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Merknadene er i sin helhet innlimt under. Merknadenes «highlights» er merket gult. 
Kommunedirektørens svar på merknadene er vist i kursiv. 

1. STATSFORVALTEREN I INNLANDET, BREV AV 13.9.2022: 

To alternative plankart er lagt ut til høring. I forslagstillers alternativ er alle leilighetsbygg, eksisterende 
og framtidige, regulert til fritidsbebyggelse. I kommunens alternative planforslag er eksisterende 
leilighetsbygg regulert til fritidsformål, og all framtidig leilighetsbebyggelse regulert til fritids- og 
turistformål (utleieleiligheter). 
 
Våre merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet, datert 19.09.2017 og 31.08.2021, er i all 
hovedsak vurdert og innarbeidet i planforslaget. Her la vi særskilt vekt på landskapstilpasning, klima 
og energieffektivitet, samfunnssikkerhet og friluftsinteresser. Vi anbefalte at planrevisjonen ble sett i 
sammenheng med arbeidet med ny kommunedelplan for Øyer sør. Gjeldende reguleringsplan legger 
til rette for utleie og hotell (varme senger), og dermed en høy utnytting av overnattingskapasiteten. En 
omregulering til ordinære fritidsformål vil medføre en lavere utnytting, selv om det fortsatt vil være 
mulig for eierne å leie ut enhetene. I dag er 15 leiligheter regulert til utleie, og 35 leiligheter er unntatt 
krav om utleie. Omfanget av utleie er ikke dokumentert. Forslagstiller ønsker ikke etablering av en 
felles bookingløsning for utleieenheter, og mener de ikke har behov for denne 
overnattingskapasiteten. 
 
Kommunen har vurdert virkningen av å redusere kapasiteten på utleieenheter innenfor planområdet, 
og behovet for og etterspørsel etter utleieenheter i Hafjell. Planendringen er også vurdert opp mot 
knutepunktsstrategien som ligger til grunn for revisjon av kommunedelplan for Øyer sør. 
Kommunedirektøren mener planendringen ikke vil medføre økt press på andre utbyggingsområder i 
Hafjell. Presedensvirkning i forhold til annen hotelldrift i Øyerfjellet (Hornsjø) er også vurdert som liten. 
Kommunestyret vedtok i tillegg å legge ut et planalternativ hvor alle nye leilighetsbygg reguleres til 
fritids- og turistformål (utleie). Statsforvalteren støtter kommunedirektørens vurderinger om at det er 
hensiktsmessig å plassere framtidige utleieenheter sentralt i Hafjell. Dette vil være i tråd med 
nasjonale føringer om å legge til rette for arealbruk som i minst mulig grad medfører økt 
transportbehov. Samtidig var begrunnelsen for den opprinnelige reguleringen av utleieenheter ved 
Pellestova at det var et behov for overnattingskapasitet i nettopp dette området. 
 
Statsforvalteren mener at kommunen bør legge vekt på den samlede vurderingen av behovet for 
overnattingskapasitet, og da særlig kommersielle senger, i Hafjell. Planendringen innebærer en 
reduksjon i antall kommersielle senger, noe som kan gi et økt press på utvikling av utleieenheter i 
andre deler av Hafjell. Samlet behov for utleieenheter bør inngå som et sentralt tema i revisjon av 
kommunedelplan for Øyer sør. Vi forventer at man her identifiserer områder som er særlig aktuelle for 
utleie, og vurderer hvor stor planreserve for utleieenheter/varme senger det er behov for innenfor 
kommunedelplanens planperiode. Dette er vurderinger som bør være gjort før kommunen godkjenner 



