
 

 

KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 22/127-12,  PLANID 20131A, HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN 

Innledning 

Undertegnede mottok 4. mai 2022 Øyer kommunes vedtak i sak nr 22/127-17 vedr. PLANID 201301A 

- HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER . 

Endringen som påklages er tillegget i reguleringsplanen pkt 5.4 hvor det nå er inntatt: «Det tillates 

leilighetsbygg innenfor arealformålet».  

Begrunnelsen for klagen er hovedsakelig to forhold: 

1) Reguleringsendringen åpner for bruk i strid med intensjonen området (skianlegg) 
2) Reguleringsplanendringen er til skade for omkringliggende eiendommer, og kommunen 

burde derfor hensyntatt forholdet til naboene ved å innta ytterlige planbestemmelser for 
området (høyde, utnyttelsesgrad osv) 

Området der skistadion i dag er plassert er i den overordnede reguleringsplanen for Mosetertoppen 
regulert til FLS og L. FLS er i reguleringsbestemmelsene beskrevet som «friluftsområde i 
sjø/vassdrag», mens L er beskrevet som «jord- og skogbruk».  

 

 

(overordnet plankart)          (detaljplankart) 

Det er det verd å merke seg utviklingen fra områdets formål fra friluftsområde og allment tilgjengelig 

skistadion, til en allment tilgjengelig skistadion, til nå å åpne for at det her i stedet blir et privat, 

kommersielt, stort, luksuriøst leilighetsprosjekt, uten at det er gjort overordnende vurderinger av 

hvordan (i) området bør brukes, (ii) at en skistadion forsvinner eller (iii) at det er vurdert en «gylden 

middelvei» hvor man hensyntar at personer har kjøpt leiligheter rett bak området, basert på en 

reguleringsplan som  ikke tillot leilighetsbygg på stadion, uten at kommunen har stilt vilkår eller gitt 

nærmere reguleringsbestemmelser knyttet til den aktuelle endingen. 

 

Bakgrunn 

Det ble vedtatt en detaljert reguleringsplan for dette området, PLANID 20131A – Hafjell Skianlegg 

Mosetertoppen i 2015, der området på plankartet angitt som «SKI/SKT/V/P», forkortelser for hhv 

skianlegg (SKI), skiløypetrasé (SKT), veg (V) og parkering (P). Området er beskrevet under 

reguleringsbestemmelsene for «Anlegg», pkt 5.4, hvor det fremkommer at «området SKI/SKT/V/P er 

kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, veg og parkering.» 

Bakgrunnen for den nå vedtatte endringen av reguleringsplanen for Hafjell Skianlegg er at en 
utbygger ønsker å sette opp et gigantisk leilighetsprosjekt med ca 80 luksusleiligheter inne på 
området som i dag er skistadion. I byggesaken for skistadion oppdaget kommunen at 
reguleringsplanen ikke åpnet for leilighetsbygg på stadion.  Fra kommunens vedtak i plansaken 
hitsettes: «Kommunedirektøren finner at arealformålet SKI/SKT/V/P ikke er korrekt angitt i 



 

 

plankartet for å åpne for fritidsbebyggelse» og det ble de facto foretatt en planendring for å kunne 
tillate leilighetsbebyggelse. 

 

Vedtak om ending av reguleringsplan 

Begrunnelsen for vedtaket om planendring fokuserer ikke på overordnede spørsmål som hvordan 
området bør brukes, hva en skistadion og betydningen av at skistadion fylles med leiligheter eller 
lignende (og derved forsvinner) men viser til at det i 2015 trolig var hensikten å åpne for 
leilighetsbygg: 

«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.» 

 

 

 

Det synes ikke å være vurdert i 2015, og det ble ikke vurdert i forbindelse med endringen i 2022, 
«om utnyttelsesgrad, høyder og volumer innenfor skistadion hadde behov for å endres eller tilpasses 
sin særegne plassering». 

 

Fra endringsvedtaket fremkommer det videre: 

«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.» (Undertegnedes  understrekning). 

Kommunedirektøren referer her vurderinger som er gjort i forbindelse med planarbeidet i 2015, 
nemlig å hensynta ulempene for allerede utbygde områder og å kun tillate utbygging der nye 
bebyggelse «ligger så langt områder tatt i bruk at det ikke vil påvirke disse». 

Siden 2015 har undertegnede og flere andre kjøp leiligheter tett inntil skistadion (hovedsakelig kun 
skispor mellom), men i nåværende prosess som ledet til planendring synes ikke det å ha vært 
foretatt tilsvarende vurderinger av ulemper for naboer.  

Videre nevnes at begrunnelsen for å overhodet åpne for leiligheter på skistadion, «for å kunne ha 

rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere», ikke synes å ha noe å gjøre nåværende 

utbyggingsprosjet, så en summarisk henvisning til 2015 planprosess er ikke tilstrekkelig. Det burde 

som nevnt vært fortatt en bred vurdering som hensyntar hvordan (i) området bør brukes, (ii) at en 

skistadion forsvinner og  (iii) vurdering av «gylden middelvei» hvor kommunen stiller vilkår eller gir 

nærmere reguleringsbestemmelser vedrørende utnyttelsesgrad, høydeknyttet til den aktuelle 

endringen. 

 

Mvh 

Anne Ulset, Vintervegen 52E 
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