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Vedlegg: 1. Søknad om midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan den   

03.03.2020 
  2. Situasjonskart 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Eier av gnr. 210 bnr. 16 og 17 søker om midlertidig dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til formålet turveg i områderegulering Skei sør. Formålet er å 
kunne vinterbrøyte en hytteveg som er regulert til formål turveg (brukes som bilveg for 
de berørte eiendommene sommerstid). Ingen naboer, grunneiere eller andre berørte har 
innvendinger til dette. Det er en forutsetning at en regulert skiløype, som nå har vært 
stengt av grunneier, gjenåpnes for preparering og allmenn ferdsel. Området innlemmes 
nå i det pågående reguleringsarbeidet Hotellvegen Skeikampen. Etter som en viktig 
løype gjenåpnes, så mener kommunedirektøren dette gjør at løypenettet forbedres sjøl 
om denne regulerte turvegen vinterbrøytes. Det tilrås derfor å gi midlertidig 
dispensasjon inntil ny reguleringsplan er vedtatt, og på vilkår av at den andre skiløypa 
kan prepareres. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Søknaden 
Hjemmelshaver av eiendommene 210/17 og 210/16 søker i e-post den 03.03.2020 om 
midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til formålet turveg i områderegulering 
for Skei sør. Områdereguleringsplanen for Skei sør ble vedtatt 29.09.2014. 
 
Hytteområdet og vegen ligger rett nordvest for Thon Hotell Skeikampen.  
 
Hensikten med søknaden er å få mulighet til vinterbrøytet veg fram til 5 fritidsboligtomter, 
som midlertidig dispensasjon fram til vedtak om endring av reguleringsplan. Atkomstvegen til 
disse eiendommene har fram til nå kun fungert som sommerveg, og vinterstid har det vært 
kjørt skiløype her.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Søker viser til at det over tid har vært et ønske fra Skeikampen Pluss og Thon Hotell om å få 
gjenåpna nedfarten fra alpinanlegget til Thon Hotell Skeikampen på østsiden av gnr. 201 bnr. 
12, eier Trond Kirkenær. En slik nedfart vil medføre at behovet for skiløype som omtalt over 
faller bort. Nedfarten fra alpinanlegget er vist i reguleringsplanen, men det har inntil nå ikke 
vært undertegna avtale med Trond Kirkenær som har gjort preparering av nedfarten mulig.  
Trond Kirkenær har nå underskrevet en avtale med Skeikampen Pluss om tillatelse til å 
preparere nedfarten, under forutsetning av at det kan bli brøyta atkomstveg der skiløypa ligger 
i dag.  
 
Søker har gjennomført nabovarsling og har innhentet uttalelse fra berørte parter. Ingen av 
naboene har merknader til dispensasjonssøknaden. Skeikampen Pluss, som er driftsansvarlig 
for skiløyper og løypenett på Skeikampen, har ikke innvendinger til at vegen blir brøyta 
heretter. Det samme gjelder Olav Thon Gruppen og øvrige grunneiere, samt Torsdalsvegen 
veglag.  
 
Forhold til gjeldende plan 
Omsøkte vegareal er regulert gjennom områdereguleringsplan Skei sør. Inntil vegarealet som 
ønskes vinterbrøyta ligger 5 bebygde hytteeiendommer og 1 tomt. 4 av eiendommene er 
regulert gjennom områdeplanen, en eiendom og den ubebygde tomta er uregulert. Vegarealet 
ligger på grunn til eiendommen gnr. 201 bnr. 2. 
 
I gjeldende reguleringsplan er den omsøkte turvegen regulert til Turveg. 
Reguleringsbestemmelsene til dette formålet sier: «Alle veger som omfattes av formålet er kun 
tillatt for kjørende trafikk i sommerhalvåret og tillates ikke brøytet.» 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Grunnlag for å gi dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan: 
Dispensasjonen omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2 der det heter følgende:  
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler.  
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet.  
Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden  
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker.” 
 