en omregulering av leilighetsbyggene på Pellestova til rent fritidsformål. Statsforvalteren mener det er 
positivt at antall leilighetsbygg er redusert, og at nye bygg dermed tilpasses terrenget, med parkering 
under bakken. Kommunen har også en bevisst holdning til utebelysning, noe som vil bidra til redusert 
lysforurensing. Statsforvalteren mener det er positivt at det innarbeides krav om klima og 
miljøtiltaksplan jf. planbestemmelse 2.5. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Hvordan planendring på Pellestova innvirker på varme senger i Hafjell, blir antakelser som kun 
næringsaktører kan ha en klarere formening om. Disse vil også være farget av ulike/egne interesser 
og vil uansett være basert på grad av sannsynlighet mht. konsekvensen av reduksjon av antall varme 
senger på Pellestova. Ut fra knutepunktstenkning i KDP Øyer sør er det lagt til rette for varme senger i 
nye sentrale arealer som både er vanlig fritid og fritidsbebyggelse for næring/utleie. I de fleste planer 
er det i tillegg tatt inn bestemmelse om at utleie er tillatt. Etter offentlig ettersyn har forslagsstiller 
tatt opp en endring som samsvarer med kommunens alternative forslag der bygg A3 blir varme 
senger og utvidelse av hotellets kapasitet med hotellrom.  

Forslagsstiller har tatt merknaden til etterretning ved endring som beskrevet. 
 

Kommunedirektøren tar øvrige merknader om krav til klima og miljøtiltaksplan mv. til orientering.  
I forhold til energi, klima og miljø er det innarbeidet bestemmelse som åpner for solcellepaneler på 
tak og fasader, - ny bestemmelse pkt. 1.10. Alle nye planer åpner for dette og bruk av solceller på 
fritidsbebyggelse som også er ønsket fra politisk hold. 
Landskapstilpasning 
Bebyggelsen er plassert inntil   eksisterende bebyggelse, har parkering under terreng og vil i så måte 
begrense inngrep i landskap/terreng., og danner en samlet enhet.  
Det er ingen endringer etter offentlig ettersyn mht. plassering av bebyggelse, byggehøyder eller 
annet. Bebyggelsen ligger i en god avstand til Hafjelltoppen, og fremstår som en samlet helhetlig 
utbygging der terreng og landskap er godt hensyntatt og terrenginngrep er begrenset til 
adkomstveier og bebyggelsens fotavtrykk, Parkering er her lagt under bebyggelsen i et eget 
parkeringsplan. Sammenlignet med gjeldende plan tar dette planforslaget mer hensyn til 
landskapshelheten rundt planområdet. 

 

Pellestova sett mot Hafjelltoppen



 

 



 

 
2. NVE, BREV AV 6.7.2022. 
På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å 

gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi 
konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til 
konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som 
har størst behov. 

NVEs generelle tilbakemelding 
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og 
ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder 
dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema 
skal ivaretas i reguleringsplanen. 
 
Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller 
uttalelse til saken. 
Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

Kommunaldirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til orientering. Overvann skal håndteres lokalt og skal ikke 
medføre økte vannmengder nedstrøms. Merknadene er ivaretatt i krav i bestemmelser.  



3. INNLANDET FYLKESKOMMUNE, BREV AV 19.093.2022: 
 
Fylkeskommunens merknader  
Plan  
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova (2006) er regulert etter gammel planlov, der 
reguleringsformålet på hele planen er «Herberge og bevertning». Det åpnes opp for å bygge 90 
utleieleiligheter i tilknytning til hotellet. Området er omfattet av Kommunedelplan for Øyer sør 2006-
2015, men det er reguleringsplanen som skal gjelde jf. kommunedelplanbestemmelse pkt. 8.  
 
Fylkeskommunen støtter alternativt forslag til plankart fra Øyer kommunestyre, der F2 reguleres til 
fritids- og turistformål med krav til 100 % utleie. Dette av hensyn til klima og fordelene ved at flere 
deler.  
 
Kommunedirektøren viser til gjennomgang av kalde og varme senger i saksframlegget ved 
sluttbehandling. Kommunedirektøren tar merknaden fra Innlandet fylkeskommune til 
reguleringsformål til orientering. 
 
 
Kalde og varme senger. 
Fylkeskommunen støtter kommunedirektørens vurderinger om at det er hensiktsmessig å 
plassere framtidige utleieenheter sentralt i Hafjell. Dette vil være i tråd med nasjonale 
føringer om å legge til rette for arealbruk som i minst mulig grad medfører økt 
transportbehov. 
 
