
Side 1 av 6 

 

 
 

 

 

SÆRUTSKRIFT 

Samlet saksframstilling 

 
       

 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

57/18 Planutvalget 21.09.2018 

56/18 Kommunestyret 27.09.2018 

 

 
Ark.: L12 l12 Lnr.: 12254/18 Arkivsaksnr.: 17/543-27 

 

Saksbehandler:  Lars Kristian Hatterud 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING ADKOMST TIL 

SKEIKAMPEN SKIARENA- SLUTTBEHANDLING  

 

Vedlegg:  

 1. Plankart datert, 24.05.2018, revidert 07.09.2018. 

 2. Planbestemmelser, datert 08.09.2018. 

 3. Planbeskrivelse, datert  24.05.2018. 

 4. ROS- analyse, datert 16.04.2018. 

 5. Samlet saksframlegg 1 gangs behandling, PU sak  48/18 dato 08.06.2018. 

 6. Plankart over grunnen, datert 24.05.2018. 

 

 

SAMMENDRAG: 

Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter 

hvis saksområde blir berørt. 

 

«Detaljreguleringsplan for adkomst til Skeikampen skiarena» med tilhørende 

planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser anbefales godkjent. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Planforslaget 

Forslag til «detaljregulering for Skeikampen skiarena» er mottatt fra Rambøll AS på vegne av 

Skeikampen Pluss BA. Beskrivelse av planforslaget går fram av vedlegg 3.   

 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Hensikten med reguleringen er å omregulere deler av vegtraseen fra krysset ved fylkesvegen 

til krysningspunkt av Skeiselva og inn til innkjørsel til Skeikampen skiarena. Som følge av at 

vegtraseen endres, justeres grensene for arealformålene langs veglinja.  

 



  
 
 

 

 

Forhold til overordnete planer 

Kommunedelplanen for Skei 2010 – 2022 ble vedtatt 17.06.2010. Området er her regulert til 

parkering og næringsarealer. Planområdet strekker seg også inn i kommunedelplanen for 

Veslesetra 2016-2027, vedtatt 26.05.2016. Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planutvalget den 09.03.2018 sak 21/18. 

Planutvalget vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 

gjort mindre endringer. 

 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 

Plankartet: 

- Byggegrensen 20 meter langs fylkesvegene er innarbeidet på plankartet.  

- Frisktlinjene i krysset mor fylkesvegen er justert slik at det sammenfaller med kravene 

til et T-kryss. 

 

Reguleringsbestemmelsene: 

- 4.02: presiser at tiltak som berører Fylkesvegen skal godkjennes av Vegvesenet før 

tiltaket kan igangsettes. 

- 2.04: tilføyelse om at situasjonsplanen skal inneholde opparbeidelse og bruk av 

uteoppholdsarealer. 

- Nytt pkt. 3.05.2: Veg/arm til Fylkesvegen skal være etablert iht. detaljreguleringsplan og 

byggetegninger før tiltak langs ny adkomst tillates. Byggetegninger som berører 

fylkesvegen skal godkjennes av Statens vegvesen før tiltak igangsettes. 

 

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 19.06.2018 til 17.08.2018. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 

Merknad: Kommentar: 

Oppland fylkeskommune, datert 

16.08.2018, sak.dok.nr: 17/543-22. 

Planen virker godt gjennomarbeidet og i tråd 

med planprogrammet og overordnede 

regionale og statlige føringer. Kulturarv har 

ingen merknader til offentlig ettersyn. 

 

Endringen med å tillate detaljehandel med 

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 

 

øvre begrensning på 1500 kmv er i tråd med 

Regional plan for attraktive byer og 

tettsteder (2016). Våre innspill til planen 

dreier seg i hovedsak om konkretisering av 

noen av bestemmelsene til planen slik at de 

blir mer entydige.  

 

Til bestemmelsen 2.04: Anmoder kommunen 

om å konkretisere bestemmelsen knyttet til 

krav om utomhusplan og opparbeiding av 

utearealene ytterligere. Det er viktig at 

arealene rundt bygningene fremstår estetisk 

tiltalende med god terrengtilpasning og 

utforming og så grønne som mulig. Dette 

krever en plan for utformingen som i tillegg 

til plassering av parkering og bebyggelse 

blant annet ivaretar eksisterende vegetasjon 

og opparbeider ny vegetasjon, ivaretar ferdsel 

for myke trafikanter, barn og unge, samt 

renovasjon på en god måte. Bestemmelsen 

må sikre at dette blir resultatet. 

 

Til bestemmelsen 4.04: Midlertidig 

masselagring/parkering: Dette dreier seg om 

store arealer sentralt og godt synlig for 

mange. Slik vi forstår bestemmelsen slik den 

nå er formulert gir den ingen konkret 

tidsavgrensning. Ber om at dette 

konkretiseres. Videre står det at trær i noen 

utstrekning skal bevares for å skjerme 

parkeringsplassen og for å myke opp 

inngrepet. Dette er en svært rund formulering 

som etter vårt skjønn gir stort rom for 

tolkning. Bør konkretiseres ved å angi antall 

dekar skjermingsareal eller på annen måte 

sikre at intensjonen blir ivaretatt.  

  

  

  

  

  

  

  

Krav til at situasjonsplanen skal inneholde 

opparbeidelse og bruk av uteoppholdsarealer, 

samt vise eksisterende og ny vegetasjon 

innarbeides i bestemmelsen etter 

fylkeskommunens anbefaling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området er allerede tatt i bruk til 

masselagring/anleggsområde, jf. Områdeplan 

for Skei sør. Trær og vegetasjon er borte som 

følge av dette. Innarbeider krav til framtidige 

søknader skal vise tidsplan for gradvis 

istandsetting. 

