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SAMMENDRAG: 
 
Thon Hotellbygg AS har lagt fram forslag til planprogram med konsekvensutredning for 
detaljregulering Hotellvegen Skeikampen. Planen omfatter Thon Hotell Skeikampen 
med omliggende leilighetsbygg og arealer, samt tilstøtende arealer langs 
Segalstadsetervegen og arealer vestover mot alpinanlegget. Forslaget synes godt 
gjennomarbeida. Rådmannen foreslår litt utvidelse av planområdet for å få med 
atkomst til og eksisterende fritidsbebyggelse på området S2A i kommunedelplanen. 
Rådmannen foreslår å stille krav om å utrede bruk av tre i bærekonstruksjoner også i 
større bygg. Ellers foreslås noen mindre justeringer. Rådmannen tilrår at forslaget 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
Planinitiativ ble mottatt av kommunen 05.04.2019. Oppstartmøte for arbeidet ble avholdt 
06.05.2019. Forslagsstiller Thon Hotellbygg AS har etter dette utarbeidet forslag til 
planprogram med Multiconsult som plankonsulent. Endelig forslag til planprogram ble mottatt 
av kommunen 29.08.2019.  
 
Generelt om planprogram 
I henhold til § 12-9 i PBL skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1 når det er 
planer som «kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Endring av arealformål regnes 
som vesentlig. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 



  
 
 

  
 
 

 

senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse 
skal være minst 6 uker.  
 
Forslag til planprogram skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med 
planarbeidet. Programmet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli 
vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst. Det er planmyndigheten som bestemmer 
innholdet.  
 
Det forutsettes at planprogrammet inneholder nødvendig informasjon og er av en slik kvalitet 
at det gir grunnlag for medvirkning og relevante innspill fra berørte myndigheter og andre med 
interesse i planarbeidet. For berørte myndigheter må planprogrammet i tillegg danne grunnlag 
for disse myndighetenes vurdering av om planen kan komme i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser.  
 

Forslag til program for planarbeidet skal i 
nødvendig grad klargjøre:  

 Forhold som en tar sikte på å belyse 
i planforslaget med 
konsekvensutredninger  

 Hvilke alternativer som skal 
vurderes  

 Behovet for nødvendige utredninger  
 Informasjons- og 

medvirkningstiltak, herunder særlige 
tiltak overfor berørte grupper.  

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 
andre ledd skal reguleringsplaner som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn konsekvensutredes i henhold til 
forskrift om konsekvensutredning. I 
forskriftens § 6 b) står det at planer for 
tiltak omtalt i vedlegg 1 alltid skal 

konsekvensutredes. Aktuelt for denne planen er vedlegg I pkt. 25: Nye bolig- og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.  
 
Gjeldende plan 
Arealbruken i området er fastlagt gjennom gjeldende kommunedelplan for Skei, sist revidert og 
godkjent av kommunestyret den 17.06.2010, saknr. 49/10. I kommunedelplanen er området 
ved Skeikampen-hotellet avsatt til erverv, forretning, service, reiseliv. Løype- og 
aktivitetsområde inngår i planen, samt noe fritidsbebyggelse. Figuren viser et utsnitt fra 
gjeldende kommunedelplan. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Forslag 
 
Planavgrensninga omfatter Thon Hotell 
Skeikampen med leiligheter og 
nedenforliggende utbyggingsområde, 
deler av friområde lengre vest mot 
alpinbakken, og Segalstadsetervegen til 
og med Vaskerikrysset ved fv. 337 
Skeisvegen.  
 
Formålet er å avklare framtidige 
utviklingsmuligheter for eksisterende 
hotelleiendom , eksisterende 
utleieleiligheter og ubebygde arealer 
langs Hotellvegen. I tillegg tiltak for 
trafikksikring langs Segalstadsetervegen 
og muligheter for og konsekvenser av 
vinterveg til felt S2A i kommunedelplan 
for Skei.  
 
For Thon sin eiendom skal det utredes 

to alternativer: 
1. Videre utvikling av dagens hotell med opprusting og fornyelse av bygningsmassen. 

Mulighet for seksjonering og salg av eksisterende utleieenheter. Oppføring av nye 
fritidsleiligheter mellom hotellet og Segalstadsetervegen. 