Kommentarer: 
Etter forslagsstillers endring av området A3 til rent hotellformål, er merknaden etterkommet for 
ett av de 3 utbyggingsområdene som forslagsstiller har foreslått til fritidsformål. Etablering av 
bygg for hotelldrift vil gi en forutsigbar bruk i kommersiell sammenheng og sikrer bruk som 
varme senger.  
Utleie av fritidsleiligheter kan hjemles i planen slik at dette er forutsigbart for fremtidige eiere. 
Kommunedirektøren foreslår innarbeiding av reguleringsbestemmelse at utleie er tillatt, jf. flere 
av gjeldende reguleringsplaner i Hafjell.  
 
 
Vi forutsetter at planprosessen med utarbeidelsen av detaljreguleringsplanen gjennomføres i 
henhold til overordnet lov- og planverk. Dette innebærer blant annet at regionale planer og 
strategier legges til grunn for arbeidet og blir innarbeidet i planforslaget, samt at bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel videreføres. Viser i denne anledning til 
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/.  
 
Medvirkning  
Vi ber om at plangrensen tydeliggjøres med plannavn- og detaljer i Innlandsgis. Det finnes etablerte 
fritidsboliger i området. Eiere og brukere av disse må sikres tilstrekkelig mulighet for medvirkning ved 
informasjon og tilgang til dokument som skal være offentliggjort.  
 
Beliggenhet og planavgrensning  
Planområdet ligger i enden av Hundersetervegen med Reinsvatnet i sørøst, Slåseterfjellet og 
Nevelfjell mot sør. Det er i overordnet kommunedelplan for Øyer sør vist til at vegen har god 
kapasitet herunder også med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap. På sommeren kan man også 
kjøre til Pellestova via fjellvegene. Vinterstid er det ingen alternativer til atkomst enn via 
Hundersetervegen. Fylkeskommunen stiller spørsmål til om trafikksikkerheten for myke trafikanter er 
tilstrekkelig ivaretatt. Det er en hovedadkomst inn til planområdet og denne krysser både 



hovedskiløypenett og sti. Trafikken inn i området vil øke som følge av utbygging og vi anmoder om at 
det vurderes alternative løsninger for å gjøre området tryggere for de som ankommer området på 
ski, gange eller sykkel. 
 
Kommentar:  
Merknad om medvirkning tas til etterretning. Naboer er tilskrevet digitalt, og all informasjon om 
planarbeidet er også lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
Trafikken vil øke når det blir flere enheter og flere varme senger.  
 
Dette er det kritiske område,  
- skiløype/sti og veg krysser i plan 
- adkomst til Pellekroa og til Peisestua 

 
Markert brun flate og oval sirkel viser kjerneområde der kjørende trafikk og myke trafikanter møtes 

Området er oversiktlig, men det kan være mange mennesker i dette området som kan gjøre det lite 
oversiktlig, mye bevegelse av biler og personer, kryssende trafikk mm. Det er vintertrafikken som er 
størst og kan være den mest kritiske. Med begrenses gjestetrafikk/dagsturtrafikken mht. tilgang til 
parkeringsplasser, vil dette gi en bedret situasjon. Parkering for gjester er allerede begrenset og kan 
begrenses ytterligere i vinterhalvåret da snø også vil måtte håndteres. Merknaden tas til orientering. 
Dersom det oppstår behov for en sikrere krysning, vil det være bedre å flytte de myke trafikantene 
enn å bygge en planfri krysning i et eller sårbart landskap. 
 
Stedstilpasning  
Det er på generelt grunnlag positivt at det fortettes i et eksisterende knutepunkt istedenfor å «ta 
hull» på nye områder. Dette vil bidra til å beslaglegge mindre urørt natur og gi en bedre intern 
infrastruktur i tilknytning til de eksisterende områdene. Vi vil likevel bemerke viktigheten av at i 
fortettingsprosjekter innenfor eksisterende bebyggelsesområder vil sette press på arealer til lek og 
opphold, noe som stiller større krav til dekning og kvalitet på de arealene som er igjen. Det vil derfor 
være særs viktig at hensynet til barn- og unges interesser blir tillagt vesentlig vekt i det videre 
planarbeidet. Viser i denne anledning til rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging».  
 
