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Sammendrag: 
Øyer kommune fattet et vedtak om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Hafjell Skianlegg Mosetertoppen (Plan id. 201301A) den 28.04.22. Melding 
om vedtak ble sendt den 04.05.22. Kommunen har mottatt fire klager på planvedtaket. Alle 
klagene blir behandlet i dette saksfremlegget, men det gjøres en særskilt vurdering av hver 
klage. Det er fremsatt like anførsler i flere av klagene, og noe gjentakelse vil derfor 
forekomme. Samtlige klager er fra eiendom gbnr. 16/407 (se kart nedenfor) og de har 
rettslig klageinteresse. 
 
Klage nr. 1 er fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie. Klagen er mottatt den 25.05.22 og 
er levert rettidig.  
 
Klage nr. 2 er fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg. Klagen er den mottatt 25.05.22 
og er levert rettidig.  
 
Klage nr. 3 er fra Anne Ulset. Klagen er den mottatt 25.05.22 og er levert rettidig.  
 
Klage nr. 4 er fra Tonje Elisabeth Komnæs. Klagen er mottatt den 26.05.22 og er fremsatt 
dagen etter utløpet av klagefristen. Komnæs ber om at klagen likevel skal tas til behandling 
da fristoversittelsen skyldes arbeid i livsnødvendig sektor med døgnvakter flere dager på 
rad og hun hadde derfor ikke anledning til å levere inn klagen på et tidligere tidspunkt. 
Kommunedirektøren mener at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd jf. 



forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. Det legges vekt på arbeidssituasjonen til klager 
og den korte fristoversittelsen. En evt. endring av vedtaket kan påføre eier av området som 
omfattes av reguleringsendringen skade eller ulempe, men mener at innrettelseshensynet 
ikke kan tillegges for stor vekt ved en fristoversittelse på en dag. Det legges også vekt på at 
kommunen har mottatt 3 andre klager på vedtaket som er fremsatt innen fristen. Det er 
derfor begrenset hvordan endringen kan medføre «skade eller ulempe for andre» jf. 
forvaltningsloven § 31 annet ledd.  
 
Klagene omhandler i hovedsak at det ikke ønskes leilighetsbygg på skistadion. Klagerne 
mener at kommunens intensjon ikke var å tillate leilighetsbygg innenfor området 
«SKI/SKT/V/P» i 2015 og at endringene som er vedtatt 28.04.22 krever ordinær 
reguleringsprosess. Det er også reist spørsmål om behandlingen av habilitet i 
kommunestyret.   
 
Vestsiden Invest AS har sendt inn kommentarer til klagen i brev datert 01.08.22. Det er 
Mosetertoppen skiline drift AS er registrert eier av området som direkte er berørt av 
reguleringsendringen (gbnr. 16/367). Mosetertoppen skiline drift AS er datterselskapet til 
Vestsiden Invest AS. Kommentarene er i det vesentlige like kommunedirektørens 
vurderinger av anførslene, og blir derfor ikke kommentert særskilt i saksfremlegget. 
Kommentarene ligger vedlagt og er tatt til etterretning.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagene begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagene sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
  
 
Saksutredning: 
 
Retting av reguleringsplanen 
Øyer kommune tok initiativ til å rette opp åpenbare mangler og feil i reguleringsplan Hafjell 
Skianlegg Mosetertoppen (Plan id. 201301A) i vedtak datert 28.04.22. I forbindelse med 
sluttbehandlingen i 2015 ble det tatt inn i pkt. 4.8 at området «SKI/SKT/V/P» skulle kunne 
bebygges med leilighetsbygg. Pkt. 5.4 ble den gang ikke korrigert slik at den ble i samsvar 
med pkt. 4.8.  
 
I reguleringsendringen ble det i tillegg inntatt nye bestemmelser om tillatt grunnmurshøyde 
og utsjakting til garasjeanlegg i pkt. 4.8.  
 
Rettslig grunnlag 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å forta endringer av gjeldende reguleringsplan etter en 
forenklet prosess fremgår av plan og bygningsloven § 12-14 andre ledd: 
 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder.  
 



Det må vurderes om endringene «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig» 
og endringene må ikke gå «ut over hovedrammene i planen». Det ble foretatt en lovendring av 
bestemmelsen den 01.07.17.i Lovgiver mente at det var en snever adgang til å endre 
reguleringsplaner gjennom en enklere prosess for mindre endringer. Lovendringen innebærer 
at flere endringer som oppfyller de nye vilkårene skal kunne endres gjennom en enklere 
saksbehandlingsprosess fremfor en ordinær reguleringsprosess. Kommunen skal i større grad 
kunne anvende et planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilke endringer som kan gjennomføres 
etter de enklere saksbehandlingsreglene. Lovgiver ønsker å få en mer fleksibel og 
ressursbesparende gjennomføring av enklere planendringer.  
 
Kommunen skal gjøre en planfaglig og praktisk vurdering, og det er ikke størrelsen på endringen 
som i seg selv er avgjørende. I vurderingen skal kommunen legge vekt på konsekvensene for 
omgivelsene og behovet for bredere medvirkning. Dersom endringene er omstridte eller 
konfliktfylte, bør endringene gjøres gjennom en ordinær planprosess.ii Selv om det foreligger 
protester fra naboer, vil kommunen likevel kunne gjøre endringer etter plan- og bygningsloven 
§ 12-14 annet ledd, men endringer i strid med nasjonale og viktige regionale interesse som gir 
grunnlag for innsigelse må gjøres gjennom en ordinær reguleringsprosess.  
I vurderingen må det tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir 
berørt. Videre må endringene være innenfor planens hovedramme, og hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder kan ikke berøres.   
 
