
 
 

VEDRØRENDE PLANID 20131A – HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN: SVAR PÅ HØRING 

Som seksjonseier i Vintervegen 52 er undertegnede blitt varslet om en anbefaling fra 
kommunedirektøren om en endring av reguleringsplan for Hafjell Skianlegg (av 19.02.2015). 

Formålet med varselet/høring er at det er at det er avdekket en uklarhet i reguleringsplan for Hafjell 
skianlegg Mosetertoppen. Fra kommunens varsel/innstilling hitsettes: 

«I pkt 4.8 (som gjelder for BFR) står det at også skistadion kan bebygges med leilighetsbygg, mens det 
i pkt. 5.4 står at skistadion er kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, veg og parkering. 
Altså åpner ikke pkt. 5.4 for leilighetsbygg på skistadion. Her er det manglende samsvar mellom 
bestemmelsene og reguleringsformål i plankartet.» 

«Kommunedirektøren anbefaler at planendringen gjennomføres som mindre endring og vedtas som 
administrativt vedtak i henhold til delegasjonsreglementet. Endring av bestemmelse pkt. 5.4 er en 
korrigering i henhold til intensjoner for bruk av arealer SKI/SKT/V/P som inkluderer leiligheter i 
arealformålet.» 

Prosess: 

Undertegnede er av en oppfatning at den foreslåtte endringen ikke er en «korrigering»/«mindre 
endring», men tvert imot av svært inngripende karakter som også påvirker fellesområder 
(tilsvarende friluftsområder), og at saken derfor bør behandles av kommunestyre og ikke kun 
administrativt. Den foreslåtte endringen er av stor betydning for allmenheten. Dagens skistadion, 
hvis formål er allmenn benyttelse, blir i praksis fjernet. Den foreslåtte endringen er videre av stor 
betydning for omkringliggende eiendommer, da den vil kunne medføre vesentlige verdireduksjon.  

I plankart for Mosetertoppen, Reguleringskart.pdf (mosetertoppen.no), synes stadionområdet å 
være angitt som landbruksråde/friluftsområde/vannspeil. Det kan således være at den foreslåtte 
endingen også strider mot overordnet plan1.  

Saken/merknader: 

I hht plankartet for Hafjell Skianlegg er det det aktuelle området regulert til «SKI/SKT/V/P», dvs 

• Skianlegg (SKI) 
• Skiløypetrasé (SKT) 
• Veg (V) 
• Parkering (P)  

 

Det aktuelle området er i henhold til plankartet ikke regulert til fritidsbebyggelse.  

 
1 Det tas forbehold om ytterligere kommentarer  

https://mosetertoppen.no/wp-content/uploads/2014/05/Reguleringskart.pdf


 
 

 

I reguleringsbestemmelsene for Hafjell Skianlegg punkt 1 står det at arealet er et «Område for 
kombinert skianlegg, skiløype og samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur: SKI/SKT/V/P 
(skianlegg/skiløypetrasé/veg/parkering)».  

Det følger videre av reguleringsbestemmelsene punkt 5.4, som gir de nærmere bestemmelser for 
det aktuelle området, at: «Området SKI/SKT/V/P er kombinert formål bestående av skianlegg, 
skiløype, veg og parkering. Skiløype og veg skal foregå ved planfrikryssing ved at skiløypen går over 
vegen. For denne planfrie kryssingen og dette område skal egen situasjonsplan utarbeides og 
godkjennes i forbindelse med byggesøknad for området». Det er mange detaljer knyttet til arealbruk 
i dette området, men fritidsbebyggelse er ikke nevnt. 

Områder for fritidsbebyggelse betegnes i hht reguleringsplanen som «BRF». De omkringliggende 
områdene til stadion er regulert for BRF/fritidsbebyggelse, men ikke skistadion. 

Verken plankart eller reguleringsplanbestemmelene tilsier at det skal kunne bygges leiligheter på 
stadion. Riktignok er det en reguleringsbestemmelse vedrørende bebyggelse som i en lang opplisting 
også nevner skistadionområdet (punkt 4.8), men den må anses som underordnet kart og i motstrid 
til øvrige reguleringsbestemmelser.  

Det synes som om utbygger har påberopt seg uttalelser fra saksbehandlingen forut for vedtakelse av 
reguleringsplanen som argument for leilighetsbygg på skistadion:  

«… 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.» 

Det bestrides ikke at leilighetsbygg har vært foreslått eller diskutert, men det er ikke del av det 
vedtatte plankart eller de mest sentrale reguleringsbestemmelsene. 

Det legges til at skulle man sett hen til formålet som her er påberopt, nemlig å gi aktive skiløpere 
tilgang til rimelige leiligheter, er formålet allerede oppfylt. Områdene rett ved stadion er åpnet for 
og det er allerede bygget leilighetsbygg.  

Det prosjektet som planlegges på skistadion fremstår for øvrig ikke som et slags ideelt prosjekt med 
formål å skaffe aktive skiløpere tilgang rimelige leiligheter, men snarere et rent kommersielt prosjekt 
i høy prisklasse. Fra annonsemateriellets forside hitsettes:  

 

 

 



 
 

Det planlagte prosjektet har ikke noe med et skistadion å gjøre, men er et ordinært (og meget stort) 
leilighetsprosjekt med sine 79 leiligheter og 6 bygg á 3 etasjer (+ høye saltak). Det er nokså 
uforståelig hvorfor man skulle tillate/velge plassering et stort leilighetskompleks midt inne på et 
skistadion. Da forsvinner jo faktisk skistadion/skianlegget. Det minnes om at hovedformålet til dette 
området i henhold til reguleringsplanen er skianlegg («SKI»), men det blir ikke oppfylt dersom dette 
leilighetsprosjektet realiseres. 

Tegningen nedenfor (fra utbyggers rammesøknad) sammenholdt med plankartet på s 1 viser 
hvordan hele nåværende stadionområdet erstattes av leilighetsbygg. 

 

 

Å beholde et åpent og allment tilgjengelig skistadion er i Øyer kommune, Hafjell og nærområdenes 
interesse. Det fremstår som uheldig å etablere en slags landsby med leiligheter i stedet og dermed 
«privatisere» hele stadionområdet. Det vil frata stadionområdet karakter av fellesområde og 
samlingspunkt, og er ugunstig for arrangementer som Hafjell Ski Maraton, Janteloppet, Øyersprinten 
og lignende arrangementer som naturlig hører hjemme på og forutsetter et skistadion som 
samlingspunkt.  

 

(fra utbyggers salgsmateriell) 

 



 
 

Øyer kommunens interesser formodes å være langsiktighet for Hafjell som skidestinasjon. I det ligger 
å ha et godt tilbud for alpint og langrenn. Å ha et skistadion styrker dette formål. Å erstatte 
skistadion med et stort, privat leilighetsprosjekt gjør det ikke. Utbyggingsgraden på Mosetersiden er 
allerede svært høy sammenlignet med andre skidestinasjoner. Hvis man ytterligere prioriterer store 
leilighetsbygg, kombinert med nedbygging av skitilbud, styrker det ikke Hafjell som skidestinasjon. 

 

Svar på høring: konklusjon 

Vi anmoder på denne bakgrunn om at kommunedirektøren ikke innstiller på åpning av 
skistadionområdet for leiligheter. 

 

Mvh 

Anne Ulset 

 

 


