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SAMMENDRAG: 
 
Kommunestyret vedtok i sak 03/08 den 31.01.2008 prinsipper og forutsetninger for bruk 
av utbyggingsavtaler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 64 a. I tråd med vedtaket 
er det laga forslag til tilleggsbestemmelser for Skei-området. Det foreslås at for hver 
tomt/leilighet som bygges skal det betales kr. 50.000 til finansiering av fellestiltak. Til 
årlig drift av fellestiltak skal det betales kr. 1.000 pr. år for hver enhet. Forslaget legges 
ut til offentlig ettersyn. 
 
NYTT SAMMENDRAG: 
 
I høringsrunden kom det ikke inn merknader. Men parallelt med sluttbehandlinga var 
en på slutten av arbeidet med kommunedelplan og strategiplan for Skei-området, der 
det var sterke ønsker om mer offensiv satsing og behov for mer fellestiltak. En valgte 
derfor å avvente sluttbehandlinga, og dette er nå tatt opp igjen samtidig med at 
kommunedelplanen er til 2. gangs høring.  
 
Det er nå vesentlig mer utbyggingsområder og behov for mer omfattende 
infrastrukturtiltak. I samråd med Skeikampen Pluss er en kommet til at beløpet som 
kreves inn gjennom utbyggingsavtaler bør forhøyes. Det foreslås nå kr. 75.000 pr. 
hyttetomt til privat fritidsbebyggelse og kr. 530 pr. m2 BRA til ervervsbebyggelse. 



Beløpet til årlig drift er uendra kr. 1.000 inkl. mva pr. år for hver enhet. Forslaget legges 
ut til nytt offentlig ettersyn, etter som det er vesentlig endring fra forrige ettersyn. 
 
NYTT SAMMENDRAG:  
 
Det er innkommet merknad fra Skei Seterlag som viser stor bekymring for at 
totalkostnaden med infrastrukturtiltak kan bli for stor til at planlegging og utbygging 
kan gjennomføres. Dette gjelder spesielt for nye utbyggingsområder med tilknytning til 
Sør-Skeiheisen, der det arbeides for en avtale med Thon-gruppa om forskottering mot at 
grunneierne binder seg til å betale et beløp ved salg av tomt. Kostnader med tiltak som 
relaterer seg til Sør-Skeiheisen og som nå ligger inne i grunnlaget for 
utbyggingsavtalemidler, trekkes ut. Dermed foreslås det at beløp til utbyggingsavtaler 
settes til kr. 50.000 pr. tomt til fritidsbebyggelse og kr. 350 pr. m2 BRA for 
ervervsmessig bebyggelse. Videre at det settes et tak for beløpet som den enkelte kan 
pålegges til partnerskapsavtaler, rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale på kr. 
125.000 pr. tomt til fritidsbebyggelse og kr. 875 pr. m2 BRA til ervervsmessig 
bebyggelse. Midlene brukes etter denne prioritet: 

a. Partnerskapsavtale Thon-gruppa 
b. Rekkefølgebestemmelser 
c. Partnerskapsavtale Skeikampen + 
d. Utbyggingsavtalemidler. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Prosess 
Kommunestyret gjorde i ksak 03/08 den 31.01.2008 prinsippvedtak om bruk av 
utbyggingsavtaler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 64 a. Forutsetninger for bruk av 
utbyggingsavtaler framgår av vedlegg. I samme sak ble det også vedtatt at ”som en 
videreføring av utbyggingsavtaler for Skei-området oversendes dette en av komiteene for 
videre utredning.  
 
Bakgrunnen for dette er stor aktivitet i dette området og spesielt store behov for finansiering 
av fellestiltak for å sikre en konkurransedyktig destinasjon i framtida. Hensikten med 
utbyggingsavtaler er å skape forutsigbarhet for utbyggere og grunneiere for hvilke 
forutsetninger som stilles for utbygging. Størrelsen på krav må også være relatert til omfanget 
av utbygginga, og være knytta opp til kostnader med konkrete tiltak.  
 
