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Regulanten otg skeikampen (15/2048?)
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Videresendt melding:

Fra: Jarle Brunsell <jarle.brunsell@olavthon.no>
Dato: 21. desember 2018 kl. 13:20:05 CET
Til: Jon Sylte <Jon.Sylte@gausdal.kommune.no>
Kopi: "gunnar.bratheim@multiconsult.no" <gunnar.bratheim@multiconsult.no>
Emne: SV: Klage OTG Skeikampen

Det vises til oversendte klager på reguleringsplan OTG Skeikampen. Forslagsstiller ønsker å
kommentere følgende:
 
Klage fra hytteeiere i Sanatorievegen 50, 52, 56 og 58
 
Klagerne protesterer på høyde på bygg, og viser til innsigelser fra Fylkeskommunen.
 
Det er ikke riktig at Oppland fylkeskommune fremmet innsigelse til planen. Det påpekes videre at
det ble gjort en rekke justeringer i den øvre delen av den foreslåtte bebyggelsen i planområdet i
sluttfasen av planleggingen for å skape gode solforhold og siktlinjer.
 
Det vises videre til veirett og parkeringsrett, og dette er forhold som vil ivaretas som tidligere.
 
Klage fra Marie Louise Lörken
Klager mener at det for område 15 FF/P, hvor det er foreslått en %‐BYA = 10%, bør utnyttelsen
økes til minimum %‐BYA= 20%.
En større utnyttelse av disse tomtene vil etter klagers syn være viktig for eierne av tomtene.
 
Forslagstiller vil her kommentere at det har vært en dialog med grunneierne underveis i
prosessen, og at de ønsket å opprettholde dagens situasjon i området. Utbyggingsplaner har
ikke vært framme i diskusjonen, og har heller ikke blitt spilt inn i den ordinære høringsrunden.
Området er regulert som kombinert formål, med mulighet for utvidelse av parkering. En
utbygging på området vil gjøre transformasjon til parkering mindre aktuelt.
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Jarle Brunsell
Prosjektutvikler
Utbyggingsavdelingen

Olav Thon Gruppen
Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo



Besøksadresse: Stenersgt. 2
Tel.: 938 96 636
www.olavthon.no
 
Fra: Jon Sylte [mailto:Jon.Sylte@gausdal.kommune.no] 
Sendt: 18. desember 2018 14:00
Til: Jarle Brunsell
Emne: Klage OTG Skeikampen
 
Det er kommet to klager på reguleringsplanen for OTG Skeikampen. Kopi oversendes i egne
sendinger.
 
Dere har mulighet til å kommentere disse om dere ønsker. Vi ber om at dette evt. skjer innen 10.
januar 2019.
 
Med vennlig hilsen 

Jon Sylte
plan‐ og miljørådgiver
Tlf.: 950 36 936

http://www.gausdal.kommune.no/
Kom til Gausdal
 