 
 

 
Klagernes eiendom markert med blått (gbnr. 16/407). Planendringen omfatter gbnr. 16/367, og 
kommunen har gitt tre rammetillatelser innenfor området etter planendringen (se røde bygg på 
gbnr. 16/367).  

 
i Prop.149 L (2015-2016) kapittel 8 
ii Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 12-14. Endring og oppheving av 
reguleringsplan, Juridika (kopiert 18. juli 2022) 
https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-14/kommentar/ 
 



 
 
Berørte parter fikk anledning til å uttale seg før det ble fattet vedtak jf. plan- og 
bygningsloven § 12-14 tredje ledd. Samtlige parter som klager hadde merknader til 
planendringen, og kommunedirektøren har kommentert merknadene i dokument 
«GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER» før planendringen ble vedtatt. Hensynet til medvirkning i planprosessen 
fra klagerne er ivaretatt jf. plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd. 
 
Motstrid i plandokumenter fra 2015 
Reguleringsbestemmelser 
Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsene; 
 
I pkt. 4.8 åpner for at område SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg. 
«Områder som bebygges med leilighetsbygg: Områdene BFR4 til BFR7, samt BFR 10, 
BFR11 og SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg[..]» 
 
I pkt. 5.4 i reguleringsbestemmelsene er leilighetsbygg ikke nevnt. Det står at SKI/SKT/V/P 
er «kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, veg og parkering.» 
 
Vedtak (særutskrift) datert 19.02.15 
I rådmannens kommentarer til Oppland Fylkeskommune er det klart at kommunens 
intensjon er å regulere leilighetsbygg; 
«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. Det er 
i reviderte bestemmelser lagt opp til at leilighetsbygg ikke tillates på BFR1 ,2 og 3, da disse 
ligger inntil allerede utbygde områder, eller områder under utbygging. Svært viktig å kunne 
ha leilighetsbygg på områdene lenger unna, spesielt mot stadion (spesielt BFR11, men også 
4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P[…]» 
 
Videre i vedtaket har rådmannen kommenater til Harald Walder som protesterte på at det 
åpnes for å tillate leilighetsbygg i reguleringsplanen. Rådmannen gir følgende kommentar til 
Walder: 
«I tillegg ønsker regulant å ha muligheten å bygge leilighetsbygg i tilknytning til fremtidig 
skistadion på Mosetertoppen til utleie til større grupper og idrettslag. […] Det vises også her 
til kommentar merkand Oppland fylkeskommune pkt 2.» 
 
 
Vurdering: 
 
Klage nr. 1 fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie 
 

• Klager betviler at intensjonen var at området skulle benyttes til luksusleiligheter fra 
starten av, da det i særutskriften fra 2015 fremkommer mer som leiligheter i 
forbindelse med skistadion (til aktive utøvere osv.). 

 



Begrepet «luksusleiligheter» er ukjent for kommunedirektøren. Rammene for bygging av 
leilighetsbygg er allerede inntatt i reguleringsplanen fra 2015, og kommunen har kun gjort 
mindre endringer av tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg.  
 
I vedtak den 28.04.22 er følgende vurdering gjort av kommunens intensjon av 
reguleringsplanen:  

«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.»  
 
I kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer, ble bestemmelsenes pkt 5.4 ikke korrigert 
mht. å oppdatere denne med byggeformål tilsvarende pkt. 4.8. Dette skulle vært gjort for å kunne 
åpne for leilighetsbygg på skistadion.  
 
Siden denne påkrevde sammenheng har falt ut ved sluttvedtak, og det er helt klart at intensjonen var 
å tillate leilighetsbygg på skistadion, fremmer Øyer kommune denne planendringen som en endring 
av reguleringsplan etter § 12-14 i plan- og bygningsloven. 

 
Kommunedirektøren mener at det er opplagt at intensjonen var å regulere leilighetsbygg på 
SKI/SKT/V/P og viser til ordlyden i særutskriften: «Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg[..] 
på SKI/SKT/V/P».  Det er både omtalt i vedtatte reguleringsbestemmelser pkt. 4.8 og i 
vedtaket (særutskrift) fra 2015. At leilighetsbygg ikke fremgår av pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Kommunedirektøren erkjenner at planprosessen i 2015 burde vært 
bedre gjennomført, noe som ble redegjort i vedtak datert 28.04.22; 

«I det legges det forventninger til regulant om å foreslå redigering av plandokumentene slik som de i 
dialog etter offentlig ettersyn burde tatt initiativ til. Likeledes burde Øyer kommune selv sett 
nødvendigheten av dette dersom regulant ikke tok slik initiativ. Når det gjennomføres plangrep som 
ikke speiles i dokumentene som har vært på offentlig ettersyn, bør disse dokumentene enten 
redigeres, eller det bør legges ved et notat som omtaler endringene som skal «overstyre» 
planbeskrivelse som har vært på høring der det er nødvendig å forklare hvorfor det er avvik mellom 
dokumenter. Slik oppnås sporbarhet i planprosessens juridiske dokumenter. Kommunedirektøren vil 
ta lærdom av dette i kommende plansaker.» 

 
I vedtaket datert 19.02.15 står det at det er «svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] for å 
kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv.» Kommunen antar at 
de som kjøper leiligheter på skistadion vil være aktive skiløpere, men kommunen kan ikke 
kreve at de eier eller leier leiligheter skal være aktive skiløpere. Hva som anses som 
«rimelige leiligheter» er også vagt. Det er ikke inntatt i reguleringsbestemmelsene at 
leilighetene skal være «rimelige» eller at de skal benyttes av «aktive skiløpere». Videre ser 
kommunen at deler av området kan fremstå som mer privatisert. På en annen side eies ikke 
området av det offentlige, og eieren kan utforme utearealet i tråd med bestemmelsene og 
styre tilgang til området for allmennheten. Selv om det er normalt at skianlegg er åpent for 
alle, er det ikke et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. Slik 
reguleringsplanen ble utformet i 2015 kan området bebygges på forskjellige måter og eier 
har en stor frihet til å velge. Det er ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer 



tiltak, og det blir opp til eier å utforme området innenfor planens rammer (leilighetsbygg, 
skianlegg, skiløyper, veg og parkering).  
 