Skeikampen Pluss, som er det nye fellesorganet for alle typer aktører innen næringslivet for 
Skei-området, er forespurt om innspill til dette arbeidet. De har laget en oversikt over 
investeringer i fellestiltak som er realistisk å gjennomføre for en periode på 10 år, samt en 
oversikt over realistisk utbygging gjennom nye reguleringsplaner i samme periode. Det 
presiseres at dette bare gjelder for reguleringsplaner som blir vedtatt heretter, da de som er 
godkjent før har egne utbyggingsavtaler.  
 
Dette forslaget har administrasjonen drøfta videre med Skeikampen Pluss, før det ble framlagt 
til drøfting i Planutvalget på møte den 16. mai i år. Synspunktene herfra ble tatt med tilbake for 
drøfting med Skeikampen Pluss, og på dette møtet deltok også planutvalgets leder. Det er 
forslaget som ble vedtatt på dette møtet som nå fremmes.  
 



Tiltak 
Dette er en oversikt over aktuelle fellestiltak å gjennomføre i Skei-området i løpet av en 
periode på 10 år. Skei-området defineres i denne sammenheng vidt og omfatter alle nye 
utbyggingsområder i Nordfjellet.  
 
Aktuelle (og realistiske) tiltak i løpet av 10 år:  
Nr. Tiltak Beløp 
1. Forbedring av skiløyper (planering, utvidelse) 500.000 
2. Kulverter, bruer (fylkesveg Sør-Skei, Veslesetervegen,  liten 

blå/PGvegen) 
4.500.000 

3. Nye skilt for turstier og sykkelveger 150.000 
4. Skilt langs veger i henhold til skiltplan 800.000 
5. Sykkelstier tilrettelegging 550.000 
6. Nye avtaler for skiløyper + kartlegging av Nordfjellet (samarbeid 

med PG skiarena) 
50.000 

7. Gang- og sykkelveger, lys 4.000.000 
8. Skistadion i samarbeid med skilag + asfaltert løype for rulleski og 

kunstsnøanlegg (1/3 av kostnad) 
3.000.000 

9. Oppgradering badeplass  og fiskeplass Veslesetervatnet 900.000 
10. Skøytebane med gjerde og lys 100.000 
 SUM 14.550.000 
 
Utbygging av ny heis, bakker og øvrig infrastruktur på Sør-Skei kommer i tillegg, og må da 
finansieres gjennom særskilte avtaler.  
 
Nye utbygginger 
Anslag for godkjenning av nye reguleringsplaner i de neste 10 år: 

Sør-Skei  250 enheter 
Skei sentrum    25 enheter 
Veslesetra    50 enheter 
Sum   325 enheter 

 
Alternativer for beregning av kostnad pr. enhet 
Ved å sammenholde beregna investering og antall enheter som bygges, får en et gjennomsnitt 
pr. enhet på  kr. 45.000. Det understrekes at dette er svært grove og usikre anslag.  
 
1. De dyreste tiltaka vil være mest av i Skeiområdet, og nytten størst der. Det bør vurderes 

om en skal dele opp i soner med forskjellig refusjonsbeløp. Eksempel: 
 Skeiområdet  50.000 
 Vesleseterområdet  40.000 
 Dette gir samla innbetaling på 15.750.000 etter ovenstående forutsetninger.  
 
2. Fordeling ut fra verdi/pris på tomta kan også vurderes. Eksempel: 
 Tomtepris 800.000 x 5% gir samla beløp på kr. 13 millioner.  
 
3. Et tredje alternativ er refusjon ut fra tillatt bruksareal (BRA). Dette kan være 

hensiktsmessig spesielt for leiligheter.  



 Eksempel: Gjennomsnittsareal 150 kvm/enhet  á 300 kr. gir samla beløp på  14.625.000 
kr. For en hytte på 150 kvm BRA blir dette kr. 45.000. 
 
VURDERING: 
 
Ved forrige drøfting i Planutvalget var det stor enighet om prinsippet og at nivået på beløpet 
syntes akseptabelt. Det var litt forskjellig syn på hvilket alternativ for beregning en skulle 
velge. Styret i Skeikampen Pluss gjorde enstemmig vedtak om at beløpet skal være likt uansett 
hvor enheten ligger i Skei-området, og uavhengig av om det er hytte eller leilighet og 
størrelsen på disse. De var opptatt av å ha et enkelt system. De foreslo at beløpet skulle 
innbetales ved overskjøting av tomta. Beløpet var det enighet om skulle være kr. 50.000 pr. 
enhet til fellestiltak. 
 
