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Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Reguleringsplan OTG Skeikampen  
 
 
SAMMENDRAG: 
 
En flomveg i reguleringsplan OTG Skeikampen foreslås flytta slik at deler av den blir 
liggende i utkanten av utbyggingsområdet, nær fylkesvegen. Medfører ellers ingen endring 
i arealformål, men noen bygg vist i illustrasjonsplan får litt endra plassering.  
 
Det er ikke kommet inn merknader ved høringa som tilsier endring i forslaget. 
Kommunedirektøren tilrår at endringa godkjennes.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn  
Detaljreguleringsplan OTG Skeikampen ble første gang vedtatt av kommunestyret den 
31.05.2018, sak 31/18. Etter klage ble en endra plan vedtatt den 20.06.2019, sak 32/19. I planen 
er det innlagt ei hensynssone faresone flomfare H_320 av hensyn til flomveg for overvatn, som 
går sentralt gjennom utbyggingsområdet.  
 
Multiconsult AS søker i brev den 21.12.2020 om mindre endring av detaljreguleringsplan OTG 
Skeikampen for å kunne endre trase for denne flomvegen. Søker oppgir slik begrunnelse:  
«Etappevis utbygging av planområdet har gitt noen utfordringer med den opprinnelig planlagte 
trasèen:  



     

• Det er krevende å få til flomveg i samme trasè som VA-ledninger ved P1 og langs felt FK2.  
• Store terrengendringer i felt FK2 gjør det vanskelig å utnytte deler av området til overflateparkering 
i byggefasen.  
• Trasèen for flomvei lar seg ikke realisere uten å rive eksisterende pumpehus for 
snøproduksjonsanlegget, og vil medføre kostbare midlertidige omlegginger av vannforsyningen til 
dette anlegget inntil en permanent erstatning står klar.» 
  
Endringer  
Det foreslås følgende endringer:  
Øverst i nord følger flomvegen den opprinnelig trasè før den svinger vestover mot Peer Gyntvegen 
mellom hus 11 og 12, og lar den følge gang- og sykkelvegen ned mot et basseng ved den store 
parkeringsplassen. Herfra følger den opprinnelig trase. Det er gjort mindre endringer i husplassering 
og illustrasjonsplan for å få plass til flomvegen.  
 
Forholdet til Plan- og bygningsloven  
§ 12–14 Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret 
kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan når 
endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale 
seg.  
 
Fra rundskriv til endringer i plan- og bygningsloven, kommentaren til § 12-14 i pbl:  
Med «når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». 
Hva som ligger i «ikke går utover hovedrammene i planen» må vurderes konkret i hvert enkelt 
tilfelle. Justering av grenser og arealformål vil som tidligere kunne være aktuelt. Det kan også 
være mulig å gjøre endringer i arealformål. Det må videre konkret i det enkelte tilfelle vurderes 
om endringen «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig». En endring som 
berører viktig infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen vil kunne falle utenfor. 
«heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder», det må gjøres en konkret 
vurdering i det enkelte tilfellet av om det er tale om viktige natur- og friluftsområder og 
grøntområder. Størrelsen behøver i så måte ikke å være avgjørende, både små og store områder 
kan være viktige.  
 
Høringsuttalelser 
Forslaget ble sendt på høring til berørte regionale myndigheter, naboer og vegselskap, med 
uttalefrist 29.01.2021. Det har kommet inn 5 uttalelser, som oppsummeres nedenfor.  
 

Sammendrag av uttalelsen Administrasjonens kommentar 
NVE (14.01.2021 – dok. 162): 
NVE kan ikke se at omlegginga av flomvegen 
vil utløse konsesjonsplikt, forutsatt at tiltaket 
blir dimensjonert for 200-årsflom + 

Tas til orientering.  



     

klimapåslag på 40%. Dersom tiltaket 
planlegges og gjennomføres i tråd med våre 
vassdragstekniske råd, mener vi tiltaket ikke 
trenger noen ytterligere behandling etter 
vannressursloven sin bestemmelser. Viser til 
aktsomhetsplikten i vannressurslovens § 5 
m.m. 
Statens vegvesen (26.01.2021 – dok. 163): 
De viser til kommunens utredning i saken, og 
at krav til vegens sideterreng er gitt i håndbok 
N101 Rekkverk og vegens sideområder. 
Statens vegvesen forutsetter at tiltaket 
planlegges iht. kravene i håndboka. 

Tas til orientering.  

Innlandet fylkeskommune (reg. 29.01.2021 – 
dok. 164): 
Viser til NVE sin vurdering og har ingen 
ytterligere merknader.  

Tas til orientering.  

Vegen Skei-Vesleseter-Lishøgda sameie 
(10.01.2021 – dok. 160): 
Det ser ikke ut til at omlegging av 
overvannshåndtering på Thon Eiendom vil ha 
innvirkning på vannføring i krysset 
Fylkesvegen – Veslesetervegen. De 
konstaterer med en viss undring at det legges 
ned stikkrenner ved ny bussholdeplass uten 
at det kan framvises dimensjonering av disse. 
Stikkrenna ved bussholdeplassen har samme 
dimensjon som stikkrenne gjennom 
Veslesetervegen. De forutsetter at det ikke 
tilføres mer vann enn det stikkrenne gjennom 
Veslesetervegen er dimensjonert for. Tilføres 
det mer vann må utbygger bekoste 
oppgradering av stikkrenne og bekkelukking 
ned på Skeikampen Leilighetssenter sitt 
område.  