2. Avvikling av hotelldrift. Riving av hele eller deler av hotellbygget, evt. ombygging til 
fritidsleiligheter. Utbedring av Hotellvegen. Mulighet for seksjonering og salg av 
eksisterende utleieleiligheter. Oppføring av nye fritidsleiligheter mellom hotellet og 
Segalstadsetervegen  

 
Følgende hovedtema skal konsekvensutredes: 

- Trafikk og transport 
- Teknisk infrastruktur 
- Snødeponi og massedeponi 
- Flom og overvannshåndtering 
- Friluftsliv og nærmiljø, samt barn- og unges interesser 
- Naturmangfold 
- Landskap 
- Lokale og regionale virkninger 
- Støy og forurensning 
- Klima, energi og materialbruk 
- Risiko- og sårbarhet.  

Disse tema konsekvensutredes ikke: Jord- og skogbruksinteresser samt 
kulturminner/kulturmiljø.  
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
 
Planavgrensning 
Planavgrensninga har blitt til etter en grundig prosess med kommunen. I kommunedelplanen er 
det stilt krav om at før utbygging av dette området skal det bygges ny avkjøring fra fv. 337 
Skeisvegen ved Fjellandsbyen. Forslagsstiller har utreda 6 forskjellige vegløsninger for traseen 
fra Skeisvegen og til Segalstadsetra. Innvendinga mot å ta dette inn i reguleringsplanen nå, er 
at dette er et stort utbyggingsområde der det ikke er kjent hva slags utbygging det vil bli. Så 
konklusjonen er at grunneier/framtidig utbygger av seterlykkja på Segalstadsetra må ha 
mulighet til å regulere vegsystem ut fra sine behov når det blir aktuelt. I stedet er 
Segalstadsetervegen fra Vaskerikrysset (kryss fv. 337 Skeisvegen innlemma i planområdet. Her 
inngår plan for gang- og sykkelveg, evt. fortau, og nytt kryss med fylkesvegen. 
Trafikksikkerhetsmessig er dette et veldig viktig tiltak, der vi stadig får påpekt problemene for 
gående fra oppsittere i området.  
 
Kommunen har hatt ønske om et større planområde enn Thongruppens eiendom for å få 
sammenheng i reguleringsplanene for OTG Skeikampen og områderegulering Skei sør. Dette 
er etterkommet gjennom forslaget.  
 
Atkomsten til felt S2A i kommunedelplanen er et  
tema som er tatt opp av hytteeiere i området. Området 
ligger delvis utenfor planområdet i det nordvestre 
hjørnet (til høgre for Nystua kafe ovenfor heisstarten 
sett nedenfra og vest for Torsdalsvegen). I 
kommunedelplanen er atkomsten vist som 
sommerveg, mens noen hytteeiere ønsker heilårsveg. 
Dette temaet har nå blitt kopla på denne planen, ved 
at deler av S2A er innafor plangrensa. Kommunen ser 
det da som naturlig at hele S2A blir lagt inn i 
planområdet. Dette fordi dette er et gammelt 
hytteområde uten detaljreguleringsplan. Dersom en 
skal få god atkomst til alle vil det være hensiktsmessig 
at heile området inngår i planen. Samtidig vil dette gi 
avklaring på muligheter for meir bygging på 
eksisterende tomter. Plankonsulenten er enig i dette 
momentet, og rådmannen foreslår derfor utvidelse av 
planområdet slik at hele S2A inngår i planen. Forslag til utvidelse er vist med stipla line i 
figuren. 
 
Utredningstema 
Planprogrammet har grei oversikt over utredningstema og hva som bør utredes som en del av 
planprosessen. Noen kommentarer og forslag til justeringer: 
 

a. Etter som planen omfatter mer enn Thon sin eiendom, foreslår rådmannen et tillegg i 
kap. 1 Formål og bakgrunn, nytt 3. avsnitt:  



  
 
 

  
 
 

 

Ombygging av Segalstadsetervegen som sikker atkomst med gang- og sykkelveg/fortau 
samt ombygging av Vaskerikrysset. Område S2A i kommunedelplanen vurderes med 
hensyn på heilårs atkomst og utbyggingsmuligheter, uten at det går ut over 
aktivitetsområde med skiløype (planfri kryssing).  

b. 6.5 Friluftsliv og nærmiljø, samt barn- og unges interesser. 
Foreslår tilføyelse til første kulepunkt i 6.5.2 Antatte problemstillinger:  
Denne grøntkorridoren har også funksjon som aktivitetsområde (akebakke).  
Det har betydning i forhold til utredning om ny atkomst til S2A at det ikke bare er ei 
skiløype som skal krysses med denne vegen.  