Barn og unge  
Alle som fremmer planer, private, kommuner, regionale myndigheter og andre offentlige instanser, 
skal etter loven ta hensyn til barn og unge i sin planlegging. Planen skal legge til rette for gode 
oppvekstvilkår og trygge miljøer. Loven stiller krav til private, så vel som offentlige forslagsstillere, 
om å sikre medvirkning fra barn og unge. Kommunen skal påse at dette er oppfylt. En vurdering som 
redegjør for plassering av uterom, eventuelle interne veger og adkomst til området må inngå i planen 
og følge planprosessen videre. Gode koblinger til eksisterende fritidsboligområder, gang -og 
sykkelveier og kollektivnett vil heve kvaliteten på planen og bør synliggjøres tidlig i prosessen  
 



Barn og unges interesser vil i denne sammenhengen først og fremst være koblet til trygg ferdsel for 
fotgjengere internt i området og bevaring av eventuelle områder som brukes til lek og opphold i dag. 
Gode løsninger her vil også kunne redusere bilbruken på kortere avstander. Videre må areal for 
opparbeidelse av uterom, lekeplasser og møteplasser, prioriteres og sikres kvaliteter som sol, ly, 
beplantning mm.  
 
 
Det må vurderes om det skal settes bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav til f.eks. 
lekearealer, og om det skal stilles krav til rekkefølge på tiltak. Rekkefølgekrav bør normalt sett 
benyttes for å sikre at offentlige arealer som veger og lekeplass samt teknisk infrastruktur blir 
opparbeidet på en tilfredsstillende måte til riktig tid.  
 
Kommentarer: 
Lekearealer har generelt ikke vært tema i reguleringsplaner for fritidsbebyggelse med arealer avsatt 
til dette formål med tilhørende bestemmelser. Arealer til lek er ivaretatt i omkringliggende 
friluftsområde og aktivitetsområde nord/øst for Pellekroa e som er opparbeidet i vinterhalvåret som 
arena og aktivitetsområde for ski og lekemuligheter. Utendørs aktivitetsområder for barn og unge er 
ivaretatt i nærområdet og tilgrensende friluftsområder/LNF-områder og kommunedirektøren anser 
dette som godt ivaretatt. Det er ikke noe til hinder for tilrettelegging for lek og aktiviteter ute eller 
inne men utendørs aktiviteter innenfor planavgrensningen kan lett komme i konflikt med øvrig bruk 
innenfor planens avgrensning.  
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering.  
 
Landskapstilpasning  
Fylkeskommunen savner en grundigere problematisering av de overordna landskapsgrepene i 
planen. Planområdet er en del av et større bebyggelsesområde, men det er likevel viktig at ny 
bebyggelse blir vurdert med hensyn til fjern- og nærvirkning. Ut fra illustrasjonene vil bygg A1 og A2 
bryte silhuetten og dermed bli godt synlig fra områdene rundt. Dette gjelder spesielt på kveld og natt 
med tanke på belysning. En ytterligere lysforurensning bør unngås og vi anbefaler at dette blir 
ivaretatt i planbestemmelse 2.6, der det kan settes krav til sensorbasert og avskjermet utebelysning, 
men det bør likevel gjøres en vurdering av høyder og hvilke konsekvenser det vil gi for fjellområdene 
rundt.  
 
Kommentarer: 
Bebyggelsen er tett knyttet opp til eksisterende anlegg med god avstand til Hafjeltoppen. Illustrasjon 
over viser hvordan bebyggelsen i dag fremstår i landskapet og nye bebyggelse vil bli liggende 
bakenfor eksisterende bebyggelse sett fra sør. Fra vest vil ny og eksisterende bebyggelse bli liggende 
bak terrengrygg fra adkomstvegen til Pellestova, men vil bli mer synlig og eksponert fra 
Slåseterfjellet. Når bebyggelsen bryter silhuetten, er bebyggelsen da plassert på eller nært opp til 
topper eller høydedrag. Kommunedirektøren oppfatter ikke at ny bebyggelse vil gi et endret bilde av 
bebyggelsen sett i forhold til omgivelsene. Kommunedirektøren tar merknaden til orientering og viser 
til vedlagte illustrasjoner under merknad 1.  
 
Friluftsliv  
Området er kartlagt og registrert som et svært viktig friluftslivsområde. Det er i dag et veldig 
populært turområde og er derfor av stor betydning for folkehelsen. Reguleringsplanen må derfor 
ivareta et godt sti- og løypenett i området og tilrettelegge for bruk av alt Hafjellområdet byr på av 
aktivitetsmuligheter. Fylkeskommunen tar det som en forutsetning at dette blir godt sikret i planen.  
 
