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Vedlegg: 1. Illustrasjonsplan fra utbygger (delområde 1) 

 2. Uttalelse fra Skeikampen Pluss og Samrbeidsutvalget 23.03.2018 

   3. Tiltaksplan utarbeida av kommunen 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Reguleringsplan og utbyggingsavtale 

 

 

SAMMENDRAG: 

I tilknytning til reguleringsplan for Austlid Fritidspark var det krav om godkjenning av 

illustrasjonsplan for området mellom fjellstua og Vesleseterområdet. Slik forslag er 

levert i to omganger, og det har ved høring innkommet noen forslag om flere tiltak. 

Utbygger ønsker ikke å omarbeide planen, og det er enighet om at saken legges fram for 

planutvalget for avklaring av hva som kreves gjennomført.   

Administrasjonen har laget forslag til tiltaksplan som planutvalget tilrås å kreve 

gjennomført, i tillegg til illustrasonsplanen fra utbygger.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Reguleringsplan for Austlid Fritidspark ble vedtatt av kommunestyret den 30.04.2015. Som 

rekkefølgebestemmelse er dette tatt inn:  

 

Innen område friluftsformål er det avsatt areal til badeplass, båtplass m.m. ved 

Veslesetervatnet, samt akebakke skileik. Utbygger skal lage illustrasjonsplan for dette 

området som godkjennes av kommunen. Illustrasjonsplanen skal være godkjent før det 

gis tillatelse til fradeling eller utbygging på felt E og F. Bygging i samsvar med 

illustrasjonsplanen skal være gjennomført før det gis tillatelse til fradeling eller 

utbygging av mer enn 50 % av felt E. 



  
 
 

 

 

 

I utbyggingsavtala i tilknytning til reguleringsplanen heter det i pkt. 2.5 Grønn infrastruktur: 

 

Innen område friluftsformål er det avsatt areal til badeplass, båtplass m.m. ved 

Veslesetervatnet, samt akebakke skileik. Utbygger skal lage illustrasjonsplan for dette 

området som godkjennes av kommunen. Illustrasjonsplanen skal være godkjent før det 

gis tillatelse til fradeling eller utbygging på felt E og F, men seinest levert kommunen 

innen 01.09.2015. Bygging i samsvar med illustrasjonsplanen skal være gjennomført før 

det gis tillatelse til fradeling eller utbygging av mer enn 50 % av felt E, men seinest 

innen 01.10.2016. 

 

Utbygger leverte forslag til illustrasjonsplan 08.09.2015. Denne ble ikke godkjent av 

kommunen, og det ble bedt om et mer detaljert forslag. Et nytt forslag ble levert i løpet av 

høsten 2017. 

 

Det siste forslaget (sjå vedlegg 1) er sendt på høring til Skeikampen Pluss og 

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei/Austlid.  De har kommet med felles 

uttale datert 23.03.2018 (vedlegg 2). De viktigste momentene fra uttalelsen: 

- Badestranden har tidligere hatt en større utstrekning langs vannet enn det som framgår 

i illustrasjonsplanen. I illustrasjonsplanen er det avsatt for lite areal til at alle som 

ønsker å bruke plassen faktisk har plass. 

- Badestranden må tilrettelegges slik at det blir et større område med grus og gras som 

egner seg for badende mens de er på land. Grunnen ut i vannet bør være fingruset eller 

sandlagt. 

- Det må reetableres en badebrygge som gjør det mulig å legge på svøm fra dypere vann, 

slik det har vært tidligere.  

- Bål-/grillplass må trekkes lengre vekk fra badeplassen slik at røyk fra bål-/grillplass 

ikke blir til sjenanse for badende.  

- Båt- og kanoplass kunne med fordel vært samlokalisert der båtplassen er vist. Da 

kunne kanoplassen blitt en del av badeplass/badestrand slik at hele strandlinjen syd for 

veien blir badeplass.  

- I reguleringsplanen er akebakke skileik vist lagt i område mellom badeplass og 

parkeringsplass. Denne er ikke vist i illustrasjonsplanen. Dette bør inn i planen 

- Det er viktig at området framstår slik at alle føler seg velkommen til å bruke området 

og at det tydelig skiltes for bruk av allmennheten.  

 

 

VURDERING: 

Administrasjonen har gjennomgått illustrasjonsplanen sammen med representant for utbygger 

for å drøfte de momentene som er framkommet i høringsrunden. Det ble ikke oppnådd enighet 

om særlige endringer i forslaget. Administrasjonen mener at flere av momentene som er 

framkommet virker fornuftige, og kan gjennomføres uten uforholdsmessig store kostnader.  

 

I og med at en ikke oppnådde enighet om dette, så ble to muligheter drøfta: 

- Illustrasjonsplanen sendes tilbake enda en gang for å ta opp i seg flere tiltak 



  
 
 

 

 

- Det som er innkommet legges fram til planutvalget for behandling, som evt. kan sette 

vilkår for godkjenning.  

Utbygger foretrekker siste alternativet, bl.a. for å vinne tid slik at en kommer videre i saken, 

etter som dette er en rekkefølgebestemmelse som påvirker andre forhold ved gjennomføring 

av planen.  

