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SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR DELER AV H16, 

S3, S2F, H27 OG H33 PÅ SKEI SØR - NY BEHANDLING S2F  

 

Vedlegg:  

1. Samla saksframstilling – detaljregulering for deler av H16, S3, S2F, H27 og 

H33 på Skei sør – 2.gangs behandling i kommunestyret sak 49/16. 

2. Planbeskrivelse, datert 04.03.16 (gamle vedlegg 1). 

3. Reguleringsbestemmelser, datert 30.05.2016. (gamle vedlegg 2). 

4. ROS-analyse, datert 02.04.2016 (gamle vedlegg 3). 

5. Plankart område 2, datert 03.03.2016 (gamle vedlegg 5). 

   

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

 

SAMMENDRAG: 

Ved behandling av kommunestyret i sak 49/16 ble delområde 3 S2F utsatt i påvente av 

helhetlig vurdering av arealbruken næring/fritid i kjerneområdet på Skei. Etter at 

utvalgsrapporten om utvikling av Skeikampen sentrum er behandla, fremmes 

detaljreguleringsplan for S2F for ny behandling. Rådmannen tilrår at planforslaget 

godkjennes. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

For områderegulering Skei sør ble det i 2016 lagt fram forslag om endring av 

reguleringsplanen for 5 områder. Planforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 

perioden 21.03.2016 – 10.05.2016, og ble lagt fram til 2. gangs behandling i planutvalget den 

10.06.2016 (sak 43/16). Delområdene H16, S3, H27 og H33 ble tilrådd godkjent overfor 

kommunestyret. For område S2F ble det gjort følgende vedtak: 

«Område S2F sees i sammenheng med en helhetlig vurdering av arealbruken 

næring/fritid i kjerneområdet jfr. sak 39/16.» 



  
 
 

 

 

 

Sak 39/16 gjaldt områderegulering OTG Skeikampen (Olav Thon Gruppen)  – forespørsel om 

forhåndsvurdering. Kommunestyret gjorde tilsvarende vedtak i sak 49/16 den 16.06.2016 (sjå 

vedlegg 1). 

 

Etter innspill fra planutvalget vedtok formannskapet den 20.09.2016 å opprette ei 

arbeidsgruppe til å vurdere disse forholdene. Rapporten fra arbeidsgruppa ble lagt fram den 

20.02.2017. 

 

Arbeidsgruppa tilrår i sin konklusjon at det i reguleringsområdet for OTG Skeikampen 

(arealer rundt Velkomstsenteret – tidligere Gausdal Høifjellshotell) gis muligheter for bygging 

av fritidsleiligheter etter prinsippet om «fritidsleiligheter tilrettelagt for utleie», og med 100 

varme senger. Dette er areal som tidligere var avsatt til næringsformål/reiseliv. Rapporten ble 

lagt fram for formannskapet den 21.03.2017 (sak 15/17) og det ble gjort slik vedtak: 

 

1. Formannskapet tar rapporten til utvikling av Skeikampen sentrum til etterretning, 

og anbefaler at prinsippene her danner grunnlag for detaljregulering av området 

OTG Skeikampen. 

2. For en god og framtidsrettet utvikling på Skei må kommunen, ved planutvalg og 

formannskap, i sin videre behandling av saken ta tak i de temaene arbeidsgruppa 

ikke svarte på. Dette gjøres ved å invitere til debatt og samarbeid knyttet til 

framtidig utvikling av destinasjonen, herunder arealbruk, fellestiltak, 

sentrumsutvikling og andre aktuelle tema. 

 

Planutvalget gjorde deretter i sak 21/17 den 24.03.2017 slikt vedtak:  

 

1. Planutvalgets vedtak i sak 39/16 oppheves.  

2. Planutvalget tar rapporten om utvikling av Skeikampen sentrum til etterretning, og 

prinsippene her danner grunnlag for detaljregulering av området OTG Skeikampen. 

 

Endringsforslaget som ble utsatt i KS 49/16 var følgende: Område 3 (S2F) omreguleres fra 

fritidsbebyggelse med krav om utleie til tradisjonelle fritidsboliger. Området har i tillegg fått 

ny adkomstveg fra nordøst. Ny adkomst krysser bekken på samme punkt som den tidligere 

krysset ved adkomst til to eksisterende fritidsboliger. Tomtene er noe omlagt for å tilpasses 

den nye adkomsten. Framtidig skinedfart krysses planfritt hvis den blir realisert 

(rekkefølgekrav og tilleggsavtale til utbyggingsavtalen sikrer dette). 

 

I samråd med planutvalgets leder fremmes saken vedr. S2F på nytt.  

 

Figuren nedenfor viser plassering av S2F. 

 



  
 
 

 

 

 
 

 

VURDERING: 

Det vises til høringsuttalelser og rådmannens vurdering ved forrige behandling, sjå vedlegg 1. 

Ut fra ei samla vurdering tilrådde rådmannen at kommunestyret skulle vedta 

reguleringsplanen i samsvar med forslaget.  

 

Konklusjonene i den omtalte rapporten den 20.02.2017 samt behandling av den i formannskap 

og planutvalg tilsier at rådmannen holder fast ved sin opprinnelige tilråding om å godkjenne 

planforslaget. 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

      innstilling: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-2 vedtas foreliggende detaljreguleringsplan for del 

av S2F på Sør-Skei, som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse og 

planbestemmelser. 

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 05.05.2017 sak 35/17 

 

Behandling: 

Marie Louise Lørken fremmet følgende forslag: 

 

I medhold av PBL § 12-12 vedtas ikke foreliggende detaljreguleringsplan for del av S2F på 

Sør-Skei.  

 



  
 
 

 

 

Begrunnelse for vedtaket er at det er ønskelig med næringsformål i sentrum på Skei. 

Områderegulering for Skei sør, der tomtene vises med næringsformål, vil fortsatt være 

gjeldende plan for området 

 

Forslaget ble satt opp mot Rådmannens forslag til innstilling. 

Lørkens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Innstilling: 

I medhold av PBL § 12-12 vedtas ikke foreliggende detaljreguleringsplan for del av S2F på 

Sør-Skei.  

 

Begrunnelse for vedtaket er at det er ønskelig med næringsformål i sentrum på Skei. 

Områderegulering for Skei sør, der tomtene vises med næringsformål, vil fortsatt være 

gjeldende plan for området 

 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2017 sak 39/17 

 

Behandling: 

Jan Erik Kristiansen, Ap, tok opp igjen rådmannens forslag til planutvalget, slik:  

«I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas foreliggende detaljreguleringsplan for del 

av S2F på Sør-Skei, som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser.» 

 

Votering: 

Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Jan Erik Kristiansen. Forslaget til Jan Erik Kristiansen 

ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas foreliggende detaljreguleringsplan for del av 

S2F på Sør-Skei, som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser. 

 

 


