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SAMMENDRAG: 
Det er utarbeida forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til utbygging av Ski in Skeikampen 
AS. 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.) 
 
Dette er ny utbygging i samsvar med gammel reguleringsplan for Skei Senter. Denne hadde 
ikke utbyggingsavtale. Etter reguleringsplanen er dette området avsatt til kommersielt 
reiseliv (blå farge). Det er derfor reglene for dette som trer inn her. Ny utbygger har 
akseptert å betale et redusert beløp i forbindelse med utbygginga, for å delfinansiere felles 
infrastruktur i Skei-området.  
 
Hovedinnholdet i framforhandla utbyggingsavtale er følgende:  
- Avtala gjelder 33 leiligheter som bygges for salg, men med egen utleieklausul slik som for 

de tidligere utbygde leilighetene i samme reguleringsplan..  
 Utbygger bistår gjennom avtaler slik at tomteeierne blir med i velforening og innbetaler 

årlig kr. 1.000 + mva til drifting av skiløyper, turstier og sykkelstier i området, reguleres 
hvert 3. år med utgangspunkt i indeksen i 2011 (beløp pr. 2021 er kr. 1.200 + mva.).  

 Utbygger forplikter seg til å betale kr. 20.000 pr. enhet. Midlene innbetales til et fond 
som kommunen bestyrer og skal brukes til infrastrukturtiltak i 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.  
 
Dette er en noe spesiell sak, ettersom reguleringsplanen er fra 1990-tallet og før vi etablerte 
ordninga med utbyggingsavtaler. Ny utbygger vil nå realisere utbyggingspotensialet som 
gjenstår innen reguleringsplanen. Plan- og bygningslova hjemler krav om utbyggingsavtale 
for denne nye utbygginga. På grunn av de spesielle omstendighetene med den gamle planen, 
har utbygger og kommune blitt enige om at det skal innbetales om lag halvparten av ordinær 
sats for slik utbygging. Forslaget til avtale er godkjent av den andre parten, og vi har ingen 
flere kommentarer. Kommunedirektøren tilrår at avtala godkjennes slik den er vedlagt.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Vedlagte utbyggingsavtale med Ski in Skeikampen AS godkjennes. 