Til tross for mangler ved planprosessen fra 2015 mener kommunedirektøren at det 
foreligger flere dokumenter som redegjør for at intensjonen til kommunen og regulant var å 
åpne for leilighetsbygg på skistadion. Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet på 
dette punktet.  
 

• Langsiktighet i reguleringsplaner 
Klager anfører at de forholdt seg til pkt. 5.4 da de kjøpte eiendom i 2020 i nærheten av 
skistadion, noe kommunen må ta hensyn til ved endring av reguleringsplanen. Klager 
skriver at de må «kunne forutsette en viss langsiktighet i reguleringsplaner og ikke noe 
som totalt endrer karakter i området.»  

 
Som utgangspunkt kan kommunen som reguleringsmyndighet fritt endre planer slik at den 
gis et annet innhold, og den eneste begrensningen er at vedtaket må være saklig begrunnet 
i reguleringsmessige hensyn.iii Kommunedirektøren mener at reguleringsendringene i liten 
grad endrer gjeldende reguleringsplan. Selv om leilighetsbygg ikke er nevnt i teksten i pkt. 
5.4, opphever ikke den pkt. 4.8 der leilighetsbygg tillates på området. Alle 
reguleringsbestemmelser er juridisk bindende, og ved motstrid må bestemmelsene tolkes. 
En rettskilde for tolkningen er øvrige plandokumenter. Kommunedirektøren mener at det 
er opplagt at reguleringsplanen tillater leilighetsbygg. Langsiktighet og forutberegnelighet 
taler for at kommunen ikke bør gjøre begrensninger i planen da eier av gbnr. 16/367 har 
igangsatt prosjektering og fått tillatelse til å bygge innenfor gjeldende reguleringsplan. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at klager ikke ønsker at det føres opp leilighetsbygg i 
nærheten av deres eiendom og at leilighetsbygg kan påvirke blant annet utsikten deres. 
Kommunen ønsker likevel å vedta reguleringsendringen for å rette opp åpenbare feil samt 
justere tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg. Reguleringsendringene 
endrer ikke områdets karakter og er i samsvar med reguleringsplanen og dens intensjon fra 
2015.  
 

• Klager mener at reguleringsendringen må tilpasses utbyggingen som er gjort siden 
2015 og skriver følgende; «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.» 

 

 
iii Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og bygnings-rett, del I. Plan-legging og ekspropriasjon, 3. utgave, 
Universitetsforlaget, 2018 s. 312, Juridika (kopiert 19. juli 2022) 
https://juridika.no/fagbok/plan-og-bygningsrett-del-i/3/kapittel_13/8/1/%C2%B61 
 

https://juridika.no/fagbok/plan-og-bygningsrett-del-i/3/kapittel_13/8/1/%C2%B61


Kommunedirektøren mener at det ikke er behov for å gjøre andre tilpasninger enn det som 
fremgår av reguleringsbestemmelser datert 19.02.15 og endringer gitt i vedtak datert 
28.04.22. Endringene er i tråd med intensjonen og reguleringsplanen som ble vedtatt i 
2015, og forholdet til naboer og brukere av skistadion ble tilstrekkelig vurdert i 2015 ved 
reguleringen av utnyttelsesgrad, møne- og gesimshøyde osv. At et lite område 
maksimaliserer utnyttelsesgrad er fullt mulig, selv om delområdene rundt har blitt utbygd 
med en lavere utnyttelsesgrad. Kommunedirektøren har forståelse for at klager vil bli 
påvirket av at det bygges leilighetsbygg. Kommunen mener likevel at det er viktigere å rette 
opp reguleringsplanen slik at den blir i tråd med dens opprinnelige intensjon og i samsvar 
med øvrige reguleringsbestemmelser. Kommunedirektøren finner derfor ikke klagen 
begrunnet på dette punktet.  
 

• Klager anfører at endringene er så omfattende at det kreves en ordinær planprosess 
og at kommunen ikke kan vedta endringer etter plan- og bygningsloven § 12-14 
annet ledd.  

 
Endringer som ble vedtatt 28.04.22; 
Tillegg i pkt. 4.8:  

 
Tillegg i pkt. 5.4: 

 
 
Følgende fremgår av plan og bygningsloven § 12-14 andre ledd: 
 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan 
når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  

 
For å kunne foreta endringer etter denne bestemmelsen må endringene i liten grad 
«påvirke gjennomføringen av planen for øvrig» og heller «ikke går ut over hovedrammene i 
planen». Kommunen skal gjøre en planfaglig og praktisk vurdering, og det er ikke størrelsen på 
endringen som i seg selv er avgjørende. I vurderingen skal kommunen legge vekt på 
konsekvensene for omgivelsene og behovet for bredere medvirkning. Dersom endringene er 
omstridte eller konfliktfylte, bør endringene gjøres gjennom en ordinær planprosess.iv Selv om 
det foreligger protester fra naboer, vil kommunen likevel kunne gjøre endringer etter plan- og 
bygningsloven § 12-14 annet ledd, men endringer i strid med nasjonale og viktige regionale 
interesse som gir grunnlag for innsigelse må endringene gjøres gjennom ordinær 
reguleringsprosess. I vurderingen må det tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke 

 
iv Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 12-14. Endring og oppheving av 
reguleringsplan, Juridika (kopiert 18. juli 2022) 
https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-14/kommentar/ 
 



interesser som blir berørt. Videre må endringene være innenfor planens hovedramme, og 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder kan ikke berøres.   
 
