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Vi viser til nabovarsel vedr. forslag til planendring etter forenklet planprosess – Hafjell Panorama bnr 
12/29. 
 
Som nærmeste nabo (12/56) på nordsiden av den aktuelle eiendommen som nå skal søkes 
omregulert til fritidsbebyggelse, vil jeg komme med innsigelser på omsøkte sak om omregulering.  
Vi kjøpte naboeiendommen i 2002 etter lenge å ha lett etter hytte med romslig avstand mellom 
hyttene. Dette fant vi på denne hytta fordi den lå fint til med friområde både mot sør og nord. 
Reguleringen viste flere grønne friområder som ungene kunne boltre seg på. Det var derfor relativt 
romslig mellom hyttene. 
 
Det hevdes i foreløpig notat at kommunedirektøren er av den oppfatning at endringen ikke vil ha 
nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Dette er feil og det er flere forhold 
som gjør at vi har innsigelse. Disse er nevnt punktvis nedenfor. 
 
Vedr. endring av reguleringer 
 

1. Nåværende eiere av eiendommer på Hafjell Panorama har tilpasset sine hytter og uteplasser 
til eksisterende regulering og forventer at regulerende myndighet er sitt ansvar bevist for å 
unngå «snikfortetting» uten hytteeiernes godkjennelse.  Det gjelder også for oss. Vi har 
tilpasset uteareal og opparbeidet dette for å ha en fin uteplass mot syd. En viktig verdi i 
hyttefeltet Panorama i forhold til nylige utlagte felt i området, er at det ikke er fortettet. 
Dette må bevares. 
 

2. Friområder er med på å skape mer rom rundt hyttene og redusere fortetning. 
Dette bør kommunen som regulerende enhet være seg sitt ansvar bevist når et hyttefelt er 
godt innarbeidet og hyttene er plassert og bygget i tråd med regulering som tomtekjøpere har 
regnet med varer i lang tid. Vi minner om at det er bare 3 år siden siste justering av 
reguleringsbestemmelsene. Som regulerende myndighet skal Kommunen nettopp være en 
garantist for at reguleringer varer lenge og gir forutsigbarhet for hytteeiere som har etablert 
seg på et område. 
 

3. Reguleringen for Hafjell Panorama har nylig blitt endret og vedtatt februar 2019. Dette har 
gitt hytteeierne mulighet for større utnyttelse av tomtene. En omregulering av friområder til 
fritidsbebyggelse ble ikke gjennomført ved endring av reguleringen i 2019, hvilket ville vært 
naturlig hvis det var aktuelt. Så vidt vi kan se av plankartet skjedde ikke det. Det er naturlig å 
vurdere større utnyttelsesgrad og friområder samlet ved justering/endring av 
reguleringsbestemmelsene i hyttefelt. Dette ble ikke gjort ved endringene i 2019.  
 



4. Vi har også forespurt hytteforeningen vedr. de foreslåtte endringene siden de har en avtale 
med de opprinnelige grunneierne at endringer i reguleringen ikke kan skje uten foreningens 
godkjennelse i et evt. årsmøte. 
Vi har fått opplyst at det har foregått sonderinger med grunneierne og at kommunen er 
orientert om denne avtalen med grunneierne, senest i fjor. Ut fra kontakt med foreningen, 
virker det som at foreningen ikke er forespurt/varslet om forespørsel om denne 
omreguleringen. Siden det foregår en prosess mellom foreningen og grunneierne, vil det 
være riktig at reguleringsendringer foretas samlet for hyttefeltet, og ikke tomt for tomt. 
 

5. Det hevdes i skriv fra Structor side 6 at «nabotomten i nord har sin bebyggelse ca 10.15 meter 
unna tomtegrensen og har utsiktsretning stort sett i andre retninger enn mot planlagt ny 
bebyggelse». Til det er å si at vår hytte er plassert i tråd med det som er vanlig plassering i 
vestvendte lier, dvs nordvestre hjørne slik at uteplass kan bli mot sør for å få gode solforhold 
på uteplasser mot syd og vest. Det er feil å hevde at utsiktsretning stort sett er i andre 
retninger. Det er 3 vinduer mot syd fra 3 rom samt hovedplassen ute. 
I tillegg skal nevnes at vi har planlagt å øke arealet på vår hytte etter at den siste reguleringen 
gir oss mulighet for det. Dette vil bli gjort ved å forlenge hytta mot sør og i den forbindelse er 
det planlagt å ha store vinduer i retning syd helt opp til mønehøyde slik det er mot nord i dag, 
nettopp for å få god utsikt også den veien. Jeg vedlegger foreløpige tegninger på dette. 
 

