
Til Statsforvalteren Innlandet  

Klage på vedtak i Øyer kommune: Plan ID 201301A – Hafjell Skianlegg Mosetertoppen, - 
Endring av bestemmelser, melding om vedtak - Saksnr. 22/127-17  

Viser til brev datert 02.05.22, mottatt i Digipost 04.05.22. Undertegnede er  nærmeste nabo 
til det anliggende området og eier av seksjon nr. 1, Gnr 16, Bnr 406.  

Jeg klager herved på vedtaket i kommunestyret 28.4.2022 sak 45/22 angående omregulering av 
formål med tilhørende reguleringer av arealet Bnr. 16 gnr. 367 i Øyer kommune, regulert som 
SKI/SKT/V/P i plan 201301 og avsatt til Friluftsformål (FR83) i områdeplan 201307 markert i 
tilhørende plankart som FL83.  

Jeg ber klageinstansen gjennomgå saksbehandlingsprosessen i Øyer kommune som også må 
inkludere byggesaken som driver frem reguleringsendringen, habilitetsproblematikken 
mellom utbygger og kommunen samt de manglende reguleringer og føringer kommunen bør 
legge for et helhetlig tiltak framfor å vedta reguleringsplaner som ikke blir fulgt opp i 
byggetillatelser selv om de åpenbart er en del av rammesøknaden, så som regulering til 
næringsformål og full utnyttelse av tomtearealet. Siden dette er "skjøvet til senere" bør 
klageinstansen her legge klare føring for at kommunens regulering må være komplett ihht 
de endringer som kreves og ikke drive dette i små steg uten tilstrekkelig forutsigbarhet for 
berørte parter.  

Vedtaket er ikke i samsvar med overordnet planverk slik veilederen til plan- og 
bygningsloven påpeker at det skal være. Dette har Øyer kommune selv påpekte i sitt 
høringsnotat av 12.01.22, under punktet planbehandling.  

Det grunnleggende formålet med arealet som er "friluftsformål" forsvinner totalt og 
omreguleringen som tillater høye bygg med stor tetthet fjerner alle kjennetegn for en 
skistadion til allmenn benyttelse og tilgjengelighet. Det er ikke allmenne interesser som er 
bakgrunn for endring av reguleringsplanen, men et enkelt utbyggingsprosjekt som står i 
kontrast til det opprinnelige friluftsformålet som ligger i reguleringsplanen for 
Mosetertoppen som helhet. Hvis formålet var å bygge garderobeanlegg, enkle 
overnattingsmuligheter for skiklubber på samling og fasiliteter for arrangører av skirenn og 
aktiviteter ville det typisk være til glede og nytte for hele området; her er det ikke det som 
gjelder, men en utbyggers interesser som åpenbart faller godt sammen med kommunens 
interesser som går foran det regulerte formålet.  

Kommunens planer skal være av langsiktig karakter og gi god informasjon om hva man kan 
forvente i et område man velger å etablere seg og investere sine sparepenger i. En arealplan 
er juridisk bindende. Som nabo til skistadion har vi kjøpt leiligheter basert på de gjeldende 
bestemmelser i reguleringsplaner vedlagt våre kontrakter. Disse hadde et helt annet 
ambisjonsnivå da de ble vedtatt i 2015 målt mot det enorme komplekset som  Øyer 
kommune nå legger til rette for i sitt reguleringsvedtak. Når man i ettertid endrer 
reguleringsplanen, og tillater langt høyere bygg med (for) høy grad av fortetting direkte i 
utsiktslinjene til bakenforliggende eiendommer ligger det an til at disse eiendommene, altså 
våre vil lide et økonomisk tap. I særutskriften for sluttbehandlingen av PlanID 201301 
beskrives ambisjonsnivået tilbake i 2015 som "rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive 



skiløpere". Det prosjektet som driver fram denne omreguleringen har flest av sine 80 
leiligheter på mellom 4,5-7 millioner. Jeg oppfatter at ambisjonene er endret betydelig fra 
utgangspunktet i 2015 og at det ikke er i tråd med allmenne interesser og vil være til 
vesentlig forstyrrelse og verditap for oss som nærmeste naboer.  

Følgende illustrasjoner konsekvensene omreguleringen leder til Jeg er ikke imot enhver form 
for utbygging på arealet, men det enorme omfanget kommunens vedtak åpner for i 
reguleringen bestrider jeg som nabo og at dette ikke er drevet fram av hensyn til allmenne 
interesser.  

Hva jeg kjøpte:  

 

 
 

Hva som blir konsekvensen av Øyer kommunes reguleringsvedtak;  

 
 

 
 



Jeg ber klageinstansen om å underkjenne vedtaket i kraft av de argumentene som er 
presentert og ber om en tilbakemelding på min klage.  

Med vennlig hilsen                 
Tonje Elisabeth Komnæs           
Vintervegen 52 A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