Følgende vurdering ble gjort av Øyer kommune i vedtak datert 28.04.22; 

 
«Kommunedirektøren er av den oppfatning at endringen har som hovedhensikt å rette 
plandokumentene slik at de blir i tråd med intensjonen før sluttbehandling. I saksframlegget 
til sluttbehandling skriver kommunedirektøren: «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. Det er i reviderte bestemmelser lagt 
opp til at leilighetsbygg ikke tillates på BFR1, 2 og 3, da disse ligger inntil allerede utbygde 
områder, eller områder under utbygging. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på 
områdene lenger unna, 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. Disse ligger da såpass langt unna områder som er tatt i bruk at det ikke vil 
påvirke disse. Videre vil kjøpere / utbyggere i disse nye områdene være klar over 
mulighetene for leilighetsbygg når de kjøper / starter opp.» (Kommunedirektørens 
understrekning). 
Regionale myndigheter har ikke hatt merknader av betydning. Kun fem gjenboere har gitt 
merknad. Det er sendt ut høringsbrev til alle innenfor planområdet, i underkant av 250 
personer. Det er kun de gjenboerne som blir direkte berørt hva gjelder utsikt som mener 
dette er en prosess som ikke kan gjennomføres. Kommunedirektøren finner at de negative 
merknadene fra fem gjenboere ikke er av en slik art at planprosessen ikke kan gjennomføres 
med forenklet saksgang for planendring. Kommunedirektøren finner heller ikke at de andre 
elementene veilederen trekker frem som eksempler som utløser full planprosess kan 
komme til anvendelse her. Skistadion var avsatt til et kombinert anleggsformål og kan ikke 
ansees å være av verdi for friluftslivet i så måte. Ikke er skistadion et viktig element for 
infrastruktur eller annen utvikling av reguleringsplanen slik den nå foreligger. 

  […] 
I hvilken grad endringen påvirker gjennomføring av planen for øvrig har sammenheng med 
hvordan tidligere planprosess leses. Er det en feil som kan rettes opp der det er felles 
forståelse av planens innhold og intensjon, eller gir planen grunnlag for ulike tolkninger og 
en uforutsigbarhet der endringen har en innvirkning og konsekvens for berørte parter som 
det burde vært opplyst om. Dette gjelder funksjon, formål, rammer og innhold som tillegget 
etter offentlig ettersyn gir (pkt 4.8. … SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg). 
Kommunedirektøren har vurdert at denne endringen ikke påvirke planen for øvrig. Høringen 
viser at endringen er i begrenset grad konfliktfylt i forhold til planområdet. Dette har også en 
naturlig sammenheng med i hvilken grad naboer i planområdet i større eller mindre grad blir 
berørt. Disse merknadene er samlet fra de som i en utbygging blir sterkest berørt som 
nærmeste naboer.» 
 

Endringen i pkt. 5.4 
Endringen i pkt. 5.4 retter opp en mangel og utfylling av en bestemmelse slik at den blir i 
samsvar med en annen reguleringsbestemmelse, og kommunedirektøren anser endringen 
som minimal. Ved å lese reguleringsbestemmelsene er det klart at leilighetsbygg skulle vært 
omtalt i pkt. 5.4. Pkt. 4.8 i reguleringsplanen har overskrift «Områder som bebygges med 
leilighetsbygg», og SKI/SKT/V/P er et av flere områder som er nevnt i bestemmelsen. I 
vedtak datert 19.02.15 er det utvilsomt for kommunedirektøren at pkt. 4.8 er korrekt angitt 
og at pkt. 5.4 skulle vært korrigert og rettet før vedtakelse av reguleringsplanen. 
Korrigeringen som nå er gjort i pkt. 5.4 anses derfor som en mindre endring av 
reguleringsplanen med små eller nærmest ingen konsekvenser for omgivelsene, og 
kommunedirektøren kan derfor ikke se at det er behov for en bredere medvirkning. Etter 
en konkret vurdering mener kommunedirektøren at endringene ikke påvirker 



gjennomføringen av planen, snarer sørger den for at planen kan gjennomføres slik den var 
tiltenkt og regulert i pkt. 4.8.  Endringen går derfor heller ikke utover hovedrammene i 
reguleringsplanen. Hensynet til viktige natur- og friluftsområder blir ikke berørt. Endringen 
er omstridt da flere naboer har levert inn uttalelser i planprosessen samt klager på 
vedtaket. Kommunedirektøren mener likevel at endringen kan gjøres med forenklet 
planprosess hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd. Endringen er ikke en 
realitetsendring av reguleringsplanen og anses som en formalitet da den kun foretar en 
rettelse for at den skal være i samsvar med reguleringsplanen for øvrig.  
 
Endringer i pkt. 4.8 
Endringene i pkt. 4.8 anses også som mindre endringer av reguleringsplanen med små 
konsekvenser for omgivelsene. Kommunedirektøren kan heller ikke her se at det er et 
behov for en bredere medvirkning. Endringene påvirker ikke gjennomføringen av planen og 
er i tråd med formål og reguleringen av området. Kommunedirektøren finner det 
hensiktsmessig å løse parkering i kjeller og mener at det er et behov for å heve 
grunnmurshøyde slik at tråkkemaskin/løypemaskin kan komme inn i p-garasje under 
bebyggelsen. Endringene går ikke utover hovedrammene i reguleringsplanen da det er 
mindre justering av rammene for tiltak som allerede er regulert. Natur- og friluftsområder 
blir ikke berørt. Endringene i dette punktet er ikke omstridte eller konfliktfylte. 
Kommunedirektøren mener at endringene kan gjøres med forenklet planprosess hjemlet i 
plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.  
 
Kommunedirektøren mener at endringene kan gjøres med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-14. 
 
 

• Inhabilitet 
Klager anfører at 10 % av kommunestyret var inhabile og skriver følgende;  
«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.» 

To kommunestyrerepresentanter ble erklært inhabile i saken (Roar Øien og Stein 
Plukkerud). Begge fratrådte ved behandlingen av saken. Asgeir Moheim tiltrådte som 
varamedlem for Roar Øien. Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger 
saksbehandlingsfeil fordi kommunerepresentantene som ble erklært inhabile ikke deltok i 
behandlingen av saken. Varamedlemmet var habil til å behandle saken og kommunestyret 
var vedtaksføre jf. kommuneloven § 11-9 første ledd.  
 
