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DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - FASTSETTELSE 
AV PLANPROGRAM  
 
Vedlegg: 1. Planprogram for Hotellvegen Skeikampen 25.02.2020 
 2. Oppsummering av høringsuttalelser til planprogram – notat Multiconsult 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Multiconsult på vegne av Olav Thon Gruppen fremmer forslag til planprogram med 
konsekvensutredninger for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen. Forslaget 
har vært på høring og offentlig ettersyn. Det er gjort noen mindre endringer, og 
planområdet er litt utvida etter innkomne innspill. Det reviderte planprogrammet tilrås 
godkjent.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
Multiconsult på vegne av Olav Thon Gruppen utarbeider detaljreguleringsplan for 
Hotellvegen Skeikampen. Forslag til planprogram ble innsendt til kommunen den 29.08.2019. 
Planutvalget vedtok i møte den 13.09.2019 sak 43/19 å sende forslag til planprogram ut på 
høring og legge den ut til offentlig ettersyn. Det skjedde i perioda 01.11 – 10.12.2019.  
 
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 konsekvens utredes. 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 (sjå figur 1). 
I kommunedelplanen er området ved Skeikampen-hotellet 
avsatt til erverv, forretning, service, reiseliv. Løype- og 
aktivitetsområde inngår i planen, samt noe 
fritidsbebyggelse. Figur 1 viser et utsnitt fra gjeldende 
kommunedelplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreløpig planforslag  
Planavgrensinga 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 

Figur 1 Gjeldende kommunedelplan Skei

Figur 2 Planavgrensing



  
 
 

  
 
 

 

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. 

 
Forslag til planprogram 
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. 
Det vises til forslag til planprogram som følger vedlagt.  
 
Merknader 
Det er innkommet 22 merknader, og disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i 
vedlegg 2. Offentlige myndigheter trekker bl.a. fram trafikksikkerhet og trafikkløsninger, 
estetikk og landskap, overvannshåndtering, friluftsliv, og samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige forhold som sentrale temaer. Private aktører har i hovedsak uttalelser 
knytta til trafikkløsninger, der flere trekker fram krav i gjeldende kommunedelplan om ny 
vegforbindelse ved videre utbygging. Det er også flere uttalelser som trekker fram støv, støy 
og innsynsproblematikk langs Segalstadsetervegen.  
 
 
VURDERING: 
 
Planavgrensing 
Det er kommet innspill om skiløypeløsninger nord for hotellet som har medført en mindre 
utvidelse av planområdet. Dette er lagt inn i planprogrammet som behandles nå, og blir varsla 
sammen med kunngjøring om godkjennelse av planprogrammet.  
 
Planprogrammet 
Kommunen har ikke vesentlige merknader til forslagsstillers kommentarer til innkomne 
merknader. Forslagsstiller har etterkommet alle forslag kommunen har kommet med etter 



  
 
 

  
 
 

 

høringa, slik at disse er tatt hensyn til i det reviderte planprogrammet. Noen endringer som er 
gjort: 

- Gang- og sykkelveg/fortau skal utredes langs hele Segalstadsetervegen, ikke bare 
strekningen fra Segalstad Seter til Majorsligutua. Det skal lages tverrprofiler for vegen 
som søker å unngå fjerning av vegetasjonssone langs denne vegen.  

- Deponiløsning og -plassering av masser skal utredes. 
- Avklare inngjerding av området mot beitedyr.  
- Utredning av mulig ny dagligvareforretning nord for Segalstad Seter.  

 
Konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår at vedlagte planprogram godkjennes. 

-  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen datert 25.02.2020 godkjennes 
i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9. 