Nivå på årlig beløp for drift og vedlikehold av fellestiltak ble også drøfta. Styret i Skeikampen 
Pluss anbefaler et beløp på kr. 1.000 pr. enhet og år, og at dette legges til grunn for nye 
utbyggingsavtaler.  
 
Administrasjonen tilrår overfor Planutvalget at en legger forslaget fra Skeikampen Pluss til 
grunn, og at dette legges ut til offentlig ettersyn før endelig vedtak i kommunestyret. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. I tillegg til forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, jfr. pbl § 64 a, vedtatt av 

kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 
 
- Grunneier/utbygger må betale kr. 50.000 for hver enhet til utbygging av fellestiltak. 
- Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 1.000. 

 
2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 68/08 den 13.06.2008. 
 
Vedtak: 
 
1. I tillegg til forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, jfr. pbl § 64 a, vedtatt av 

kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 
 
- Grunneier/utbygger må betale kr. 50.000 for hver enhet til utbygging av fellestiltak. 
- Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 1.000. 

 
2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
 
 



 
 
NY BEHANDLING: 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i 4 uker. Det er ikke kommet inn noen skriftlige 
merknader. Etter høringsfristens utløp har saka vært drøfta i referansegruppa for ny 
kommunedelplan Skei og i styringsgruppe for strategiplan for Skeikampen. På det siste møtet 
var det konkret diskusjon om hvilke tiltak som kan bli finansiert gjennom utbyggingsavtaler. 
Erik Plathe fra Asplan Viak AS – som har høy kompetanse vedr. utbyggingsavtaler – ga 
uttrykk for at det er tvilsomt at løyper langt  fra reguleringsområdet kan finansieres gjennom 
utbyggingsavtaler. Det samme gjelder for skilting av stier/løyper langt unna, samt kartlegging 
av Nordfjellet. Dette betyr at deler av tiltak 1, 3 og 6 i tabellen kan måtte utgå.  
 
På samme møtet var det klare ønsker om flytting av fylkesvegen fra gamle renseanlegget og inn 
mot sentrum, samt et par rundkjøringer (ved gamle renseanlegget og ved avkjøring til 
sentrum). Disse tiltaka  kan finansieres ved utbyggingaavtaler.  
 
Kostnadene med de nye investeringene er mye høyere enn de som eventuelt går ut. 
 
VURDERING: 
 
Administrasjonen er kjent med at det er diskusjon om hva som kan inngå i utbyggingsavtaler. 
Full klarhet i dette vil en først få ved lovavklaringer fra departementet eller dersom saker blir 
prøvd for domstolen. Med de endringene som det kom ønske om på disse møtene, så vil 
kostnadene bli større enn i utgangspunktet. En er derfor på trygg grunn i forhold til å kreve inn 
det foreslåtte beløpet. Administrasjonen er av den oppfatning at beløpet ikke bør økes sjøl om 
investeringsbehovet blir større, ut fra at en er kommet fram til et omforent beløp. Forhøyes 
dette vesentlig kan det medføre at utbyggingsinteressa blir vesentlig lavere. Administrasjonen 
tilrår at det forslaget som har vært på høring opprettholdes.  
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 
     innstilling: 
 
I tillegg til forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, jfr. pbl § 64 a, vedtatt av 
kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 
 

- Grunneier/utbygger må betale kr. 50.000 for hver enhet til utbygging av fellestiltak. 
- Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 1.000. 

 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 74/08 den 22.08.2008. 
 
Behandling: 
Stig Melbø fremmet forslag om at andre strekpunkt får slik ordlyd: 
 

- Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 500. 
 



Det ble først stemt over rådmannens forslag med unntak av andre strekpunkt. Enstemmig 
vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over Stig Melbø`s forslag til endring av andre strekpunkt som ble 
forkastet med 4 mot 3 stemmer. 
 