Vurderingene av habilitet i kommunestyret:  

«Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styreleder i utbyggingsselskapet, 
prosjektleder og ansatt i selskapet som eier disse selskapene. Roar Øien fratrådte. Ordfører 
fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 
bokstav e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte som 
varamedlem. Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av 
utbyggingsselskapet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens forslag 



ble enstemmig vedtatt. Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 
medlemmer i kommunestyret.»v 
 

Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger feil ved vurderingene eller behandlingen 
av kommunestyremedlemmenes habilitet og kommunestyret var vedtaksføre. 
 
 
Klage nr. 2 fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg. 

• Klager anfører at vedtaket ikke er i samsvar med overordnet plan og skriver at 
SKI/SKT/V/P er avsatt til Friluftsformål (FR83) i områdeplan 201307 markert i 
tilhørende plankart som FL83.  

 
Klager viser til reguleringsplan med id. 201307 som er reguleringsplan for Mosetertoppen – 
FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15. Denne reguleringsplanen ligger sør-vest for reguleringsplan 
for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen og er derfor ikke relevant.  
 
 
 
  

 
Utklipp fra reguleringsplan for Mosetertoppen, vedtatt 28.05.09. Området er regulert til 
arealformål L (landbruksområde) og FB (fritidsboliger / leiligheter) 
 

 
v Vedtak (særutskrift), 28.04.22 



 
Utklipp fra reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen, vedtatt 19.02.15. Området 
er regulert til arealformål SKI/SKT/V/P (Skianlegg, Skiløypetrasé/Veg/Parkering).   
 

 
Utklipp fra Kommunedelplan Øyer sør, vedtatt 31.05.07. Arealformål: LNF 4 – område.  
 
 
Gjeldende planer for området er Kommunedelplan for Øyer Sør vedtatt i 2007, 
reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-id 118) vedtatt i 2009 og reguleringsplan for 
Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen (plan-id 201301) vedtatt i 2015. Arealformålet for 
området SKI/SKT/V/P er avsatt til «LNF 4» i Kommunedelplan for Øyer sør og 
«landbruksområdet» og «fritidsboliger/leiligheter» i reguleringsplan for Mosetertoppen. 
Ved regulering i 2015 ble arealformålet endret til SKI/SKT/V/P i reguleringsplan for Hafjell 
skianlegg, Mosetertoppen. Kommunen kan endre arealformål i nyere reguleringsplaner 
gjennom planprosesser. Reguleringsplan for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen har vært 
korrekt behandlet iht. plan- og bygningsloven.  
 
Da reguleringsplanen for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen ble vedtatt 19.02.15 ble det 
motstrid mellom arealformålet i denne og gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen 
vedtatt 28.05.09. Ved motstrid mellom reguleringsplaner går nyere reguleringsplan foran 
eldre reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. Motstriden oppstod ved 
vedtakelse av reguleringsplanen i 19.02.15 og arealformålet ble ikke endret i vedtak datert 
28.04.22. 
 



Kommunedirektøren mener at det er arealformålet i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, 
Mosetertoppen som har forrang, selv om det er andre arealformål i eldre planer. 
Kommunedirektøren er ikke enig i planid. 201307 er gjeldende for området og 
arealformålet er ikke friluftsformål (FR83) eller FL83 (kommunedirektøren antar at klager 
mener FLS3 i reguleringsplan for Mosetertoppen). 
 
 

• Klager anfører at arealformålet «fritidsformål» forsvinner når det tillates høye bygg 
med stor tetthet og at det vil fjerne «alle kjennetegn for en skistadion til allmenn 
benyttelse og tilgjengelighet».  

Arealformålet i reguleringskartet er «Skianlegg/Skiløypetrasé/Veg/Parkering» og ikke 
«fritidsformål». Høydebestemmelser og utnyttelsesgrad ble regulert i 2015 og er ikke 
endret i vedtak datert 28.04.22.  
 
For å tolke hva som kan bygges innenfor formålet må man lese reguleringsbestemmelsene 
og evt. øvrige plandokumenter. Kommunedirektøren har vurdert hvorvidt arealformålet i 
reguleringskartet er dekkende for å kunne bygge leilighetsbygg, og erkjente at plankartet 
burde vært endret: 

«Det burde vært foretatt endring av plankartet før sluttbehandling slik at SKI/SKT/V/P hadde endret 
formål til kombinert formål BFR/P på hovedområdet og SKT/V på den delen av arealformålet som 
skulle sørge for planfri kryssing av skiløype over vegen inn til skistadion. I tillegg kunne det blitt tatt 
inn bestemmelser for dette konkrete området med hensikt å ivareta anleggselementene dersom 
dette er nødvendig. Det er ikke sporbart i saksgangen hvorfor dette ikke ble gjennomført.»vi 

 
Spørsmålet er om hvorvidt det kan bygges leilighetsbygg under arealformålet «skianlegg». 
Et «anlegg» er definert som «det å bygge opp et byggverk fra grunnen, for eksempel et 
kraftverk, en fabrikk eller en vei. Betegnelsen blir også brukt om ferdige byggverk»vii. I 
reguleringsveilederen utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det 
gitt eksempler på hva et skianlegg kan være; hoppbakke, alpinanlegg, skiskytebane og 
snøproduksjonsanlegg.viii Listen er ikke uttømmende. Kommunedirektøren mener at 
skianlegg er så vagt at det må defineres nærmere i reguleringsbestemmelsene. Kommunen 
har tolket arealformålet utvidende i reguleringsbestemmelsene til å også omfatte 
leilighetsbygg.  
 
Arealformålet ble vurdert i vedtak datert 28.04.22; 

«Lesbarhet og forståelse for hva arealene kan brukes til skal helst være entydig i plankartet. 
Kommunedirektøren er enig med gjenboerne at arealformålets bokstavkoder (SKI/SKT/V/P) hører inn 
under «anleggsformål» og «samferdselsformål». Det er en mangel at kombinasjonen ikke ble utvidet 
med BFR i 2015. Slik plankart og bestemmelser fremstår er det problematisk i forhold til 
forutsigbarhet for naboer, berørte parter om hva skistadion skal inneholde. Bokstavkombinasjonen 
kan forlede. Det er ingen supplerende informasjon om hva SKI/SKT/V/P skal inneholde utover 
bokstavangivelsene når man leser videre teksten i pkt. 5.4. 
 