 

 

 

 

 

 

Merknaden er delvis tatt tilfølge. 

Fylkesmannen i Oppland, 

miljøvernavdelingen, datert 17.08.2018, 

sak.dok.nr: 17/543-21: 

Viser til tidligere uttalelse ved varsel om 

oppstart. Planforslaget ivaretar våre innspill. 

Fylkesmannen har derfor ingen merknader til 

planforslaget 

  

  

  

Merknaden er tatt til etterretning. 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE), datert 05.07.2018, sak.dok.nr 

  

  



  
 
 

 

 

17/543-: NVE har gitt en generell 

tilbakemelding, og viser til NVE`s veiledere 

for saksbehandling i arealplanlegging.  

NVE minner om at det er kommunen som 

har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig 

hensyn til flom- og skredfare i arealplaner, 

byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny 

utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd 

eller uttalelse til saken. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Merknaden er tatt til etterretning. 

Statens vegvesen, datert 07.08.2018, 

sak.dok.nr 17/543-20. 

Kryss mot fylkesvegen: 

I gjeldene plan ser det ut til at krysset mot Fv 

337 er regulert til rundkjøring med ytre 

diameter ca. 38 meter. Siktlinjene i krysset 

må kvalitetssikres. Det refereres til 

trafikkutredningen for krysset i 

kommunedelplanen for Veslesetra som 

argumenterte for valg av X-kryss. Vi forstår 

det nå likevel slik at det legges opp 

rundkjøring, som kommunen i sin tid ønsket.  

Det må settes rekkefølgekrav til oppgradering 

av krysset slik at det får en tilfredsstillende 

utforming før utbygging. I dag er krysset 

utformet med to T-kryss som er litt 

forskjøvet. Dette er ikke en tilfredsstillende 

løsning, og krysset må utbedres før 

anleggsstart slik at det sikres akseptable 

trafikksikre forhold også i anleggsperioden.  

Detaljerte tegninger som viser kryss med 

tilhørende anlegg for gange og sykkel skal 

sendes oss for godkjenning før bygging. 

Krysset mot fylkesvegen må være utbygd før 

anleggsstart.  

 

Byggegrenser:  

Fv. 337 er klassifisert i funksjonsklasse D og 

skal ha byggegrense på 20 meter. 

Byggegrense er ikke påført plankartet, dette 

skal påføres arealer som ikke er 

byggeområder da byggegrensebestemmelsene 

også omfatter masselagring og parkering. 

  

  

  

I områdeplanen for Skei sør er «krysset» 

regulert til rundkjøring, og endres ikke som 

følge av denne omreguleringen. Frisiktlinjer 

justeres slik Vegvesenet ønsker før vedtak av 

planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det innarbeides en rekkefølgebestemmelse 

med krav til når armen innpå fylkesvegen 

skal være utbedret iht. detaljreguleringsplan 

og byggetegninger, samt at byggetegninger 

som berører Fylkesvegen skal godkjennes av 

Vegvesenet før tiltaket igangsettes. 



  
 
 

 

 

Byggegrenser må påføres plankartet før 

vedtak, og det bør framgå i bestemmelsene at 

masselagring og parkering ikke tillates 

innenfor byggegrensa. 

 

Gang- og sykkelveg – rekkefølgekrav: 

Bygging av gang- og sykkelveg bør sikres 

gjennom rekkefølgebestemmelser.  

I bestemmelsene § 4.02 om gang- og 

sykkelveg går det fram at byggeplan skal 

omsøkes og godkjennes av vegvesenet før 

bygging. Dette er ikke nødvendig for en 

gang- og sykkelveg som ligger langs en 

privat veg. Men tiltak som berører 

fylkesvegen skal godkjennes av vegvesenet.  

Plankarter viser en smal grøft mellom gang- 

og sykkelvegen og kjørevegen, men 

bestemmelsene sier at denne skal være 

minimum 3 meter bred og at deler av det som 

er regulert til veg skal være grøft. Vi regner 

med at det sikres 3 meters bredde på denne 

grøfta i den videre planleggingen, blant annet 

er dette viktig med tanke på vinterdrift.  

 

 

Byggegrense 20 meter fra fylkesvegen 

innarbeides på plankartet før vedtak av plan. 

 

 

Bestemmelse 4.02 endres i samsvar med 

Vegvesenets merknad, samt presisering i 

rekkefølgebestemmelsene om når gang- og 

sykkelveg skal være etablert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden er tatt til følge. 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak.  

 

 

VURDERING: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

 

Det foreligger merknader fra Vegvesenet usikkerhet knyttet til rundkjøring i Fylkesvegen. Det 

er regulert rundkjøring i Områdeplanen for Skei, detaljreguleringsplanen for ny adkomst til 

Skeikampen skiarena tar inn i seg en arm fra denne framtidige rundkjøringen. Vegvesenet 

påpeker at krysset på sør Skei slik det er etablert i dag ikke er en tilfredsstillende løsning og 



  
 
 

 

 

krever at det blir satt krav til etablering av denne armen før anleggsstart slik at det sikres 

trafikksikre forhold på stedet også i byggeperioden. Rådmannen har tatt merknaden til 

etterretning og planbestemmelsene og kart er revidert på bakgrunn av merknadene. 

 

Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter hvis 

saksområde blir berørt. Rådmannen vurderer at de endringer som er gjort i plankartet og i 

bestemmelsene før vedtak av planen er såpass små at det ikke utløser noe nytt offentlig 

ettersyn eller høring. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for adkomst til Skeikampen skiarena vedtas.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Skeikampen skiarena. 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 21.09.2018 sak 57/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt.  

 

Innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan adkomst til Skeikampen skiarena. 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 27.09.2018 sak 56/18 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan adkomst til Skeikampen skiarena. 

 

 

 

 


