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SAMMENDRAG: 

Det er framforhandla forslag til utbyggingsavtale mellom Thon Hotellbygg AS og 

Gausdal kommune, i tilknytning til detaljregulering OTG Skeikampen. 

Reguleringsplanen er ute på høring. Utbyggingsavtala har virkemidler for praktisk 

gjennomføring av viktige rekkefølgebestemmelser, og avklarer finansiering for store 

tiltak. På grunn av omfanget av planen, og at avtala i noen grad avviker fra kommunens 

prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtale, så fremmes forslaget til politisk 

behandling før den legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Den vil senere bli lagt fram 

for kommunestyret til endelig vedtak.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Kommunestyret har vedtatt forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler, først generelle 

forutsetninger i sak 03/08 den 31.01.2008, og seinere spesielt for Skei-området i sak 50/10 

den 17.06.2010. Reglene for utbyggingsavtaler framgår av plan- og bygningsloven kap. 17. 

 

Denne avtala gjelder i tilknytning til forslag til detaljregulering OTG Skeikampen, som nå er 

på høring og offentlig ettersyn med uttalefrist 15. mars. Hovedinnholdet i framforhandla 

utbyggingsavtale er følgende: 

- Avtala gjelder 500 enheter/leiligheter (eksisterende og nye) og nytt areal for ervervsmessig 

virksomhet på 1775 m2 BRA. 

- Utbygger skal betale til et investeringsfond for fellestiltak i Skei-området. Beløpet er kr. 

50.000 pr. enhet for salg og kr. 700 pr. m2 ervervsareal. Samla potensiale ved full 

utbygging ca. kr. 26 millioner kroner.  



  
 
 

 

 

- Investeringsfondet skal dekke: 

o  Prosjektering og bygging av gang- og sykkelveg fra kulvert under fylkesvegen ved 

Fjellandsbyen og til kryss med Veslestervegen. Videre gang- og sykkelveg langs 

Peer Gyntvegen til Rustsetra, herunder sideforskyving av Peer Gyntvegen i ca. 150 

meter lengde, og kulvert for skiløype under Peer Gyntvegen.  

- Utbygger skal finansiere (utenom utbyggingsavtalemidler):  

o Hovedledning for vatn- og avløp i området, som overtas av kommunen.  

o Forlenging av kulvert ved Fjellandsbyen, for gang- og sykkelveg over skiløype i 

kulverten.  

o Etablering av parkeringsplass P1 med tilhørende busslomme. 

o Etablering av tilbringerheis fra P1 og opp til slalåmbakken 

o Tiltak for volum og/eller kapasitetsøkning av vatn, evt. finansieres sammen med 

kommunen dersom det velges en løsning som øker kapasiteten for en større del av 

Skei (dette krever mer prosjektering og forhandlinger før valg av løsning). 

- Dersom salg av eksisterende boenheter (Skitorget) skjer før opprusting/utbygging av 

Velkomstsenteret, skal det utstedes en garanti.  

 

 

VURDERING: 

Hjemmelen for utbyggingsavtale ligger i plan- og bygningslova. Alle vilkårene vi setter må ha 

hjemmel i lova. 

 

Ved gjennomføring av denne avtala blir det sammenhengende gang- og sykkelveg fra Skei 

Appartement og nedover til undergangen av fv. 337 ved Fjellandsbyen. Ellers forventes det at 

i løpet av et års tid vil det være gs-veg videre ned til Slåsetervegen, med unntak av et opphold 

på ca. 150 meter som det ikke foreligger reguleringsplan for enda.  

 

Avtala avklarer også forpliktelsene i forhold til bygging av stor parkeringsplass i området, og 

at det blir en tilbringerheis herfra og opp i skianlegget.  

 

Når det gjelder framtidig vassforsyning for en større del av Skei-området, har kommunen i 

gang en utredning om dette. Utbygger er kjent med dette arbeidet, og det blir egen avtale om 

hvordan dette skal løses for OTG Skeikampen teknisk og økonomisk.  

 

Nivået på innbetaling til investeringsfond er kr. 50.000, som er nedre grense for innbetaling i 

prinsippvedtaket i 2010. På grunn av det store utbyggingsomfanget blir det likevel et stort 

beløp tilgjengelig til investeringer for fellesskapet, og langt større pr. arealenhet enn ved 

utbygging på enkelttomter. I tillegg er det kostnadskrevende rekkefølgebestemmelser som 

utbygger må finansiere direkte. Det er ikke satt noen øvre grense for kostnaden med slike 

tiltak. Nytt i denne avtala er at det er satt inn regler for indeksregulering av beløpet på kr. 

50.000, etter som det kan forventes at utbygginga vil gå over relativt mange år. Prinsippet om 

indeksregulering mener administrasjonen bør inn i nye utbyggingsavtaler heretter.   

 

Utbyggingsavtala er godkjent av den andre parten. Det foreligger også enighet om 

partnerskapsavtale mellom utbygger og Skeikampen Pluss.  



  
 
 

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      vedtak: 

 

Vedlagte utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering OTG Skeikampen legges ut til 

offentlig ettersyn i 30 dager, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4. 

 

 

 

Formannskapet behandlet saken den 13.03.2018 sak 14/18 

 

Behandling: 

I forbindelse med saken var det en orientering ved plan- og miljørådgiver Jon Sylte.  

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Vedlagte utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering OTG Skeikampen legges ut til 

offentlig ettersyn i 30 dager, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4. 

 

 

 

 