Det er først om man leser bestemmelsene for det enkelte arealformålet at det fremkommer hva som 
kan inngå i kombinasjonsformålet. SKI er definert i pkt. 5.3 og åpner for bebyggelse. 

 
vi Vedtak (særutskrift) datert 28.04.22 
vii https://snl.no/anlegg [02.08.22] 
viiihttps://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pdfs/reguleringsplanveil
eder_sept_2018.pdf, s. 83, [02.08.22] 

https://snl.no/anlegg
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pdfs/reguleringsplanveileder_sept_2018.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pdfs/reguleringsplanveileder_sept_2018.pdf


med bygningsstørrelser angitt til hver BYA 100 m2 og mønehøyde 5,5 m. SKT er definert i pkt. 5.4. V er 
definert i pkt. 6.1. Parkering er ikke nærmere spesifisert som eget formål. Det er først om man leser 
pkt. 4.8 at det fremgår at området også kan bebygges med fritidsleiligheter. Kommunedirektøren ser 
at dette er uheldig og tar til etterretning at plankartet ikke er entydig sammenholdt med 
planbestemmelsene.» 

 
Leilighetsbygg vil føre til at området kan fremstå som mer privatisert, og 
kommunedirektøren er enig med klager at dersom det kun føres opp leilighetsbygg vil 
området ikke fremstå som et skistadion til allmenn benyttelse og tilgjengelighet. Området 
er hverken eid av det offentlige eller regulert til offentlige formål, og eier har en frihet til å 
bygge området innenfor rammene i reguleringsplanen. Slik reguleringsplanen ble utformet i 
2015 ble det ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer tiltak. Selv om det er 
normalt at skistadion er åpent og tilgjengelig for alle, er det ikke et offentlig anlegg der 
allmennheten har en rett til å oppholde seg.  
 
 

• Klager anfører at reguleringsplanen fra 2015 hadde et annet ambisjonsnivå enn 
endringen som er vedtatt. 

 
Kommunedirektøren mener at endringene som er vedtatt i svært liten grad endrer 
reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015. Endringen i pkt. 5.4 er kun en rettelse for at 
reguleringsbestemmelsene ikke skal stride mot hverandre. Reguleringsplanen pkt. 4.8 og 
særutskriften tydeliggjør at kommunen ønsket i 2015 å regulere leilighetsbygg og 
kommunen vil ikke endre på gjeldende reguleringsplan. Utdrag fra vedtak datert 19.02.15: 

«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […]. Svært viktig 
å kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […].»  

 
At leilighetsbygg ikke fremgikk av reguleringsbestemmelsene pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Reguleringsbestemmelsene er utformet slik at eier har en stor frihet til å 
bebygge område etter ønsket behov innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen, 
dvs. leilighetsbygg, skianlegg, skiløype, veg og parkering. Kommunen ønsker ikke på eget 
initiativ å endre reguleringsplanens innhold utover de endringene som ble vedtatt 28.04.22.  
 

• Klager anfører at det tillates langt høyere bygg og utnyttelsesgrad i utsiktslinjene til 
klagers eiendom.  

 
Det er ikke foretatt endringer i reguleringsbestemmelsen pkt. 4.8 vedr. høyde og 
utnyttelsesgrad. Det er gjort en endring vedr. tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til 
parkeringsanlegg. Følgende fremgår av pkt. 4.8 etter endringen; 

«Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 
utsjakting for porter.  
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller 
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig 
grunnmurshøyder.» 

 
Kommunedirektøren har forståelse for at leilighetsbygg vil kunne påvirke utsikten fra klager 
eiendom, men mener at reguleringsplanen fra 2015 åpnet for bygging av leiligheter samt 



reguleringer av utnyttelsesgrad og høyder for leilighetsbygg. Hvilken utnyttelsesgrad 
utbygger velger å benytte innenfor de ulike byggeområdene står fritt, så lenge de holdes 
innenfor reguleringsbestemmelsens rammer for bygninger. Selv om alle områder som kan 
bebygges med leiligheter har en felles øvre ramme for utnyttelse, står utbygger fritt til å 
velge å bygge ut enkelte områder med langt lavere utnyttelsesgrad. Likeledes også velge å 
bygge delområder der utbyggelses maksimaliseres i tråd med maksimalrammene. 
 

• Klager anfører videre at bebyggelsen vil påføre de et økonomisk tap. 
Kommunedirektøren har forståelse for at bebyggelse rundt kan forringe eiendomsverdien 
til klager. Kommunen er likevel av den oppfatning at rammene for utbyggingen er fastsatt i 
2015. Vedtak dater 28.04.22 var kun en korrigering for å rette opp en mangel og utfylling i 
gjeldende reguleringsplan. Som reguleringsmyndighet kan kommunen i liten grad hensynta 
økonomiske forhold for omkringliggende eiendommer for tap av utsikt.   
 
 
Øvrige kommentarer til klagen 
Klager skriver at de ikke mottok varsel i byggesaken. Kommunen fattet vedtak om tillatelse 
til tiltak i vedtak 08.04.22 der klager ikke ble varslet i byggesaken, og kommunen gjorde 
følgende vurdering av nabovarslingen:  

«Nabovarslet i byggesaken er mangelfult da eiere på gbnr 16/405, 16/406 og 16/407 ikke 
har mottatt nabovarsel. Kommunen har imidlertidig sendt ut nabovarsel i forbindelse med 
mindre endring av planID 201301 Hafjell skianlegg Mosetertoppen. Kommunen vurderer at 
dette nabovaslet erstatter nabovarselett i byggesaken.»  

