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Ark.: L12 201502 Lnr.: 7778/19 Arkivsaksnr.: 15/2048-146 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN – ENDELIG VEDTAK 
 
Vedlegg: 1. Reguleringsplan vertikalnivå 2 21.02.2019 
 2. Reguleringsplan vertikalnivå 1 21.02.2019 
 3. Reguleringsbestemmelser 21.02.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Særutskrift KS 10/19 den 21.02.2019 
 
 
SAMMENDRAG: 
Etter kommunestyrets vedtak i sak 10/19 er planen omarbeida og sendt på ny høring. 
Det er ikke kommet høringsuttalelser som gir grunnlag for endring av planen. Planen 
foreslås endelig vedtatt slik den foreligger.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret gjorde i sak 10/19 den 21.02.2019 slik vedtak: 
 

1. Klage fra Skeikampen Booking ved Marie Louise Lørken og fra advokatfirmaet 
Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen Fougner på detaljreguleringsplan 
OTG Skeikampen tas til følge. Felt 15 FF/P reguleres til fritidsbebyggelse. 
Utnyttelsesgraden settes til 20%  

2. Siste del av punkt 4.15 i rekkefølgebestemmelsene endres til: «Senest 5 år etter 
opparbeidelse av P1 skal det gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare om 
anlegget må bygges om til to-plans parkeringsanlegg.»  

3. Redusert antall parkeringsplasser erstattes innenfor planområdet. 
4. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette.  
5. Klagen fra Martine Enger m.fl. avslås og oversendes fylkesmannen for 

behandling. 
 
Planen ble omarbeida i samsvar med vedtaket og sendt på høring, med frist for uttalelse 
29.05.2019. I høringsbrevet ble det presisert at det som er gjenstand for høring, er de 
endringene kommunestyret vedtok. 
 
Klagen fra Martine Enger m.fl. er hos fylkesmannen for avgjørelse av klagebehandling.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
 
Ved høringsfristens utløp er det registrert 3 uttalelser i saksarkivet: 
 
Avsender Uttalelse Administrasjonens vurdering 
Eidsiva Nett (j.post 1520/48-
144 – 11.04.2019) 

Ingen innvendinger mot 
endringene. Tiltakshavere bes 
ta tidlig kontakt hvis tiltak 
påvirker vårt nett.  

Ingen kommentar 

NVE (j.post 1520/48-142 – 
24.05.2019) 

Kan ikke se at omsøkte 
endringer … berører våre 
ansvarsområder i vesentlig 
grad. Forutsetter at alle 
overvanns-, vassdrags- og 
flomrelaterte forhold ivaretas. 

Ingen kommentar 

Statens vegvesen (j-post 
1520/48-145 – 28.05.2009) 

Vi har ingen merknader til 
endringen.  

Ingen kommentar 

 
Konklusjon: Planen godkjennes med de endringene som har vært på høring.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 32/19 den 07.06.2019. 
 
Behandling: 
Representanten Marie Louise Lørken (Frp/H) tok opp spørsmålet om sin habilitet som part i 
saken.  
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort og 
deretter votert over. 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Marie Louise Lørken er inhabil. 
 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Votering i saken: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
 
NY SAKSOPPLYSNING: 
Etter at saksdokumentene ble utsendt til planutvalget er det journalført en uttalelse fra 
fylkeskommunen. Konklusjon i brevet: «Endringen som er vedtatt knyttet til parkering i P1 vil 
slik fylkeskommunen vurderer det ikke medføre dårligere løsninger knyttet til trafikksikkerhet 
da hovedgrepet er ivaretatt. Kapasiteten skal også være ivaretatt ved at det senest fem år etter 
opparbeidelse av P1 skal gjøres en kapasitetsvurdering.» 
 
Administrasjonens kommentar: Uttalelsen tas til etterretning, og medfører ingen endring i 
planen.  
 
 
 


