også antall biler og personer pr. enhet. Det innstilles på 
at kravet om to parkeringsplasser pr. enhet opprettholdes for å hindre parkering i veger/ utsiden av 
planområdet. Med økende forekomst av el-biler vil felles parkeringsplass fungere dårlig i fremtiden.  
 
Byggeskikk, møne-/ gesimshøyde terrengform og hensynet til eksisterende bebyggelse utsyn/sikt  
 

 
(bilde: utbyggers hjemmeside) 
 
Kommunedirektøren vurderer at området er best egnet for den minste av de foreslåtte hyttetypene. 
Dette gir mer luft mellom byggene og lavere møne-/gesimshøyde. Mønehøyden settes til max. 5 
meter og gesimshøyde max 3 meter, noe som tilsvarer bestemmelsene for tilgrensende 
reguleringsplaner. Selv om det åpnes for matt taktekking anbefales torvtak, da slik tak også har 
fordrøyende effekt på overflatevann ved kraftig nedbør. Bestemmelsene i høringsforslaget åpner for 
frittstående bod på inntil 10 m2. Med mindre hyttetype bør boden tilpasses dette og max. størrelse 
på bod foreslås derfor redusert til 6 m2. Maksimalt tillatt BRA pr. enhet settes til 110 m2 fordelt på 
hytte 68 m2, bod 6 m2 og parkering 36 m2. 
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Myr-/ friluftsområde og skiløype 
At planforslaget tar for lite hensyn til myrområde og friluftsområde går igjen i de fleste merknader 
både fra private og sektormyndigheter. Myr-/våtmarksområdets utstrekning slik det er kartlagt i våre 
kartsystemer vises i figuren under. 

 
 
Myrens beskaffenhet (utstrekning og tykkelse) er ikke kartlagt i nyere tid. Ut fra hellingen på 
terrenget, og med økt avrenning som følge av byggetiltak ovenfor myrområdet vurderes det som 
hensiktsmessig å innstille på at område 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. Skiløypa er regulert slik den er 
anlagt pr. i dag. 
 
Endringer i bestemmelsene for å fange opp endringene som foreslås i planmaterialet 
1.03: Brannhydrant tas inn. Ny bestemmelse: «Fellesgjerde og brannhydrant skal være etablert før 
brukstillatelse til første ferdigstilt enhet kan gis.» 
2.06: Plasseres lavt i terrenget tas inn. Ny bestemmelse: «Ved behandling av søknad om tiltak skal 
det påses at bebyggelsen får god terrengtilpasning og plasseres lavt i terrenget.» 
2.15: Bestemmelse om grøft/myr tas inn. Ny bestemmelse: «Grøft mot myr avsluttes tidlig nok slik at 
myra kan fungere for fordrøyning og til infiltrasjon av overflatevann.» 
3.01: Møne- og gesimshøyde reduseres med 1 meter. For H2-12 reduseres antall enheter til 8. Nye 
bestemmelser: «BYA = 25 %  Gesimshøyde: 3,0 m  Mønehøyde: 5,0 m» og «H2-12 inntil 8 boenheter» 
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3.01.2: Første avsnitt endres slik at BRA blir lik for de tre feltene: Ny bestemmelse: «I H2-12. H2-13 
og H2-14 skal tillatt bruksareal (BRA) pr. boenhet ikke overstige 110 m2. Underetasje er ikke tillatt.» 
I andre avsnitt reduseres størrelse på bod: Ny bestemmelse: «Boden skal ikke overstige 6 m2 
bruksareal (BRA). Boder kan ha pulttak» 
3.02: Veranda er ikke aktuelt på de tillatte byggene. Samtidig anbefales det at det fastsettes 
størrelsesbegrensning og regler for rekkverk/levegg i tilknytning til utegulvet. Setning en og tre 
slettes. Ny bestemmelse: «Utegulv skal ikke ligge høyere enn 0,5 meter over planert terreng. 
Rekkverk og levegg skal ha samme matte farge som fasaden. 
3.04: Terrenget er i utgangspunktet relativt flatt ( svakt hellende mot sørøst). Siden mønehøyde skal 
måles fra overkant gulv og for at byggene ikke skal bli for høye anbefales at største tillatte 
grunnmurshøyde reduseres til 50 cm. Ny bestemmelse: «Høyde på grunnmur skal være så lav som 
mulig og ikke overstige 50 cm over ferdig planert terreng.» 
3.05: Slettes. 
6.02: Hugging av trær tas inn. Ny bestemmelse: « Det skal ikke hugges trær eller gjøres terrengarbeid 
i området med mindre det er helt nødvendig for å føre fram ledninger o.l.»  
 