c. Ut fra samme hensyn som i b. så foreslår vi omskriving av 3. setning i 6.5.3 
Utredningsbehov: 
Mellom Torsdalsvegen og område S2A i kommunedelplanen skal ulike alternativer for 
vinterveg vurderes i forhold til planfri kryssing av grøntkorridor med skiløype.  

d. Det skal utredes i to alternativer. Alternativ 1 med bestående hotell er i samsvar med 
kommunedelplanen, mens bruk av resten av Thon sin eiendom til privat 
fritidsbebyggelse er i strid med kommunedelplanen. Alternativ 2 er i strid med 
gjeldende plan ettersom hele eiendommen foreslås til fritidsbebyggelse. Ved 
utarbeidelsen av reguleringsplanen OTG Skeikampen var dette gjenstand for 
omfattende utredninger og politisk behandling, som endte med at det ble godkjent at 
mye av arealet ble godkjent for fritidsbebyggelse. Dette danner presedens også for den 
nye reguleringa. Rådmannen er likevel opptatt av at det gjennom arbeidet tas stilling til 
hvor stor andel varme senger som skal bestå. Rådmannen er åpen for at plassering av 
disse sengene kan være på en annen del av Thon sine eiendommer på Skei. Det er 
viktig at dette blir godt belyst ved utredning av Lokale og regionale virkninger (kap. 
6.10). 

e. På ett punkt er det uenighet mellom forslagsstiller og administrasjonen. Det gjelder 
hvor omfattende bruk av tre som skal utredes, jfr. 6.12 Klima, energi og materialbruk. 
Thon ønsker fasader i tre og bæresystem og dekker i tre (mindre bygg) og stål og 
betong (større bygg). Dette er som for planen OTG Skeikampen. De henviser til en 
artikkel i bygg.no, og mener at miljøavtrykket på et trehus ikke er beviselig lavere enn 
tradisjonelle bygg.  
Kommunen har i seinere tid blitt mer og mer opptatt av bruk av tre, ut fra hensyn til 
klima og miljø generelt, og at dette er et naturlig og lokalt råstoff. Det har vært noe tvil 
om hvor langt det er mulig å gå med krav til bruk av tre. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har vurdert dette i et brev til Kristiansand kommune den 
31.05.2019. Konklusjonen i brevet er: «På denne bakgrunn mener departementet det 
er hjemmel til å gi reguleringsbestemmelser om bruk av tre i byggverk etter pbl. § 12-
7 nr. 1, 2 og 4. Departementet kan ikke se at loven utelukker at slike bestemmelser 
også gjelder bruk av tre i bygningskonstruksjonen. Det må foretas en konkret 
vurdering i den enkelte reguleringsplan av behov for å gi slike bestemmelser.» 
Rådmannen viser til to alternativer her: 

1. Som forslaget fra Thongruppa 
2. Tillegg under 6.12.3 Utredningsbehov 1. avsnitt: Det skal også utredes bruk av 

tre i bærekonstruksjoner i bygg høyere enn 2 etasjer.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Konklusjon 
Rådmannen mener det er lagt opp til et godt planarbeid med dette forslaget til planprogram. 
Det er tilfredsstillende at det tas med mer areal enn egen eiendom, for å få sammenheng i 
reguleringsplaner. Vi kan akseptere at ny atkomst fra Skeisvegen i samsvar med 
kommunedelplanen ikke tas med nå ut fra den store usikkerheten om hva som ellers skjer her. 
Dette kompenseres på en god måte med at det planlegges tiltak langs Segalstadsetervegen.  
 
Rådmannen tilrår at planområdet utvides noe slik at en får med område S2A i 
kommunedelplanen.  
 
Rådmannen viser til den store utviklinga i bruk av tre også for større bygg, og tilrår at bruk av 
tre i bærekonstruksjoner i større bygg også utredes.  
 
Det varsles oppstart av planarbeidet og planprogrammet sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn med de endringer som er foreslått under Vurderinger.  

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen sendes ut på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningslovens §  
12-9. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.  
 

2. Planområdet utvides som vist på figur i saksutredninga.  
 

3. Bruk av tre i bærekonstruksjoner i større bygg utredes.  
 

4. Endringer for øvrig omtalt under Vurderinger tas inn i planprogrammet før utsending. 