 
VURDERING: 
 
Et godt løypenett er viktig for attraktiviteten til en destinasjon. Løyper fra sentrum og ut i 
naturområdene er spesielt viktige. Løypa/nedfarten på østsiden av 201/12 har vært veldig 



  
 
 

  
 
 

 

viktig for utfart fra Thon Hotell Skeikampen og hyttene omkring og ut i løypenettet. 
Tilsvarende er det en viktig nedfart fra alpinanlegget og tilbake til hotellet og 
omkringliggende hytter. Denne traseen har vært i bruk lenge, og ble regulert gjennom 
områdeplan Skei sør. Eier av 201/12 har de siste åra nekta preparering og bruk av traseen. 
Etter denne stenginga ble det viktig å ha mulighet for å preparere skiløype langs den omsøkte 
turvegen.  
 
Det er nå inngått avtale med eier av 201/12 om at denne løypa kan gjenåpnes og prepareres 
(det er allerede gjort), og dette skal tinglyses på eiendommen. Etter som denne løypa er på 
plass, bortfaller behovet for å preparere skiløype langs den regulerte turvegen. Skeikampen 
Pluss, som har ansvaret for drifting av løypenettet, har uttalt at det er greit å brøyte denne 
vegen.  
 
Ingen naboer, grunneiere eller vegselskap har innvending til at vegen blir brøyta.  
 
Barn og unges – og allemennhetens interesser 
For disse interessene er det viktig å få åpna opp att traseen på østsida av 201/12. Den regulerte 
turvegen vil da ikke lenger bli oppkjørt som skiløype. Da har den også liten betydning som 
ferdselsåre for allmennheten vinterstid. Trafikken blir også svært begrensa, etter som det er 
atkomst til 4-5 hytter.  
 
Miljø og sikkerhet 
Søknaden gjelder vinterbrøyting. Tiltaket vil ikke gi vesentlig påvirkning på naturmangfoldet 
da brøytinga skjer på eksisterende grusveg.  
 
Sikkerhetsmessig forventes heller ikke vesentlig endring med den svært begrensa trafikken. 
Det er viktig å ta hånd om overvatnet med grøfter og stikkrenner i forhold til 
nedenforliggende eiendommer.  
 
Presedens 
Det er viktig å beholde traseer for skiløyper i sentrum av destinasjonen, samt mest mulig å 
unngå at skiløyper krysser brøyta bilveger. I dette tilfellet er det en kort strekning, det er ingen 
skiløyper som krysser vegen, og eksisterende løype langs vegen erstattes med en bedre 
skiløypetrase.  
 
Ny regulering 
Det søkes om midlertidig dispensasjon. Dette har sammenheng med at naboareal er under 
regulering gjennom ny detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen. Forslagsstiller for 
denne planen vil nå utvide planområdet slik at den omsøkte vegen blir innafor den nye 
reguleringsplanen. I dette planforslaget vil turvegen bli foreslått omregulert. Dispensasjonen 
bør derfor gjelde fram til denne planen er vedtatt.  
 
Konklusjon 
Alle som har fått nabovarsel er enige i søknaden. Som en del av «pakka» med gjenåpning av 
en viktig løype, så vil tiltaket samla sett gi et bedre løypetilbud. Det er ikke andre vesentlige 



  
 
 

  
 
 

 

interesser som blir negativt berørt. Det er derfor klar overvekt av fordel med tiltaket, og det 
foreslås å gi midlertidig dispensasjon fram til ny reguleringsplan er vedtatt.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det gis midlertidig dispensasjon for vinterbrøyting av regulert turveg i gjeldende 
områderegulering Skei sør. Dispensasjonen gjelder fram til vedtak av ny reguleringsplan 
Hotellvegen Skeikampen. Vilkår for dispensasjonen er at den regulerte skiløypa over 
eiendommen 201/12 kan prepareres. Hjemmel for dispensasjonen er plan- og bygningslovens 
§ 19-3. 
 
Dette begrunnes med at tiltaket ikke har negativ virkning for viktige interesser, og det 
medvirker til et bedre løypetilbud på Skeikampen. 


