
Marikollen alpinanlegg

Gjennomgang av grunnlaget for 

gjennomføring



Kommunestyrets behandling-mm
• Kommunedelplan for Fjerdingby, vedtatt 4.11.2009, 

stadfestet av MD, juli 2012

• Reguleringsplan for Marikollen, vedtatt 17.06.2015, 

stadfestet av MD ved brev av 15.12.2015

• Tillatelse til tiltak behandlet administrativt, brev av 

5.9.2016

• Høring av omlegging av veitrasè, fylkesmannen brev 

9.11.2016, ingen merknader

• Avtale med skiklubben, vedtatt 26.8.2015

• Justering av avtale med skiklubben, vedtatt 

15.02.2017



Kommunedelplan for Fjerdingby



Illustrasjoner og beskrivelse 

Illustrasjon er hentet fra dokument utlagt til 

offentlig ettersyn sammen med 

kommunedelplanen for Fjerdingby i 2009

Lilla farge viser oppfylt 

terreng, rødt viser skjæring



Illustrasjon vedlagt planen ved høring

Illustrasjon viser nye koter i nedfartene 



Reguleringsplan for Marikollen

-



Illustrasjoner ved høring av reg. plan



Illustrasjoner og beskrivelse

Beskrivelse hentet fra forprosjektet vedlagt reguleringsplan ved høring



7.2. Landskap 
Etablering av nye alpinbakker medfører endringer av terrenget i traséene og 
sidearealer og dermed endringer av eksisterende landskap. Ved utforming av 
alpinbakkene er prinsipp om fylling fremfor skjæring lagt til grunn, da skjæring i 
større grad gir et varig «sår» i landskapet enn fylling. Ved fortløpende tilsåing av 
arealer som ferdigstilles vil nytt landskap raskt revegeteres og fremstille naturlig. 
Bevaring av arealer mellom løypetraseene vil være med på å gi anlegget et grønt 
preg, og minske fjernvirkningen. 

Beskrivelse vedlagt planen ved høring

Utdraget under er hentet fra planbeskrivelsen der konsekvenser og virkning 

av tiltak er beskrevet 



Utsnitt hentet fra «plan for ivaretakelse av naturmangfold i 
Marikollen» som i sin helhet var vedlagt planen ved høring.
Viser lengdeprofil på nedfart og kotert plan som viser 
terrengbearbeidingen og hvordan registrert naturverdi ivaretas

Illustrasjon vedlagt planen ved høring



Profiler som viser helling i nedfartene og oppfylling av terrenget. (Hentet fra forprosjektet som 
var vedlagt reguleringsplanen ved høring.)

Illustrasjon vedlagt planen ved høring



Tillatelse til tiltak

• Tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplass i 

Marikollen og terrengarbeider i alpintraseene, samt 

vei fra Blystadlia til toppen av alpinanlegget, ble gitt i 

september 2016.

– Det ble omsøkt i henhold til reguleringsplanen og tillatelsen 

ble gitt administrativt. 

• Det ble senere klart at det var nødvendig å legge om 

veien inn til anlegget fra Blystadlia på grunn av 

stigningsforholdene og terrenginngrep

• Omleggingen innebærer et avvik fra regulerings-

planen og ble behandlet av landbruksnemnda som 

en landbruksvei og var i forkant sendt på høring til 

fylkesmannen og Østmarkas venner.   



Omlagt trasè for å 

unngå omfattende 

terrenginngrep

Regulert

trasè



Varsel om tilsyn

På bakgrunn av brev fra Østmarkas venner med klage  

av 28.03.2017 har kommunen varslet ansvarlig søker 

om tilsyn og har bedt om å få oversendt dokumentasjon 

på gjennomføring av tiltak.

Frist for dokumentasjon 5. mai d.å

Tilsynsdato 11. mai d.å