Innstilling: 
 
I tillegg til forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, jfr. pbl § 64 a, vedtatt av 
kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 
 

- Grunneier/utbygger må betale kr. 50.000 for hver enhet til utbygging av fellestiltak. 
- Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 1.000. 

 
 
NY BEHANDLING: 
 
NYE SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saka ble sist behandla i planutvalget den 22.08.2008, og skulle deretter til sluttbehandling i 
kommunestyret. På samme tidspunkt var en i ferd med å trekke konklusjonene om innhold i ny 
kommunedelplan for Skei og strategiplan for Skeikampen. Disse planene innebar store 
endringer i forhold til gjeldende plan, noe som også ville ha stor betydning for behov for 
infrastrukturtiltak i området og dermed også på behovet for innhold i utbyggingsavtaler. En 
valgte derfor å utsette videre behandling av denne prinsippsaka i påvente av at en visste mer 
om hva det endelige innholdet i kommunedelplanen ville bli.  
 
Konsulentene som har bidratt i planarbeidet har gitt klar anbefaling om at ikke alle 
infrastrukturkostnader kan belastes de nye tomtene, noe må også legges på de etablerte. 
Skeikampen Pluss er anbefalt å stå for dette, som et fellesorgan for fellestiltak i området. 
 
Ny kommunedelplan for Skei er nå sendt ut på høring for andre gang, og det forventes at 
endelig plan vil bli mye i samsvar med dette. Prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler for 
Skei-området tas opp igjen på grunnlag av planforslaget som nå er på høring.  
 
Infrastrukturtiltak 
Sammen med Skeikampen Pluss har vi gått gjennom behovet for infrastrukturtiltak gjennom 
den nye kommunedelplanen. For hvert tiltak har vi foreslått en fordeling av hva som dekkes 
gjennom utbyggingsavtale og hva som dekkes av Skeikampen Pluss. Noen tiltak gjelder et 
konkret utbyggingsområde, og disse er i sin helhet tenkt finansiert gjennom utbyggingsavtaler 
for dette området. Nytt skistadion er lagt inn med 1/3 av anslått kostnad. Denne oversikta 
framgår av vedlegg 2. Vi understreker at dette er tall med stor usikkerhet, men de gir et greit 
anslag for det formålet de brukes til her.  
 
Utbygging av Sør-Skeiheisen er ikke tatt med i dette oppsettet. Dette er et kommersielt tiltak 
som ikke kan finansieres gjennom utbyggingsavtale.  
 



Behovet for nye infrastrukturtiltak innenfor kommunedelplan Skei har en kostnad på ca. 55 
millioner, og av dette mener vi at om lag 34 millioner kan kreves inn gjennom 
utbyggingsavtaler og resten gjennom Skeikampen Pluss.  
 
I tillegg kommer en del tiltak som ikke er med her, men som er generelle for hele Skei-
Vesleseterområdet. Disse er med i tabellen ved første gangs behandling av saka, men vi trekker 
ut pkt. nr. 2 (kulverter – er med i oversikta for Skei), 7 (gang-/sykkelveger – tas i avtaler for 
konkrete utbyggingsområder) og 8 (skistadion – er med i oversikta for Skei). Disse tiltaka 
gjelder utbedring av skiløyper, sykkelstier, skilting, badeplass m.m.. Kostnaden med disse er 
om lag kr. 3 millioner, og vi antar en fordeling med 1 million på utbyggingsavtaler og 2 
millioner på Skekampen Pluss.   
 
Antall nye enheter 
Dette tallet har økt vesentlig siden forrige behandling av saka. I kommunedelplanen er det 
antyda en tomtekapasitet på ca. 380 tomter. Med tillegg for leiligheter i sentrum tar vi 
utgangspunkt i 500 nye enheter innenfor kommunedelplanen, i tillegg kommer ca. 50 tomter i 
Vesleseterområdet. 
 
