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DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - 
FORHÅNDSVURDERING  
 
Vedlegg: 1. Detaljvurdering Hotellvegen Skeikampen – vurdering av varme senger 
 2. Detaljvurering Hotellvegen Skeikampen – materialbruk i bygg 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Planprogram for Hotellvegen Skeikampen 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Planprogrammet for detaljregulering Hotellvegen Skeikampen ble godkjent i forrige 
møte i planutvalget. Forslagsstiller Olav Thon Gruppen ber om forhåndvurdering av to 
punkter før de viderefører planarbeidet: 

- Forslag om 40 varme senger, og at disse plasseres ved Skeikampen Høyfjellstun sammen 
med varme senger innen reguleringsplan OTG Skeikampen 

- Bruk av tre, der de ikke ønsker binding til bruk av tre i bærekonstruksjoner i høge bygg.  

Planutvalget må ta stilling til om de ønsker å gi slik forhåndvurdering, og dernest om de 
vil akspetere det forslagsstiller foreslår.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
Planprogram for detaljregulering Hotellvegen Skeikampen ble godkjent av planutvalget i sak 
19/2020 den 24.04.2020. 
 
Representant for Olav Thon Gruppen har bedt om prinsipiell avklaring på spesielt to punkter 
før de går videre med detaljreguleringa. Administrasjonen har meldt tilbake at dette må i 
tilfelle skje politisk, og med første mulighet i planutvalget den 5. juni. 
 
Deres representant skriver i e-post den 30.04: «Vår boligmarkedsavdeling konkluderer med at 
det ikke oppnås høyere salgspris dersom alle bygg bygges i tre. Det er derfor uaktuelt for oss 
å gå videre med planarbeidet dersom det legges opp til at kommunen kan kreve at hele 
prosjektet bygges i tre uten å forutsette at kostnadene må være konkurransedyktige.» De har 
også bedt om at krav til antall varme senger legges fram for planutvalget.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Andel varme senger 
Plankonsulenten Multiconsult har oversendt et notat om vurdering av varme senger (vedlegg 
1).  Konklusjon:  

 Antall varme senger opprettholdes i et antall på ca. 40 senger 
 De varme sengene lokaliseres til Skeikampen Høyfjellstunet (ved tidligere Gausdal 

Høifjellshotell) 

Alternativ 2 med riving av hotellet: De beregner at antall utleiesenger da vil være om lag 220, 
ca. 35% mindre enn i dag. Forutsetninga for dette er at 20% av de private leilighetene leies ut, 
dette anslaget er basert på undersøkelser fra Hallingdal. De viser ellers til at bedrifts- og 
konferansemarkedet de siste årene har stått for om lag 35% av belegget. Dette markedet er 
synkende, og konsernet ønsker å konsentrere dette mer om knutepunkter. Ved alternativ 1 der 
hotellet skal bestå vil antall varme senger være større. Viser ellers til notatet. 
 
Materialbruk i bygg 
I vedlagte notat (vedlegg 2) har Multiconsult en redegjørelse for bruk av tre i bygg, spesielt i 
forhold til bruk av tre i bærekonstruksjoner (høge bygg). Bruk av tre har fordeler i forhold til 
god klimaeffekt, lokale næringsinteresser og estetikk og lokal byggeskikk. Utfordringer er 
spesielt knytta til lyd- og brannkrav, i tillegg til kostnader. Brannkrav løses ved at det for høge 
bygg er krav om heis, og dermed krav om automatisk slokkeanlegg. For å innfri trinnlydkrav 
er det forskjellige metoder, og med ulik erfaring om effekten.  
 
Økonomi: De viser til at boligprosjekter i massivtre rapporterer om noe høgere 
byggekostnader. Det vises til et par prosjekter med kostnadsøkning på 2-15%. En 
undersøkelse viser at en relativt høg andel ville vært villig til å betale 1-6% mer ved en 
salgspris på 4 mill. kr. Kun 6% ville betalt mer enn 10% ekstra. De antar også at økende 
bevissthet rundt klimaspørsmål kan føre til at miljøegenskaper verdsettes noe høgere i 
framtida.  
 
De har erfart at betalingsvilligheten er lågere for kjøpere på Skeikampen enn i en del 
konkurrerende destinasjoner. Konkurransedyktige priser er derfor viktig for å få tilstrekkelig 
salg til at prosjektet kan realiseres. Thongruppen er positive til å velge bygg i massivtre, men 
det er kun aktuelt å forplikte seg til bruk av tre for de deler av prosjektet der prisen er 
konkurransedyktig.  
 
