
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - 1. 

GANGS BEHANDLING  
 

 

Planutvalget behandlet saken, saksnr. 1/18 den 19.01.2018. 

 

Behandling: 

Representanten Marie Louise Lørken, Felleslista, tok opp spørsmålet om sin habilitet som 

daglig leder i Høifjellsanatoriet as, grunneier innen planområdet og som styreleder og daglig 

leder i Skei booking as. 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.  

 

Vararepresentant Viggo Haugen, Bygdalista, tiltrådte, og Planutvalget behandlet saken med 7 

medlemmer. 

 

Jan Erik Kristiansen, Arbeiderpartiet, tok opp spørsmålet om sin habilitet som styreleder i 

Peer Gyntvegen. Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over 

habilitetsspørsmålet, og planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Nestleder Ole 

Kristian Klåpbakken ledet møtet. Vurdering av habiliteten ble gjort, og deretter votert over. 

 

Votering over habilitet: 

Planutvalget vedtok enstemmig at Jan Erik Kristiansen er habil.  

 

Representanten Jan Erik Kristiansen tiltrådte igjen, og Planutvalget behandlet saken med 7 

medlemmer. 

 

Følgende dokumenter ble referert: 

 E-post fra Britt Foss Olsen, datert 7. januar 2018 

 E-post fra Kai Linnes datert 7.januar 2018 

 E-post fra Kjell Åge Olsen 

 Notat fra Multiconsult datert 18.januar 2018 

 

Rådmannen fremmet forslag til nytt punkt 3: 

«Planutvalget vedtar at det gjøres endringer i planforslaget i samsvar med notat fra 

Multiconsult datert 18.01.2018. Dette gjøres før utlegging til offentlig ettersyn.» 

 

Votering over saken: 

Rådmannens forslag til vedtak, inklusive nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak/innstilling: 

 



 

 
 
 

 

 

 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12-10. 

 

2. Planutvalget vedtar at forslag til reguleringsbestemmelser endres på tre punkter (4.18, 6.6, 

og 13.2) før utlegging, jfr. rådmannens formuleringer i saksframlegget. 

 

3. Planutvalget vedtar at det gjøres endringer i planforslaget i samsvar med notat fra 

Multiconsult datert 18.01.2018. Dette gjøres før utlegging til offentlig ettersyn. 
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