Kostnad pr. enhet 
Kostnader og fordeling oppsummeres i denne tabellen: 
 
 
Tiltak Kostnad Herav 

utbyggingsavtale 
Herav Skeikampen 

Pluss 
Kdelplan Skei 55 M 34M 21M 
Andre tiltak 3 M 1 M 2 M 
SUM 58 M 35 M 23 M 
Antall enheter 550    
Kostnad pr. enhet 105.000 78.000 27.000 
 
Kostnad på kr. 58 millioner fordelt på 550 nye enheter gir kr. 105.000 pr. enhet.  
 
Saka er drøfta på nytt med styret for Skeikampen Pluss, som består av representanter for 
grunneiere, utbyggere, reiseliv, handelsnæring. De foreslår å øke beløpet pr. boenhet til kr. 
100.000 i samsvar med de nye beregningene. For utbygging til kommersielt formål (reiseliv) 
foreslås det halvt beløp, og dette begrunnes med behovet for flere varme senger og at disse 
bidrar med en større årlig serviceavgift. De tilrår også at beløpet beregnes etter utbyggingsareal 
i stedet for boenhet, fordi dette antas å være mer rettferdig.  
 
 
NY VURDERING: 
 
Strategiplanen og den nye arealplanen har langt større ambisjoner enn tidligere. Det legges opp 
til mer utbygging, og det er lagt stor vekt på tilrettelegging for kommersiell utbygging i 
sentrum. Dette krever også mye mer av infrastruktur innen veger, stier, løyper, gangveger og 
lignende for at området skal framtre med stor kvalitet og attraktivitet. Dette vil i neste omgang 
gi grunnlag for verdistigning på arealer og høyere tomtepriser. Ut fra dette tilrår 
administrasjonen at en følger forslaget fra Skeikampen Pluss når det gjelder nivået pr. boenhet, 



og at dette fordeles slik at kr. 75.000 kreves inn gjennom utbyggingsavtaler og kr. 25.000 
gjennom Skeikampen Pluss.  
 
Administrasjonen er opptatt av at dette blir enkelt å administrere. For privathytter vil det 
enkleste være å bruke et fast beløp pr. tomt. For kommersiell utbygging av leiligheter kan dette 
bli lite differensiert etter som det er stor forskjell på størrelse på leiligheter, en stor leilighet kan 
deles opp i to små osv. Så her mener administrasjonen – på samme måte som Skeikampen 
Pluss – at beregninga bør skje etter utbyggingsareal (bruksareal – BRA). Vi antar at en 
gjennomsnittsleilighet er på ca. 70 m2, og dersom en skal kreve halv avgift for disse enhetene 
så blir det om lag kr. 700 pr. m2 BRA. Ved samme fordeling som over så blir det kr. 530 pr. 
m2 gjennom utbyggingsavtaler og kr. 170 pr. m2 gjennom Skeikampen Pluss. 
 
 
For årlig innbetaling til drift og vedlikehold var det anbefalt kr. 1.000 pr. enhet. Dette er det 
ikke kommet innvendinger til, og vi anbefaler dette som grunnlag for avtaler mellom 
Skeikampen Pluss og hytteeiere/velforeninger. Beløpet er inkl. mva.  
  
Konklusjon 
 Gjennom utbyggingsavtaler kan det kreves inn kr. 75.000 pr. tomt innen fritidsbebyggelse, 

og kr. 530 pr. m2 BRA for kommersiell utbygging. I tillegg kommer kostnader for å 
oppfylle rekkefølgebestemmelser for det enkelte utbyggingsområde. 

Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 1.000 inkl. mva pr. enhet. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 
      vedtak: 
 
2. I tillegg til forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, jfr. pbl § 64 a, vedtatt av 

kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 
 

a. Grunneier/utbygger må betale kr. 75.000 for hver enhet til privat 
fritidsbebyggelse til utbygging av fellestiltak, og kr. 530 pr. m2 BRA til 
ervervsmessig utbygging. 

b. Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 1.000 inkl. mva. 
 

3. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
Planutvalget behandlet saken den 18.03.2010 sak 34/10 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1. I tillegg til forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, jfr. pbl § 64 a, vedtatt av 

kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 
 



a. Grunneier/utbygger må betale kr. 75.000 for hver enhet til privat 
fritidsbebyggelse til utbygging av fellestiltak, og kr. 530 pr. m2 BRA til 
ervervsmessig utbygging. 

b. Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp på kr. 1.000 inkl. mva. 
 

