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Bakgrunn
I forbindelse med en utbyggingssak ble det oppdaget motstridende forhold mellom punkt 4.8
i reguleringsplan som åpnet for leilighetsbygg og punkt 5.4 og plankart som ikke åpnet for
dette. Fra særutskrift: “Her er det manglende samsvar mellom bestemmelsene og mellom
bestemmelsene og reguleringsformål i plankartet.” Videre fremkommer det i særutskrift at
kommunedirektøren også ser at “Planprosessen for vedtak av planen i 2015 var mangelfull,
hva gjelder både innhold i plandokumenter og manglende nytt ettersyn etter ønsket
formålsendring som følge av høringsinnspill.”.

Det aktuelle reguleringsområdet det er snakk om gjelder reguleringsplan pkt 5.4: “Området
SKI/SKT/V/P er kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, veg og parkering.”. Som
kjøper og nabo har vi forholdt oss til plankartet og reguleringsplan pkt 5.4 som ikke åpner for
leilighetsbygg. Og fra særutskriften “Kommunedirektøren finner at arealformålet
SKI/SKT/V/P ikke er korrekt angitt i plankartet for å åpne for fritidsbebyggelse.”.
Kommunen/utbygger gjør en endring i reguleringsplan og ønsker å åpne for 12,7m +
garasjeanlegg høye bygninger i dette området uten en formell planprosess.

Saken
For å rette opp dette manglende samsvar mellom reguleringsplan pkt 5.4 og 4.8 finnes det
egentlig tre muligheter:
a) Fjerne SKI/SKT/V/P fra 4.8 (og få samsvar mellom reguleringsplan og reguleringskart)
b) Åpne for leilighetsbygg i 5.4 og oppdatere reguleringskart eller
c) Åpne for leilighetsbygg etter bestemmelser fra 4.7 som eksisterende leilighetsbygg i
området (lavere, mer tilpasset eksisterende leilighetsbebyggelse).

Kommunen går imidlertid direkte for alternativ b) og henviser til særutskrift for behandling av
reguleringsplan i 2015: “Ved gjennomgang av saksframlegg og særutskrift for behandlingen i
2015 viser disse at skistadion til sluttbehandling av planforslaget ble foreslått og tiltenkt
utbygging med leiligheter, jf. rådmannens kommentar pkt. 2 til merknad fra Oppland
fylkeskommune datert 11.2.2014; « Bestemmelsene er nå supplert med eget punkt om
definisjoner, der dette er angitt (§4.4).Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på BFR11
ved stadion og på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan
benyttes av aktive skiløpere mv. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på områdene …
spesielt mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P (Stadion) for
å kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv.»”

Likevel står det videre: “Kommunedirektøren finner at det både var utbyggers og
administrasjonens hensikt å åpne for leilighetsbygg på skistadion. Det fremgår ikke i
saksforberedelsene til sluttbehandling at det ble vurdert om utnyttelsesgrad, høyder og
volumer innenfor skistadion hadde behov for å endres eller tilpasses sin særegne plassering
tett knyttet opp til SKI1, som utgjør hovedarealet for skiarrangementer. Det ble heller ikke
gjort noen vurderinger om at skistadionområdet også burde huse arrangementsbygninger;



garderobe/dusjfasiliteter, varmestue, toaletter. I så måte er kommunedirektøren av den
oppfatning at skistadion på plankartet burde blitt endret slik at utbyggers intensjon med
området ble speilet i plankart og bestemmelser. Men dette ble ikke gjort i 2015. Endringen
som ble gjort var kun halvvegs mht. korrekt uttegning av plankart og bestemmelser. Likevel
finner kommunedirektøren at intensjonen til utbygger og kommunedirektør den gang trolig
var å åpne skistadion for leilighetsbygg, der utnyttelsesgraden for slike bygg fremgår av pkt.
4.8”.

Og i fylkeskommunens merknader til endringen skriver de: “Fylkeskommunen forutsetter at
kommunestyret var innforstått med at dette var intensjonen for området SKI/SKT/V/P under
sluttbehandlingen i 2015.”

Oppsummert så begrunner kommunen at reguleringsplan kan endres/korrigeres så det kan
bygges 80 luksusleiligheter på et område regulert som kombinert formål bestående av
skianlegg, skiløype, veg og parkering med bakgrunn av at i særutskrift for behandling av
reguleringsplan skulle det endres for å kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av
aktive skiløpere.

Det første vi betviler er intensjonen om at dette området skulle benyttes til luksusleiligheter
fra starten av. Fra særutskrift fremkommer det mer som leiligheter i forbindelse med en
skistadion (til aktive utøvere osv).

Det andre er at siden denne reguleringsplanen ble skrevet i 2015 er det blitt bygget og solgt
mange hytter og leiligheter basert på opprinnelig reguleringsplan (uten særutskrifter fra
planbehandling). Og da vi kjøpte i 2020 forholdt vi oss til punkt 5.4 i reguleringsplan. Vi
mener at dette må kommunen ta hensyn til ved omgjøring av reguleringsplan. Som kjøper
må en kunne forutsette en viss langsiktighet i reguleringsplaner og ikke noe som totalt
endrer karakter i området. Hvor det i reguleringskart var skistadion og ikke leilighetsblokker
med skiløype.

Ref illustrasjon av hva kommunen ønsker å tillate a nye (pkt 4.8) kontra “gamle” (pkt 4.7)
(byggeår 2020) leilighetsbygg. Fra https://mosetertoppenskistadion.no/

https://mosetertoppenskistadion.no/


Hvis kommunen likevel kommer til den konklusjon at SKI/SKT/V/P skal kunne benyttes til
leilighetsbygg må de ta inn over seg at området har blitt utbygget siden 2015 og må tilpasse
en eventuell endring i reguleringsplan til bygningsmasse som har kommet siden den tid og
regulere til samme betingelser som eksisterende leilighetsbygg, reguleringsplan pkt 4.7.

Vi mener at kommunen i dette tilfellet har fattet et vedtak som går på tvers av intensjonen,
overordnet reguleringsplan og som har store konsekvenser for naboer og brukere av
Mosetertoppen skistadion. Vi mener at en så omfattende endring må tas som en ordentlig
planregulering. Videre ble endringen av reguleringsplan vedtatt i Kommunestyret den
28.04.2022 sak 45/22 der 10% av kommunestyret ble meldt inhabile pga hhv styreleder og
eier av utbyggingsselskapet. Vi ber statsforvalter se på dette vedtaket.
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