Universell utforming  
Alle reguleringsplaner skal redegjøre for universell utforming, både for bebyggelse og for 
uteområder.  



 
Kommentarer: 
Krav til universell utforming er hjemlet i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Krav til handicap 
parkering følger av de samme lover og forskrifter.   
Samlet vurdering  
Fylkeskommunen har vurdert saken og støtter kommunens/kommunedirektørens planforslag der F2 
reguleres til fritids- og turistformål med krav til 100 % utleie. Pellestova er i dag tilgjengelig for myke 
trafikanter, til fots, på ski eller med sykkel, men fylkeskommunen stiller spørsmål til om 
trafikksikkerheten og hensynet til barn og unge er tilstrekkelig ivaretatt i planområdet, viser til 
vedlagt illustrasjon. Vi anmoder om at vurderingen synliggjøres og følger plansaken videre. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Forholdet til varme og kalde senger og fritids- og turistformål er nærmere omtalt i saksframlegget 
ved sluttbehandling. 
Trafikksikkerhet er kommentert i merknad over og kommunedirektøren tar merknaden i forhold til 
barn og unges sikkerhet til orientering. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vises 
en plan med vurderinger og tiltak for å ivareta spesielt barn med tanke på trafikksikkerhet.  
 
4. STATENS VEGVESEN, BREV AV 8.9.2022: 
Statens vegvesens rolle i planleggingen Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at 
føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske 
føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for 
et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og miljøvennlig transportsystem. 
 
Våre merknader til planforslaget  
Det er beskrevet god kapasitet på adkomstveiene til Pellestova, med spesielt stor trafikk på 
vinterstid. Ifølge planbeskrivelsen vil planforslaget ikke føre til økt transport sammenlignet 
med gjeldende reguleringsplan, da det ikke legges til rette for flere leiligheter. Samtidig 
planlegges det videreutvikling av hotellets fasiliteter med slakteri og serveringssted, uten at 
planforslaget inneholder vurderinger av om dette kan bidra økt trafikk. I våre innspill ved 
varsel om oppstart av planarbeidet i 2020 var vi opptatt av at trafikksikkerhet ble vektlagt i 
planarbeidet og at snuplass og tilgjengelighet for buss ble ivaretatt i planen. Vi kan ikke se at 
våre innspill er hensyntatt. Det beskrives at mange kommer til Pellestova til fots, på ski eller 
med sykkel, men konsekvenser for disse trafikantgruppene er ikke utredet. Dette er en 
mangel ved planforslaget. Serveringsstedet Pellekroa er bygd etter dispensasjonssøknad i 
2018, mens søknad om slakteri var behandlet som dispensasjon i 2021. I den forbindelse 
viste Statens vegvesen til at økt trafikk og andre konsekvenser som en følge av tiltaket ville 
bli best ivaretatt i en reguleringsplan for hele området. Vi forutsatte at trafikk og 
trafikksikkerhet ble tilstrekkelig ivaretatt i forbindelse med det nye slakteriet/restauranten, 
med et spesielt fokus på gående, syklende og skiløpere. Vi merker oss at forslagstiller i 
merknadsbehandlingen ikke går inn på de ulike temaene som det har kommet innspill rundt, 
og det fremkommer ikke av planforslaget hvordan det enkelte tema er vurdert, f.eks. 
trafikksikkerhet. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Merknadene tas til orientering. 
 
5. GLØR, BREV AV 29.8.2022: 
 



Renovasjonsselskapet GLØR IKS gjør oppmerksom på utfordringer ved å kombinere 
næringsaktører som hotelldrift og utleie med fritidsboliger som har krav på en kommunal 
renovasjonstjeneste. Vi imøteser derfor at vi i en tidlig fase tas med inn i diskusjonen om 
hvordan dette kan løses på beste måte. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Merknaden tas til orientering.  
 