2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
NY BEHANDLING ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN 
 
NYE SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. Det er kommet en merknad, fra Skei 
Seterlag den 30.04.2010. Uttalelsen er vedlagt saka. Nedenfor er det et sammendrag med 
administrasjonens kommentar.  
 
Skei Seterlag Administrasjonens kommentar 
Det foreligger ikke noe planvedtak som gir 
grunnlag for forhandling om 
utbyggingsavtaler. Saksframlegget inneholder 
en rekke feil forutsetninger som må 
gjennomgås av fagkyndige. 

Planvedtaket blir gjort nå (kommunedelplan), 
og det har vært en forutsetning at 
prinsippvedtaket gjøres samtidig. Dette er 
nødvendig for å kunne forhandle om 
utbyggingsavtale når det fremmes 
reguleringsplaner. 

Det skal foreligge et planvedtak med 
rekkefølgebestemmelser knyttet til konkrete 
tiltak før det inngås utbyggingsavtale. 

Dette stemmer. Det er imidlertid ikke 
utbyggingsavtale som vedtas nå, men 
prinsippvedtaket. Dette er en nødvendig 
forutsetning for å forhandle om 
utbyggingsavtale.  

Kommuneplanen eller reguleringsplanen skal 
ikke avgjøre de økonomiske forutsetningene 
for gjennomføringen av tiltak eller hvem skal 
betale hva. 

Vi er enige i dette. Dette gjøres til dels 
gjennom utbyggingsavtala som inngås 
parallelt med reguleringsplanvedtaket.  

Etter at planen er vedtatt – og før det gis 
byggetillatelse, skal det forhandles fram 
utbyggingsavtaler som sikrer at 
rekkefølgekravene blir oppfylt. 

I pbl. § 64 b står det ”utbyggingsavtaler kan 
gjelde forhold som kommunen har gitt 
bestemmelser om i arealdelen til 
kommuneplan, reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan”.  
§ 64 c omhandler saksbehandlinga, og det 
heter at ”kommunen kan ikke inngå bindende 
utbyggingsavtale om et område før 
arealplanen for området er vedtatt”.  
Det er klart at forhandlingene kan foregå 
samtidig med planarbeidet, men planen skal 
være vedtatt før utbyggingsavtala. Dette er 
slik vi har praktisert det. 

Utbyggingsavtalen skal fastsette hvilek beløp 
utbygger må betale – og i hvilken rekkefølge. 
Den skal også  beskrive kommunens/andre 
aktørers forpliktelser ift. avtalen. 

Vi er enig i dette. Etter vår oppfatning er ikke 
dette til hinder for at beløp omtales også i 
prinsippvedtaket – dette øker 
forutsigbarheten for grunneier/utbygger. 



FORHOLDSMESSIGHET og 
NØDVENDIGHET -  det skal vurderes i 
hvilken grad tiltaket utløser behov for 
oppgradering av infrastruktur eller andre 
fellestiltak 

Vi er enig i dette. Dette framgår i stor grad av 
rekkefølgebestemmelsene i arealdelen. 

Krav om innbetaling skal være knyttet til 
konkrete tiltak i området elller med direkte 
innvirkning på området. Dvs. at tiltak som 
ikke  direkte berører området ikke kan 
belastes utbygger. 

Dette er i hovedsak riktig. Men dette gir 
grunnlag for noe vurdering, for eksempel har 
det direkte betydning for planområdet at 
skiløyper henger sammen også utenfor 
planområdet.  

Det er ikke tillatt å kreve innskudd av penger 
til et fond som ikke skal brukes til et fastsatt 
formål. Formålet skal være relevant for 
tiltaket og avklart ift. kriteriene over.  

Vi er enig i dette. 

I tillegg til innbetaling gjennom 
utbyggingsavtale kommer oppfyllelse av 
rekkefølgekrav, og prosjektrelaterte avtaler 
som for eksempel finansiering av Sør-
Skeiheisen. Dett kan gjøre det fullstendig 
uinteressant å gjennomføre de planlagte 
tiltakene.  