Kommunedirektøren anser denne vurderingen som uheldig og beklagelig. Klager skulle blitt 
nabovarslet i byggesaken før tillatelse ble gitt. Vedtaket ble opphevet av kommunen den 
08.06.22. Det ble fattet et nytt vedtak om tillatelse til tiltak den 30.06.22 der klager ble 
nabovarslet og klager leverte merknader som ble vurdert av kommunen før tillatelse ble 
gitt.  
 
Klager ber kommunen gjennomgå byggesaken. Administrasjonen vil behandle klage på 
byggesaken i egen sak.  
 
Videre skriver klager at de ikke har fått svar på henvendelser vedr. reguleringsprosessen. 
Kommunedirektøren mener at klager har fått tilstrekkelig informasjon i 
reguleringsprosessen, selv om det har tatt noe tid før enkelte av henvendelsene er besvart. 
Det er beklagelig.  
 
 
Klage nr. 3 fra Anne Ulset.  
 

• Klager anfører at reguleringsendringen åpner for bruk i strid med intensjonen for 
området (skianlegg).  

 
Endringen i pkt. 5.4 innebærer ikke en realitetsendring av reguleringsplanen da den kun er 
en rettelse for at reguleringsbestemmelsene ikke skal stride mot hverandre. 
Reguleringsplanen pkt. 4.8 og særutskriften tydeliggjør at kommunen ønsket i 2015 å tillate 



leilighetsbygg og kommunen vil ikke endre på gjeldende reguleringsplan. Utdrag fra vedtak 
datert 19.02.15: 

«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […]» 
 
At leilighetsbygg ikke ble nevnt i reguleringsbestemmelsene pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Reguleringsbestemmelsene er utformet slik at eier har en stor frihet til å 
bebygge område etter ønsket behov innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen, 
dvs. leilighetsbygg, skianlegg, skiløype, veg og parkering. Intensjonen og reguleringsplanen 
fra 2015 åpner for at det kan bygges leilighetsbygg på området SKI/SKT/V/P, og 
kommunedirektøren er ikke enig med klager.  
 
 

• Klager anfører at reguleringsendringen er til skade for omkringliggende eiendommer 
og kommunen burde innta nye planbestemmelser for området for å hensynta 
forholdet til naboer (høyde, utnyttelsesgrad osv.). Videre skriver klager at 
utviklingen av området går fra et friluftsområde og et allmenn tilgjengelig skistadion 
til å bli et privat kommersielt leilighetsprosjekt.  

 
Kommunedirektøren er enig i at området vil fremstå som mer privatisert dersom det kun 
bygges leiligheter.  Området eies ikke av det offentlige, og eieren kan begrense tilgang til 
området for allmennheten. Selv om de fleste skianlegg er åpne for allmenheten, er det ikke 
et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. Slik reguleringsplanen 
ble utformet i 2015 kan området bebygges på forskjellige måter og eier har stor frihet. Det 
er ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer tiltak, og det blir opp til eier å 
utforme området innenfor planens rammer (leilighetsbygg, skianlegg, skiløyper, veg og 
parkering). 
 
Eier og utbygger av området har innrettet seg i stor grad etter gjeldende 
reguleringsbestemmelser da området er prosjektert og omsøkt. Hensyn til 
forutberegnelighet og innrettelse taler derfor for at kommunen skal opprettholde rammene 
for reguleringen som ble gjort i 2015. Kommunedirektøren kan i liten grad se at 
reguleringsendringen er til skade for omkringliggende eiendommer, da det i 
reguleringsplanen fra 2015 åpner for leilighetsbygg i pkt. 4.8. Reguleringsendringene er kun 
en rettelse av en reguleringsbestemmelse samt at det er inntatt en mindre endring om 
grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg. Bestemmelser om utnyttelsesgrad, møne- 
og gesimshøyde er ikke endret. 
 
Reguleringsendringen ble forelagt berørte parter der de fikk anledning til å uttale seg om 
saken før det ble fattet vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd. Klager sendte 
inn en uttalelse som ble vurdert og kommentert av kommunen før vedtak om endring av 
reguleringsplanen, se vedleggix. Kommunen ønsker ikke å foreta en helt ny regulering av 
området for å gjennomgå formål og bestemmelser på nytt. Planområdet er snart ferdig 
utbygd, og hensynet til forutberegnelighet og langsiktighet taler for at kommunen ikke vil 
gjøre større forandringer i eksisterende plan. Det er derfor ikke ønskelig å gjøre endringer 
vedrørende utnyttelsesgrad, høyder eller formål, og anførselen kan derfor ikke føre frem.  

 
ix GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER 



 
 
Klage nr. 4 fra Tonje Elisabeth Komnæs. 
 

• Klager ber klageinstansen om å gjennomgå saksbehandlingsprosessen. 
  

Reguleringsendringene ble vedtatt etter forenklet saksprosess med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-14. Kommunedirektøren viser til vurderingene ovenfor i klage nr. 1 der 
de rettslige vilkårene i plan- og bygningsloven § 12-14 ble vurdert på nytt.  
 
Klager og andre berørte parter ble forelagt saken før det ble truffet vedtak og de fikk rett til 
å uttale seg. Klager sendte inn en uttalelse som ble vurdert og kommentert i vedlegg 
«GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER».  
 
Klager ber klageinstansen om å vurdere habilitetsproblematikken. To 
kommunerepresentanter ble erklært inhabile til å behandle saken og begge fratrådte ved 
behandlingen. Kommunedirektøren viser til særutskriften der det fremgår begrunnelse og 
hjemmel for inhabilitet. Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger feil ved hverken 
habilitetsvurderingene, hjemmel, behandlingen av saken og kommunestyret var 
vedtaksføre. Se klage nr. 1 for en mer utfyllende vurdering av inhabilitet.  
 
