
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
SKEISLIA FAMILIETUN PLANID:202003 - SLUTTBEHANDLING  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 21/21 den 07.05.2021. 
 
Behandling: 
Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Pkt 3 d 3.01: Nye bestemmelser: BYA = 25%. I H2.12 og H2.14: Gesimshøyde 3m 

Mønehøyde 5m. I H.13: Gesimshøyde 3,5m. Mønehøyde 5,5m. 
Pkt 3e 3.01.2: Endring i bestemmelse: «I H2-13 skal tillatt bruksareal (BRA) pr. boenhet 

ikke overstige 132 m2.» 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
 
Vedtak/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%. I H2.12 og H2.14: Gesimshøyde 3m 
Mønehøyde 5m. I H.13: Gesimshøyde 3,5m. Mønehøyde 5,5m. 

e. 3.01.2: Ny bestemmelse: «I H2-12 og H2-14 skal tillatt bruksareal (BRA) pr. 
boenhet ikke overstige 110 m2. I H2-13 skal tillatt bruksareal (BRA) pr. 
boenhet ikke overstige 132 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.» 

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. 

 
 