6. FJELLGRENSENETTVERKET I LILLEHAMMER, RINGSAKER OG ØYER, brev av 11.9.2022: 
 
Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer ble etablert i 2018. 
Nettverket er i dag en sammenslutning av 30 ulike foreninger og lag. I 2022 ble navnet 
endret til Fjellgrensenettverket i Lillehammer, Ringsaker og Øyer. 
Vårt hovedanliggende er at naturlandskapet i området Hafjell - Nordseter – Sjusjøen, 
som deles av de tre nabokommunene Lillehammer, Ringsaker og Øyer, skal forvaltes i et 
felles langsiktig perspektiv med hovedvekt på naturopplevelse og friluftsliv. 
For nærmere presentasjon se vedlagte forankringsnotat for Fjellgrensenettverket og 
oversikt over tilsluttede lag og foreninger. 
Et av våre fokusområder er tiltak som begrenser lysforurensning og lar fjellet få 
nattehimmelen tilbake. Pr. i dag er lys-trykket fra Pellestova svært dominerende og 
påvirkningen i fjellområdet rekker så langt øyet kan se. Vi bifaller derfor grepet som er 
gjort i forslaget til Fellesbestemmelser 2.6. Forutsatt at bestemmelsen gjennomføres for 
både planlagte og eksisterende anlegg på Pellestova vil det ha positiv effekt for hele 
fjellområdet i de tre kommunene og bli et eksempel til etterfølgelse. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Det er i planer av nyere dato tatt inn begrensninger i forhold til utelys og fasadebelysning. 
For Pellestova er bebyggelsen konsentrert, og alt lys blir derved ikke spredt utover i 
landskapet. Det kan derimot bli rombelysning som vil bli den dominerende lyskilden. Det er 
tatt inn bestemmelse som regulerer utelys og fasadebelysning ved sluttbehandling.  
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering/dels etterretning.  
 
7. PLANRÅD AS, FOR PELLESTOVA HOTELL, brev av 12.9.2022: 
I forbindelse med høringen av planforslaget er det nå besluttet å bygge 25 til 30 nye hotellrom i 
bygget som er benevn A3. Det er ikke ønskelig å ha utleieleiligheter, men heller å utvide hotellet 
med profesjonelle og moderne hotellrom. Det forutsettes da at byggene i A1 og A2 reguleres til 
fritidsleiligheter. 



 
 
 
 
 
Kommunedirektørens 
kommentarer: 
 
Merknaden tas til etterretning og 
endringer innarbeides i plankart 
og bestemmelser ved 
sluttbehandling. Bebyggelse 
markert med rødt, endrer formål 
til hotell og overnatting.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. ANDERS FORMO, BREV AV 14.9.2022. 
Ref tlf samtale med Herr Haugan nå i dag. Vedlegger bilder av vår situasjon i dag i sameiet, 
som viser hvis vedlagte utringet og merket bygg, blir godkjent og bygget, vil vårt atrium blir 
som en stor GETTO/ FENGSEL 
 
Håper dere får med dere denne klagen og tar denne til etterretning og sørger for at 
detaljreguleringen blir rettet. 
Beklageligvis forela jeg alle saksdokumentene på Pellestova sist weekend, da jeg var syk sist 
weekend, så jeg trodde klagefristen var i dag, men forsto at jeg får utsatt klagefrist til i dag. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Byggehøyder er en del av planarbeidet. Planen setter rammer for høyder, grad av utnytting 
mm. For denne er arealer avsatt til formålene fritidsbebyggelse og hotell/overnatting. 
Grensene mellom de ulike formålene er satt men ikke eksakt plassering av bebyggelsen.  



 

 
Bakgrunn for merknaden er tap av utsikt mot Neveltoppen og at ved bygging av leilighets 
bygget vil vårt atrium blir som en stor GETTO/ FENGSEL  

 
Det kan være at møne og 
silhuetten på Neveltoppen blir 
sammenfallende i høyde men 
Neveltoppen blir  synlig kun i en 
begrenset sektor (15 m) dersom 
bygget flyttes 15 m mot sør. 
Kommunedirektøren kan ikke se 
at senking av bebyggelsen med  
1,5 m løser synlighet til 
Neveltoppen. 
 

 Slik kommunedirektøren ser det, vil ikke revidert planforslag ha noen virkning i forhold til solgang og 
tilfang av sol og lys til nevnte leilighetsbygg. Tap av utsikt mot en liten sektor mener 
kommunedirektøren ikke kan overstyre arrondering og plassering av bebyggelse. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 



 

 
 
Antatt siktlinje fra terrasse til Formo er vist over. 