Klager skriver at kommunens regulering må være komplett iht. endringer som kreves, og at 
det ikke må drives med dette i små steg. Kommunen vedtok rammene for utbygging av 
området i 2015, og i sluttbehandlingen ble det glemt å oppdatere bestemmelsen i pkt. 5.4 
etter endringer i pkt. 4.8. Reguleringsendringen som ble vedtatt 28.04.22 ble gjort for å 
rette opp denne feilen. En rettelse vil føre til forutsigbarhet ved at 
reguleringsbestemmelsene blir i samsvar med hverandre. Endringen i pkt. 4.8 anses som en 
mindre endring, og kommunedirektøren mener at det er bedre å foreta en slik endring i 
planprosess fremfor dispensasjon da planen uansett skulle revideres.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er begått feil i saksbehandlingsprosessen, og 
plandokumenter blir sendt til klageinstans for gjennomgang.  
 

• Klager skriver at vedtaket ikke er i samsvar med overordnet planverk. 
 
Kommunedirektøren har redegjort for likelydende anførsel i klage nr. 2 fra Henning Odden 
og Anne Lene Sandberg og vurderingen gjengis: 
 
Gjeldende planer fra for området er Kommunedelplan for Øyer Sør vedtatt i 2007, 
reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-id 118) vedtatt i 2009 og reguleringsplan for 
Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen (plan-id 201301) vedtatt i 2015. Arealformålet for 
området SKI/SKT/V/P er avsatt til «LNF 4» i Kommunedelplan for Øyer sør og 
«landbruksområdet» og «fritidsboliger/leiligheter» i reguleringsplan for Mosetertoppen. 
Ved regulering i 2015 ble arealformålet endret til SKI/SKT/V/P i reguleringsplan for Hafjell 
skianlegg, Mosetertoppen. Kommunen kan endre arealformål i nyere reguleringsplaner. 



Reguleringsplan for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen har vært korrekt behandlet iht. plan- 
og bygningsloven.  
 
Da reguleringsplanen for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen ble vedtatt 19.02.15 ble det 
motstrid mellom arealformålet i denne og gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen 
vedtatt 28.05.09. Ved motstrid mellom reguleringsplaner går nyere reguleringsplan foran 
eldre reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. Motstriden oppstod ved 
vedtakelse av reguleringsplanen i 19.02.15 og arealformålet ble ikke endret i vedtak datert 
28.04.22. 
 
 

• Klager skriver at friluftsformålet forsvinner totalt når det bygges med stor tetthet og 
fjerner alle kjennetegn for et skistadion til allmenn benyttelse og tilgjengelighet.  

 
Leilighetsbygg vil føre til at området vil fremstå som mer privatisert, og er enig med klager 
at dersom det kun føres opp leilighetsbygg vil området ikke fremstå som et skistadion til 
allmenn benyttelse og tilgjengelighet. Området er hverken eid eller regulert til offentlige 
formål eller friluftsformål, og eier har en frihet til å bygge ut området innenfor rammene i 
reguleringsplanen (leilighetsbygg, skianlegg, skiløyper, veg og parkering). Slik 
reguleringsplanen ble utformet i 2015 ble det ikke stilt krav om at området skal inneholde 
visse typer tiltak. Selv om det er normalt at et skistadion er åpent for offentligheten, er det 
ikke et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. 
Reguleringsbestemmelsene gir en beskrivelse av hvilke tiltak som kan føres opp innenfor 
området, herunder leilighetsbygg. Reguleringsplanen ble i 2015 utformet slik at eier kan 
bygge leilighetsbygg innenfor tillatt utnyttelsesgrad dersom eier ønsker det. Klager kan ikke 
kreve at hele området skal benyttes av allmenheten og være offentlig tilgjengelig.  
 

• Klager anfører at hun vil lide et økonomisk tap som følge av reguleringsendringen, 
og mener at vedtaket tillater høyere bygg med for høy tetthet slik at det ødelegger 
utsikten fra klagers eiendom.  

Det ble ikke foretatt endringer av bestemmelser om høyder og utnyttelsesgrad i vedtak 
datert 28.04.22. Kommunedirektøren mener at denne anførselen gjelder forhold som er 
avgjort i bindende reguleringsplan vedtatt 19.02.15. Dersom kommunen skulle gjort større 
endringer i bestemmelsene knyttet til leilighetsbygg, ville det trolig ikke kunne bli gjort 
gjennom en prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. Reguleringsendringen som ble 
foretatt i vedtak datert 28.04.22 var å kun for å rette opp åpenbare feil i 
reguleringsbestemmelsene samt å tilføye mindre justeringer av grunnmurshøyde og 
utsjakting til garasjeanlegg.   
 
Kommunen kan ikke legge vekt på at klager vil lide et økonomisk tap som følge av utsikten 
blir dårligere for forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan fra 2015. I et regulert 
område må klager forvente at det føres opp bygninger i tråd med gjeldende reguleringsplan 
og at det kan gå utover utsikten fra klagers eiendom. Generelt kan man ikke forsikre seg om 
at arealer rundt egen eiendom blir regulert og bebygget til andre formål i fremtiden heller. 
 

• Klager anfører at hun ikke er imot enhver utbygging av området, men er imot det 
enorme omfanget kommunens vedtak åpner for i reguleringen.  



Kommunedirektøren mener at leilighetsbygg og rammene for utbyggingen ikke ble vedtatt i 
reguleringsendringen den 28.04.22, men ble vedtatt i reguleringsplanen den 19.02.15. Det 
ble da ikke gjort noen differensiering av utnyttelsesgrad på byggeområder for leilighetsbygg 
og det kombinerte området klagen retter seg mot. Endringen i pkt. 5.4 er en formalitet for å 
rette opp slik at den samsvarer med pkt. 4.8. Endringene i pkt. 4.8 (økt grunnmurshøyde og 
utsjakting til garasjeanlegg) anses som en liten endring som i mindre grad berører naboer. 
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at kommunen i vedtak datert 28.04.22 tillater et 
enormt omfang av utbygging som anført av klager.  
 
Øvrige kommentarer til klagen 
Klager ønsker en ny gjennomgang av byggesaken. Klagen vil bli behandlet i egen sak av 
administrasjonen.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger anførsler i klagene som tilsier at vedtak 
datert 28.04.22 skal endres jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår 
at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

• Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt 
vedtak datert 28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til 
Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 