Vi ser at det knytter seg stor usikkerhet og 
store investeringer spesielt rundt Sør-
Skeiheisen. Noe av usikkerheten kan løses 
ved at det innføres et tak på forpliktelser 
gjennom utbyggingsavtale og 
partnerskapsavtaler.  

 
Med bakgrunn i merknaden er det avholdt et drøftingsmøte med repr. for Skei Seterlag, der 
også leder i Skeikampen + deltok.  
 
I møtet var det fokus på den store usikkerheten som knytter seg til hvor mye den enkelte 
grunneier/utbygger må betale pr. tomt. Spesielt ble det vist til at det har vært drøftinger med 
Thon-gruppa om finansiering av Sør-Skeiheisen, som er et spesielt viktig forhold å realisere for 
å kunne gjennomføre viktige deler av planen. Forslaget er at nærmere definerte grunneiere 
binder seg til å overføre et konkret beløp til Thon-gruppa ved salg av tomta, og at Thon-
gruppa på dette grunnlag forskotterer Sør-Skeiheisen.  
 
 
NY VURDERING:  
 
Den merknaden som er kommet fra Skei Seterlag viser ingen uenighet om behovet for 
prinsippvedtak og utbyggingsavtaler, og det er lite uenighet om innholdet i utbyggingsavtala. 
Diskusjonen går nok mer på størrelsen på beløpet. Spesielt dette at totalbeløpet kan bli for 
stort ved utbygging av Sør-Skeiheisen - gjennom avtale om frivillig innbetaling til Thon, samt  
kostnader for å oppfylle rekkefølgebestemmelser, og på toppen et eget beløp i 
utbyggingsavtala.  
 
Det er enighet om at Sør-Skeiheisen og tilhørende anlegg med nedfarter, kommersielle 
utleieenheter og parkeringsplass er et spesielt viktig tiltak for å realisere de 
utbyggingsmulighetene som delplanen gir.  
 
I grunnlaget for beregninga av beløpet kr. 75.000 pr. tomt, ligger det også inne mange 
infrastrukturtiltak som relaterer seg til Sør-Skeiheisen. Kostnaden med dette er anslagsvis en 
tredjedel av totalkostnaden. Det foreslås nå at dette tas ut av grunnlaget for utbyggingsavtale, 



og i stedet legges inn i grunneiernes avtale med Thon-gruppa. Beløpet på kr. 75.000 pr. tomt 
kan dermed reduseres til kr. 50.000. Beløpet for kommersiell utbygging endres tilsvarende fra 
kr. 530 pr. m2 BRA til kr. 350 pr. m2 BRA.  
 
Videre er det enighet fra drøftingsmøtet om at det settes et tak på totalkostnader som kan 
innbetales til slike fellestiltak. Dette gjelder da for utbyggingsavtalemidler, kostnader med 
rekkefølgebestemmelser og partnerskapsavtaler. Omforent forslag er maksimalt  kr. 125.000 
pr. tomt, med slik prioritering: 

1. Partnerskapsavtale med Thon-gruppa 
2. Rekkefølgebestemmelser 
3. Partnerskapsavtale med Skeikampen + 
4. Utbyggingsavtale 

 
Dersom totalkostnaden for disse tiltak/avtaler overstiger kr. 125.000, så reduseres beløpet til 
utbyggingsavtale tilsvarende, med utgangspunkt kr. 50.000. Tilsvarende maksbeløp for 
kommersiell utbygging vil bli kr. 875 pr. m2 BRA. 
 
Når det gjelder bruken av midler til utbyggingsavtaler, foreslås det at Skeikampen + gjør 
prioritering av tiltak gjennom sitt årlige handlingsprogram, og at dette må godkjennes av 
kommunen når det gjelder finansiering med utbyggingsavtalemidler. Dette for å sikre at bruken 
skjer i samsvar med innholdet i den enkelte avtale.  
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 
      innstilling: 
 
 
Med hjemmel i pbl. § 64 a vedtas at i  tillegg til ”forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale” 
vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 

1. Grunneier/utbygger må betale kr. 50.000 for hver enhet til privat fritidsbebyggelse 
til utbygging av fellestiltak, og kr. 350 pr. m2 BRA til ervervsmessig utbygging. 