6. Det henvises til at i henhold til plan og bygningsloven § 12-14 kan kommunestyret delegere 
myndighet til å treffe å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringen i liten grad 
vil påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og 
heller ikke berører hensynet til viktige natur og friluftsområder. 
 
I henhold til tolkningsuttalelse annonsert på Regjeringen.no 2019 er det betinget av: 
 

 
Vårt spørsmål blir da: 
Har kommunestyret gitt slik delegering? I så fall ber vi om kopi av vedtaket. 
 
Ut fra tolkninger vi har lest om denne type endringer, kan vi ikke forstå at kommunen har 
myndighet til å foreta denne foreslåtte omregulering uten at naboer godtar det. Vi ber derfor 
kommunen om å gi tilbakemelding på hvilket lovgrunnlag de mener å ha slik rett. 
 

7. Det angjeldende friarealet er et viktig friluftsområde for hytteeierne i nærområdet. Ettersom 
vegetasjonen har grodd til etter utbyggingen på 90 tallet og trær har vokst, har nærområdet 
fått mer og mer fugler og mindre dyr (bl.a harer og ekorn) som beriker nærområdet når man 
sitter ute. Vegetasjonen gir også bedre akustikk og demper støy i nærområdet. Friområde bør 
derfor bestå.  
 

8. Det er mange hyttetomter til salgs på Hafjell, så de som ønsker seg tomt har mange andre 
muligheter enn å velge et friområde i et opparbeidet hyttefelt. Pr i dag er det til salgs minst 
12 hyttetomter på Finn.no og det opparbeides stadig nye felt som gir rik anledning til å finne 
seg en tomt på Hafjell. Like i nærheten langsmed Storsteinsvegen kommer det mange nye 
hyttefelt.  
 



9. En omregulering av det foreslåtte friområdet, vil gi innsyn mot vår hytte og spesielt mot vår 
uteplass mot syd. En hytte på angjeldende friområde vil redusere verdien på vår hytte 
betydelig og gi oss mindre frihet til å boltre seg i området. 

 
Som det fremgår av punktene i dette brevet, er vi sterk motstander av at kommunen kan foreta en 
omregulering av det foreslåtte friområde til fritidsbebyggelse. Vi ber om at kommunen, som 
regulerende myndighet, er sitt ansvar bevisst og bevarer eksisterende regulering og avviser 
forslaget om å omregulere friområdet til fritidsbebyggelse.  
 
 
Vedr. foreslått hytte 
 

1.  I notatet til saksbehandler står følgende forslag til regulering for foreslåtte tomt: 
 

 
 

Vi forstår setningen «Det kan bygges med sokkeletasje dersom bygget plasseres der 
opprinnelig terreng legger til rette for det» at det skal gjøres dersom terrenget er brattere 
enn 1:5 ? (slik det står i reguleringsbestemmelsene).  Eller er det en annen forståelse? 
F.eks. kan det bebygges med sokkel selv om terrenget er slakkere enn 1:5? 
Vi kan ikke se ut fra kartet at området hvor hytta er plassert er brattere enn 1:5 og at den 
derfor ikke kan bygges med sokkel. Er det riktig? 

 
2.  Det hevdes at utkast til ny hytte tar hensyn til naboeiendommer. Det kan vi ikke se ut fra 

forslaget. Tvert imot er den foreslåtte hytta plassert så nærme grensen mot nabo mot nord 
som mulig og det er foreslått store vinduer, også mot nord som vil gi mye innsyn. 

 
 
Kort oppsummering 
Vi er sterk motstander av at angjeldende friområde tillates omregulert til fritidsbebyggelse. 
Friområder er med på å berike hyttefeltets verdi som fritidsområde. En evt. omregulering av 
enkeltområder (friområder) kan ikke gjøres tomt for tomt. Det må gjøres samlet i tråd med 
hytteeiernes ønsker. Kommunen må være sitt ansvar bevist som regulerende myndighet slik at 
reguleringer er forutsigbare og varige da hytteeiere har tilpasset seg gjeldende regulering. Den 
foreslåtte omreguleringen vil gi betydelig verditap for vår eiendom. 
Vi ber kommunen ikke tillate omregulering av det foreslåtte friområdet til fritidsbebyggelse. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nils Svensøy 
(Eier av Hemsetervegen 43, gnr 12/56) 
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Hytteeierforeningen Hafjell Panorama 