 

Saksbehandler har etter dette vært på ny befaring av området og tatt bilder og vurdert tiltak 

slik området framstår nå. Ut fra dette er det laget forslag til en tiltaksplan for å gjøre området 

mer attraktivt og innbydende, og med vekt på at det skal være en allment tilgjengelig plass.  

 

Det mest omfattende tiltaket er oppfylling av arealer et stykke unna strandkanten, som i dag 

framtrer som et forsumpa og uryddig areal som er lite egna for aktiviteter. Her kan en fylle 

opp med fyllmasse og vegetasjonsmasse fra plasser der det pågår byggeaktivitet, så slik masse 

bør være kurant å få tak i uten særlig annen kostnad enn transport, etter som det stadig er 

behov for deponiplass for masse.  

 

Noen andre kommentarer: 

- Strandlinja for badeplassen utvides vesentlig i forhold til illustrasjonsplanen, slik at 

den gjelder arealet som i dag har sand/grus i vasskanten (fra 10 m fra gjerdet i sør og 

nordover til odden). 

- Bordene trekkes lengre unna strandkanten for ikke å sjenere de som bruker vatnet. Det 

kan gjerne legges bark/sand under borda for å lette vedlikeholdet med klipping av gras.  

- Utbygger ønsker å skille plass for kano og båt. Den søre delen av området er lite egna 

for bading, med steinete strand og starr i vatnet. Kanoene skal ikke ligge fast i 

området, men tas med. Vi tar dette til etterretning. 

- Opplagsplassen for båter er veldig lite attraktivt, terrenget er skada av maskiner og det 

er forsumpa. Her er det nødvendig med drenering, oppfylling og isåing. Dette kan også 

gjøres for en større del av baklandet for å få ut overflatevatnet, og gjøre det til et egna 

aktivitetsområde.  

- Odden ut i vatnet bærer preg av å være ei gammel steinfylling, og vi ser det ikke 

nødvendig å fjerne den nå. Men det vil bli en penere del av området om det fylles på 

grove masser mellom de store steinene, og finere masse som sås i på toppen. Det er 

innkommet uttalelse om at det her må reetableres brygge for bading. Vi har ikke funnet 

dokumentasjon for at det tidligere har vært brygge her, verken på gamle flybilder eller 

som spor i terrenget. Så vi ser det ikke naturlig å pålegge å bygge brygge.  

- Illustrasjonsplanen viser kun sommersbruk. I samsvarer med reguleringsplanen så 

forventer vi at det settes i stand akebakke og anlegg for skileik. 

 

Utbygger har også lagt fram illustrasjoner for etablering av to leikeplasser ved fjellstua. Disse 

plassene ligger inne i byggeområde, og omfattes ikke av kravet til illustrasjonsplan i 

reguleringsplanen. Disse forslagene blir derfor ikke omtalt her.    

 

Administrasjonens forslag til tiltak i området framgår av vedlagte tiltaksplan. Rådmannen 

tilrår at illustrasjonsplanen godkjennes, med vilkår om at tiltaksplanen gjennomføres som 

beskrevet. Dette kommer i tillegg til tiltak i illustrasjonsplanen, der det er spesielt viktig at det 



  
 
 

 

 

bygges opp permanente grillplasser, for å unngå fleire bålplasser med skade på vegetasjonen 

Det er også en forutsetning at området settes i stand som et aktivitetsområde for vinterbruk. 

Det er gått langt utover tidsfristen som er satt i utbyggingsavtala, og det foreslås nå å sette en 

relativt kort frist for gjennomføring.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      vedtak: 

 

1. Planutvalget godkjenner illustrasjonsplan for friluftsområde innen Austlid Fritidspark. I 

tillegg til gjennomføring av illustrasjonsplanen, er det en forutsetning at vedlagte 

tiltaksplan gjennomføres.  

2. Arealet settes i stand for akebakke og skileikaktiviteter vinterstid.  

3. Frist for gjennomføring av punkt 1 settes til 01.10.2018, punkt 2 før 01.12.2018. 

Oppynting og såing kan vente til våren 2019 med frist 1. juli. 

4. Dersom det blir behov for mer masse enn det en har tilgang til i 2018, kan oppfylling og 

istandsetting  i området for båtplass utsettes til 2019. 

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 08.06.2018 sak 51/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Vedtak: 

1. Planutvalget godkjenner illustrasjonsplan for friluftsområde innen Austlid Fritidspark. I 

tillegg til gjennomføring av illustrasjonsplanen, er det en forutsetning at vedlagte 

tiltaksplan gjennomføres.  

2. Arealet settes i stand for akebakke og skileikaktiviteter vinterstid.  

3. Frist for gjennomføring av punkt 1 settes til 01.10.2018, punkt 2 før 01.12.2018. 

Oppynting og såing kan vente til våren 2019 med frist 1. juli. 

4. Dersom det blir behov for mer masse enn det en har tilgang til i 2018, kan oppfylling og 

istandsetting i området for båtplass utsettes til 2019. 

 

 

 