I følge overvannsplanen som fulgte 
opprinnelig reguleringsplan, skal en god del 
av nedbørfeltet som drenerer til nevnte 
stikkrenne i Veslesetervegen, overføres til 
den innregulerte flomvegen, og det som 
drenerer til stikkrenna reduseres med ca. 2/3. 
Flomvegen som får mer vassføring drenerer 
langs ny gang-/sykkelveg langs fylkesvegen, 
og kommer ikke i kontakt med 
Veslesetervegen.  
Konklusjon: Ingen endring.  

Jørn Kihl (reg. 31.01.2021 – dok. 166): 
Eier leilighet i Veslesetervegen 971Cog er 
nabo til tiltaket. Oppgir å ha tidligere varsla 
om ulovlig oppfylling av fyllmasser i området 
hvor bygg 5 er planlagt plassert. Plassering på 
toppen av en ikke godkjent fylling gir ekstra 
høy mønehøyde og en kraftig og unaturlig 
skråning mot Skeisvegen. Støttemurer på 2,5 
meter er nå ønska inn i reguleringsplanen. 
Dette kan unngås ved å senke terrenget i 

Uttalelsen er kommet inn på e-post den 31.05 
kl. 17.55. Han oppgir at han prøvde å sende 
den 29.01, men fikk feil ved sending. 
Uttalefristen var 29.01. 
 
Den ulovlige fyllinga det vises til har 
kommunen tatt opp med grunneier, og disse 
massene har vi fått bekrefta er fjerna. 
 



     

sone 2 FK slik at de trapper naturlig ned mot 
Skeisvegen. I beskrivelsen antydes det at kun 
bygg 11, 10, 8 og 9 har blitt justert i ny plan. 
Han mener at bygg 5 også har blitt flytta 
lengre sør, og konstruksjonen flyttes da enda 
lengre ut på den høye fyllinga.  
Ved å plassere en opp mot 2,5 meter høy 
støttemur parallelt med Skeisvegen bør det 
gjøres nye støyutredninger. Støttemuren kan i 
verste fall gi en kraftig økning i trafikkstøy. 
Den vil også bli svært fremtredende og gi et 
unaturlig uttrykk mot Skeisvegen. Han mener 
at planen må endres rundt bygg 5 slik at en 
følger en naturlig trapping i terrenget.  

Plassering av byggene er kun vist i 
illustrasjonsplan, og er ikke juridisk bindende. 
Revidert illustrasjonsplan viser at bygg 5 
ligger på samme kotehøgde som i opprinnelig 
plan. Bygget ligger innafor 
reguleringsformålet både etter gammel og ny 
plan.  
 
Kommentar fra utbyggers plankonsulent: 
Bygget er flytta ca. 5 meter sørover.  
Støttemur: Også i vedtatt reguleringer det 
forutsatt støttemur langs GS-vegen. 
Endringene som foreslås er å forlenge denne 
ca. 5 meter sørover, samt at det innføres en 
ny støttemur på et begrenset parti lenger 
oppe i skråningen.  
Støy: Lavt støynivå langs Skeisvegen, og ingen 
bygg har nivåer over grenseverdiene i 
forskrift. Mur ligger langt fra vegen og har 
således begrenset refleksjonsvirkning. 
Forlengelse av denne muren 5 meter vil ha 
marginal effekt på støynivået.  
 
Konklusjon: Ingen endring. 

 
 
VURDERING:  
 
Mindre endring:  
Kommunen vurderer at saken skal behandles som mindre endring av vedtatt reguleringsplan. 
Endringen medfører ikke endring i arealformål, bare justering av plassering av bygninger slik de 
er vist i illustrasjonsplanen, som ikke er juridisk bindende. Endringa vil ikke påvirke 
gjennomføringen av planen i negativ retning,, og vil ikke gå utover hovedrammene i planen, jf. 
§12-14. Den vil lette gjennomføring av etappevis gjennomføring, jfr. begrunnelsen referert 
ovenfor. At flomvegen ikke blir liggende felles med VA-ledningen, vil være en fordel dersom VA-
ledningen må repareres. Flomvegen blir nå liggende felles med veggrøfta til gang- og 
sykkelvegen, noe vi anser som en fordel, men grøfta må da dimensjoneres i forhold til behovet 
for flomsikkerhet.  
 
Naturmangfold §§ 8-12:  
Utbyggingsområdet endres ikke fra gjeldende reguleringsplan. Vi kan ikke se at endringen vil få 
annen virkning for naturmangfold enn da de opprinnelig utbyggingsplanene ble vurdert. En sjekk 
mot tilgjengelig databaser viser at det ikke foreligger nyere kunnskap eller registreringer som vil 
komme i konflikt med utbyggingen.  
 



     

Høring 
Det er ikke kommet inn merknader som tilsier endring av forslaget, jfr. kommentarene i tabellen 
foran.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren mener at forslaget bør godkjennes som mindre endring av reguleringsplan 
OTG Skeikampen. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
detaljreguleringsplan OTG Skeikampen som omsøkt. 