 
VURDERING: 
 
Generelt 
Kommunedirektøren er generelt skeptisk til å gå for langt i bindende forhåndsvurderinger for 
tiltak etter plan- og bygningsloven. Det strider mot prinsippet om åpen prosess der alle har 
mulighet til å medvirke før det blir fatta endelig vedtak. Ei slik forhåndsvurdering kan ikke 
være juridisk forpliktende, men planutvalget kan føle en moralsk forpliktelse til å følge opp 
dette ved endelig behandling. En tilsvarende forhåndsvurdering av antall varme senger ble 
gjort i forbindelse med detaljregulering OTG Skeikampen for et par år siden. Olav Thon 
Gruppen har lagt et betydelig press på kommunen om at de må ha slik avklaring før de 



  
 
 

  
 
 

 

fortsetter arbeidet med reguleringsplanen. Det er opp til planutvalget hvordan de vil stille seg 
til dette.  
 
Varme senger 
I kommunedelplanen er arealet avsatt til næringsformål, basert på hotelldrift og kommersielt 
reiseliv. Alternativ 2 i planprogrammet forutsetter at hele eiendommen reguleres til 
fritidsbebyggelse, tilsvarende det som ble godkjent i reguleringsplanen OTG Skeikampen. 
Andelen varme senger blir etter dette forslaget omtrent som i planen for OTG Skeikampen. 
Samtidig må en være klar over at dette forsterker føringene om at andre utbyggere i området 
må få tilsvarende mulighet.  
  
Dersom planutvalget vil gi en forhåndsvurdering av dette, tilrår kommunedirektøren at det 
aksepteres et antall på 40 varme senger. Dette vil også gi lik behandling med 
reguleringsplanen OTG Skeikampen. Det er naturlig at de varme sengene plasseres på 
Høyfjellstunet sammen med øvrige varme senger, der en også har fellesfunksjoner som kafe, 
leikeanlegg, spaanlegg m.m. 
 
Bruk av tre 
Administrasjonen har argumentert mye både i denne saken og i planen OTG Skeikampen for 
bruk av tre. Departementet har slått fast at kommunen kan stille krav gjennom 
reguleringsbestemmelsene til bruk av tre også i bærekonstruksjoner. Mange utbyggere er 
skeptisk til dette, så da er det et spørsmål hvor strenge krav kommunen skal stille. Noen 
alternativer:  
  
I planen OTG Skeikampen ble denne formuleringa stående i bestemmelsene pkt. 6.6: 
«Innenfor hvert enkelt felt merket 1 til 16 skal bebyggelsen utformes som en helhet med tanke 
på form, materialbruk, volumer, farger og arkitektonisk uttrykk. Hus kan være ulike, men skal 
samhandle slik at gruppen fremstår som en harmonisk enhet. Det skal være høy kvalitet i 
arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk, med vekt på trematerialer. 
Fasadekonstruksjonen skal bygges med tre som hovedmateriale og fasaden skal ha et klart 
treuttrykk, eventuelt i kombinasjon med andre materialer. Takflater og fasader skal ha matte 
og dempede farger. Solcellepaneler kan benyttes både på skråtak og vegger, forutsatt god 
arkitektonisk tilpasning. I forbindelse med plan for overvannshåndtering skal grønne tak 
vurderes brukt.» 
 
I kommuneplanens arealdel foreslår administrasjonen  slik ordlyd ved 2. gangs høring: 



  
 
 

  
 
 

 

 

 
 (Opplysning: Det som står i ramme er juridiske bestemmelser, det i kursiv utenom ramme er 
retningslinjer.) 
 
Aktuelle alternativer: 

a. Krav om bruk av tre i fasader og bærekonstruksjoner 
b. Formulering som i reguleringsplan OTG Skeikampen 
c. Mer tilpasning til forslag i kommuneplanens arealdel 
d. La prosessen med høringer avgjøre, altså ikke gi noen signaler nå til utbygger 

Dersom planutvalget vil gi en forhåndsvurdering om dette temaet, tilrår kommunedirektøren 
alternativ b, slik at det blir likt for de to reguleringsplanene til Thongruppen.   
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I forhold til ønske fra Olav Thon Gruppen om forhåndsvurdering for detaljregulering 
Hotellvegen Skeikampen, vil planutvalget akseptere slik føring for videre planarbeid: 

a. Varme senger: Det aksepteres ca. 40 varme senger (kommersielt reiseliv), og at disse 
plasseres ved Skeikampen Høyfjellstun. 



  
 
 

  
 
 

 

b. Bruk av tre: Det brukes samme reguleringsbestemmelse som i reguleringsplan OTG 
Skeikampen, jfr. saksutredninga.  


