
 

      
      

      

      
00 22.3.19 Notat med beskrivelse av planendring etter klage Valborg Leivestad Gunnar Bratheim Gunnar Bratheim 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Reguleringsplan OTG Skeikampen DOKUMENTKODE 127554-PLAN-NOT-009 

EMNE Planjustering etter klage TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Olav Thon Gruppen OPPDRAGSLEDER Gunnar Bratheim 

KONTAKTPERSON Jarle Brunsell SAKSBEHANDLER Gunnar Bratheim 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 10103070 Arealplan 
utredning Skøyen 

 

Reguleringsplan OTG Skeikampen - planendring etter vedtak i 
kommunestyret 21.2.19 
 

Bakgrunn 

Reguleringsplan for OTG Skeikampen ble vedtatt av Gausdal kommunestyre 31.5.2018, sak 31/18. 

Vedtak ble kunngjort ved elektronisk utsending til partene 21.06.2018, annonsert i GD 15.6.2018 og 
lagt ut på kommunens nettside samme dag med klagefrist 6.7.2018. Det kom ingen klager på 
planvedtaket. 

I november 2018 tok en av grunneierne i planområdet kontakt med kommunen for å avklare 
muligheter for byggetiltak. Grunneier hevdet å ikke ha mottatt melding om reguleringsvedtak. 
Kommunen kunne ikke dokumentere at vedtaket var sendt, verken til denne grunneieren eller til 
flere av de andre berørte. Kommunen besluttet derfor å varsle berørte parter som ikke tidligere var 
tilskrevet og gi dem ny klagefrist.  

Ved fristens utløp var det kommet inn tre klager. Den ene av disse omhandlet høyde- og solforhold 
i den sentrale delen av utbyggingsområdet, samt private rettigheter knyttet til veg og parkering. 
Denne klagen ble ikke tatt til følge. 

To av klagene gjaldt formål og utnyttelsesgrad på felt 15FF/P. Disse klagene er i 
kommunestyrevedtak 21.2.2019 tatt til følge. I det etterfølgende redegjøres det for planendringen. 

Bakgrunn for planutforming i felt 15 FF/P 

Kommunedelplanen for Skei viser område 15FF/P som parkeringsområde, og 
detaljreguleringsplanen hadde etter Gausdals kommunes ønske lagt dette til grunn for 
planutformingen. Av hensyn til de berørte hytteeierne var det lagt inn en mulighet for at 
fritidsboligene kunne opprettholdes til det ble behov for utbygging av større parkeringskapasitet.  
Felt 15FF/P var derfor regulert til kombinert formål fritidsbolig/parkering med en rekkefølgeklausul.  
Fem år etter at område P1 som ligger vest for det kombinerte arealet er bygget, skal det gjøres en 
vurdering av parkeringskapasitet for å se om det er behov for å utvide parkeringen til 15FF/P.  Det 
kombinerte formålet hadde en lav utnyttelsesgrad, 10 %, for å sikre at det ikke ble foretatt store, 
nye utbygginger til fritidsformål.  
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Klagenes innhold 

Klagene gjaldt formålet og grad av utnyttelse for de to berørte hytteiendommene. Begge eierne 
ønsket å beholde eiendommene sine som rene fritidseiendommer, og ønsket at utnyttelsesgraden 
økes til 20 % BYA.  

Saksbehandling 

Klagene ble behandlet i Gausdal kommunestyre i sak 10/19 den 21.02.2019. Rådmannens innstilling 
var at alle klagene skulle avslås. 

Etter innspill fra SP ble det fattet vedtak om at felt 15FF/P skulle reguleres til fritidsbebyggelse og at 
utnyttelsesgraden skulle økes til 20 %. Det ble også fattet vedtak om at rekkefølgebestemmelse 
§4.15, siste del, skulle endre ordlyd til: Senest 5 år etter opparbeidelse av P1 skal det gjøres en 
kapasitetsvurdering for å avklare om anlegget må bygges om til to-plans parkering. 

I vedtaket står det videre at antall parkeringsplasser erstattes innenfor planområdet. 

Parkeringskapasitet 

Det aktuelle arealet i felt 15FF/P utgjør et areal på 2868 m2. Av dette er i det beregnet at i 
underkant av 2 100 m2 utnyttbart som parkeringsareal, grunnet byggegrense mot fylkesveg. Dette 
arealet ville hatt kapasitet til om lag 80 parkeringsplasser.  

I den delen av underetasjen PU6 som ligger under felt er det et areal på om lag 2450 m2, som ville 
gitt kapasitet til om lag 100 parkeringsplasser. Denne er imidlertid en reservekapasitet som ikke det 
er lagt opp til å benytte i planforslaget (jf. trafikkanalyse), og det er ikke krav om å opparbeide 
denne i reguleringsbestemmelsene. I rekkefølgekravene ang. P1 og underetasje står det følgende 
(bestemmelsene pkt 4.15): 

Det skal være opparbeidet ny dagparkering i P1 før utbygging av felt 2FK og 3FK. Det kan 
avtales trinnvis utbygging gjennom utbyggingsavtale. Før 2FK kan bebygges skal det 
avklares om det skal etableres parkering PU5  

Senest fem år etter opparbeidelse av P1 skal det gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare 
om anlegget må bygges om til to-plans parkeringsanlegg og/eller utvides til å omfatte felt 
FF/P.  

Underetasje under felt FF/P er med andre ord ikke omtalt. 

Det legges opp til å erstatte de 80 p-plassene på felt 15 med bruk av felt PU5 under felt 2FK. Felt 
PU5 utgjør et areal på 3450 m2, med kapasitet til 140 parkeringsplasser.  Thongruppen vil også se 
på andre muligheter for å bedre kapasiteten for besøksparkering, men da utenfor planområdet. 

Planendring 

Reguleringsplankartet er endret slik at felt 15 FF/P nå heter 15FF og er regulert til fritidsbebyggelse, 
frittliggende, % BYA 20 %. Felt PU6 er redusert, slik at det ikke går inn under felt 15FF. Revidert plan 
har dato 21.02.2019.  

Reguleringsbestemmelsene § 4.15 er endret i samsvar med kommunestyrevedtaket, og har siste 
revisjonsdato 21.02.2019.  

Det er også gjort mindre justeringer i § 3 – arealformål, og § 17 som omhandler byggeformålet. 

Det er videre gjort en justering i § 20.2 som omhandler underjordisk parkering og av feltbetegnelse 
i § 29.1. 

 