Endringer i plankartet 
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Redusert utbyggingsområde på myr og i bredde. Vendehammerne speilvendes; den nederste har 
retning mot myra, mens den øverste/nordligste vender inn i H2-14 og danner samtidig adkomst til 
felt H2-14. Utbyggingsområde H2-12 og H2-13 reduseres jf. manuskart. Bestemmelsesområdet BO1 
utvides tilsvarende. 
 
VA-plan og illustrasjonsplan 
VA-planen er en mulighetsstudie og ikke juridisk bindende. Kommunedirektøren mener at denne 
fungerer som mulighetsstudie/prinsippskisse selv om omfanget i planområdet reduseres. 
Illustrasjonsplanen har utspilt sin rolle ved vedtak av planen. Det er såpass faste rammer i plankart og 
bestemmelser så det vurderes at detaljer i utbyggingen belyses på situasjonskart i forbindelse med 
søknad om tiltak. 
 
Endringer i planbeskrivelsen.  
Planbeskrivelsens kap. 3 må revideres tilsvarende vedtak av planen ved at tekst og illustrasjoner 
beskriver hyttetyper og løsninger som blir vedtatt. På side 27 i kap. 5 er Fylkesmannen i Innlandet litt 
feilsitert (siste avsnitt i merknad). Dette rettes opp i henhold til originalbrevet. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skeislia 

Familietun, forutsatt at følgende punkter innarbeides: 
2. Plankart endres jf. manuskart side 20. 
3. Endringer i bestemmelsene for å fange opp endringene som foreslås i planmaterialet: 

a. 1.03: Ny bestemmelse: «Fellesgjerde og brannhydrant skal være etablert før 
brukstillatelse til første ferdigstilt enhet kan gis.» 

b. 2.06: Ny bestemmelse: «Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at 
bebyggelsen får god terrengtilpasning og plasseres lavt i terrenget.» 

c. 2.15: Ny bestemmelse: «Grøft mot myr avsluttes tidlig nok slik at myra kan 
fungere for fordrøyning og til infiltrasjon av overflatevann.» 

d. 3.01: Nye bestemmelser: «BYA = 25 %  Gesimshøyde: 3,0 m  Mønehøyde: 5,0 
m» og « «H2-12 inntil 8 boenheter» 

e. 3.01.2: Ny bestemmelse: «I H2-12. H2-13 og H2-14 skal tillatt bruksareal (BRA) 
pr. boenhet ikke overstige 110 m2. Underetasje er ikke tillatt.» 

f. I 3.01.2 andre avsnitt: Ny bestemmelse: «Boden skal ikke overstige 6 m2 
bruksareal (BRA). Boder kan ha pulttak» 

g. 3.02: Setning en og tre slettes. Ny bestemmelse: «Utegulv skal ikke ligge 
høyere enn 0,5 meter over planert terreng. Rekkverk og levegg skal ha samme 
matte farge som fasaden. 

h. 3.04:. Ny bestemmelse: «Høyde på grunnmur skal være så lav som mulig og 
ikke overstige 50 cm over ferdig planert terreng.» 

i. 3.05: slettes. 
j. 6.02: Ny bestemmelse: « Det skal ikke hugges trær eller gjøres terrengarbeid i 

området med mindre det er helt nødvendig for å føre fram ledninger o.l.» 
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4. Planbeskrivelsen oppdateres ut fra vedtakspunkt 2 og 3 for samsvar mellom 
dokumentene. 

5. Illustrasjonsplanen forkastes. Plassering av bygg og adkomst/parkering for hver enhet 
avklares i situasjonsplanen ved søknad om tiltak, fortrinnsvis i rammesøknad pr. felt. 


