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UTBYGGINGSAVTALE DEL AV REGULERINGSPLAN OTG SKEIKAMPEN GNR. 225 BNR. 165, 
166 OG 343  
 
Vedlegg: Forslag til utbyggingsavtale for gnr. 225 bnr. 165, 166 og 343 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Det er utarbeida forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan for del av 
OTG Skeikampen gnr. 225 bnr. 165, 166 og 343. Det er ikke innkommet merknader ved 
offentlig ettersyn. Utbyggingsavtala tilrås godkjent.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret har vedtatt forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i sak 03/08 den 
31.01.2008. Reglene for utbyggingsavtaler framgår av plan- og bygningslovens kap. 17. 
(Avtala er framforhandla før kommunestyret gjorde vedtak om nye forutsetninger i juni 
2021, og behandles derfor etter det gamle systemet.) 
 
Det er tidligere inngått utbyggingsavtale for den delen av reguleringsplan OTG Skeikampen 
som eies av Olav Thon Gruppen. På det tidspunktet forelå det ikke kjente utbyggingsplaner 
for de tre eiendommene som er nevnt over, og det ble ikke inngått utbyggingsavtale for 
disse eiendommene. Det blir nå gjennomført endring av reguleringsplanen som gjelder disse 
eiendommene gnr. 225 bnr. 165, 166 og 343. I den forbindelse er det forhandla fram forslag 
til utbyggingsavtale.  
 
Hovedinnholdet i framforhandla utbyggingsavtale er følgende:  
- Avtala gjelder bygging på 4 tomter, med formål utbygging for utleie (fritids- og 

turistformål).  
- Det skal innbetales kr. 700 pr. m2 BRA som bygges ut, i samsvar med tidligere praksis for 

slik formål. Midlene går inn på fond og brukes til investeringer i felles infrastrukturtiltak i 
Skei-området.   



  
 
 

  
 
 

 

 
Utbyggingsavtala har vært utlagt til offentlig ettersyn i 30 dager. Det er ikke kommet noen 
merknader.  
 
VURDERING: 
 
Hjemmelen for utbyggingsavtala ligger i plan- og bygningsloven. Alle vilkårene vi setter må 
ha hjemmel i lova.  
 
Avtala er i samsvar med etablert praksis for denne type utbygging. Forslaget til avtale er 
godkjent av forslagsstillerne. Det er ikke kommet noen merknader ved offentlig ettersyn.  
Kommunedirektøren tilrår at avtala godkjennes slik den er vedlagt.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale for gnr. 225 bnr. 165, 166 og 343 godkjennes. 