2. Maksimalt beløp som kan pålegges i henhold til partnerskapsavtaler, 
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale settes til kr. 125.000 pr. tomt til privat 
fritidsbebyggelse og kr. 875 pr. m2 BRA til ervervsmessig utbygging. 
Bruk av midlene har slik prioritet: 

a. Partnerskapsavtale med Thon-gruppa 
b. Rekkefølgebestemmelser 
c. Partnerskapsavtale med Skeikampen + 
d. Utbyggingsavtalemidler  

3. Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp pr. boenhet på kr. 1.000 inkl. mva. 
4. Skeikampen + lager forslag til årlig handlingsplan for bruk av 

utbyggingsavtalemidler. Planen godkjennes av kommunen slik at bruken  samsvarer 
med den enkelte utbyggingsavtale.  

 
 
 
Planutvalget behandlet saken den 11.06.2010 sak 63/10 
 
Behandling: 



 
Stig Melbø fremmet flg. forslag til endring av pkt. 2: 
 
Maksimalt beløp som kan pålegges i henhold til partnerskapsavtaler, rekkefølgebestemmelser 
og utbyggingsavtale settes til kr. 100.000 pr. tomt til privat fritidsbebyggelse og kr. 700 pr. 
m2 BRA til ervervsmessig utbygging. 
 
Det ble votert over hvert enkelt punkt. 
 
Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2 - Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Stig Melbøs forslag ble Stig 
Melbøs forslag enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 3 og pkt. 4 – Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 64 a vedtas at i  tillegg til ”forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale” 
vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 

1. Grunneier/utbygger må betale kr. 50.000 for hver enhet til privat fritidsbebyggelse 
til utbygging av fellestiltak, og kr. 350 pr. m2 BRA til ervervsmessig utbygging. 

2. Maksimalt beløp som kan pålegges i henhold til partnerskapsavtaler, 
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale settes til kr. 100.000 pr. tomt til privat 
fritidsbebyggelse og kr. 700 pr. m2 BRA til ervervsmessig utbygging. 
Bruk av midlene har slik prioritet: 

a. Partnerskapsavtale med Thon-gruppa 
b. Rekkefølgebestemmelser 
c. Partnerskapsavtale med Skeikampen + 
d. Utbyggingsavtalemidler  

3. Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp pr. boenhet på kr. 1.000 inkl. mva. 
4. Skeikampen + lager forslag til årlig handlingsplan for bruk av 

utbyggingsavtalemidler. Planen godkjennes av kommunen slik at bruken  samsvarer 
med den enkelte utbyggingsavtale.  

 
 
Kommunestyret behandlet saken den 17.06.2010 sak 50/10 
 
Behandling: 
Innstilling fra planutvalget ble delt ut.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 64 a vedtas at i  tillegg til ”forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale” 
vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, legges følgende prinsipper til grunn for Skei-området: 

1. Grunneier/utbygger må betale kr. 50.000 for hver enhet til privat fritidsbebyggelse 
til utbygging av fellestiltak, og kr. 350 pr. m2 BRA til ervervsmessig utbygging. 



2. Maksimalt beløp som kan pålegges i henhold til partnerskapsavtaler, 
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale settes til kr. 100.000 pr. tomt til privat 
fritidsbebyggelse og kr. 700 pr. m2 BRA til ervervsmessig utbygging. 
Bruk av midlene har slik prioritet: 

e. Partnerskapsavtale med Thon-gruppa 
f. Rekkefølgebestemmelser 
g. Partnerskapsavtale med Skeikampen + 
h. Utbyggingsavtalemidler  

3. Til drift og vedlikehold betales det et årlig beløp pr. boenhet på kr. 1.000 inkl. mva. 
4. Skeikampen + lager forslag til årlig handlingsplan for bruk av 

utbyggingsavtalemidler. Planen godkjennes av kommunen slik at bruken  samsvarer 
med den enkelte utbyggingsavtale.  

 
 
 
 
 
 


