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PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL 
PANORAMA - GBNR 12/29  
 
 
Vedlegg: 
Foreleggelsesbrev, datert 11.06.2022 
Nils Svensøy, brev datert 04.07.2022 
Børge Moholt, brev datert 04.07.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 30.06.2022 
Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.06.2022 
Innlandet fylkeskommune, brev av 11.07.2022 
 
Sammendrag: 
Hensikten med omsøkt planendring er å tilrettelegge for en ekstra tomt til fritidsbebyggelse 
innenfor reguleringsplan for Hafjell Panorama. Det er søkt om en planendring for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde), til arealformål fritidsbebyggelse.  
 
Kommunedirektørens sluttvurdering i saken er at vilkårene i plan og bygningslovens § 12-
14, for å kunne behandle omsøkt planendring etter forenklet planprosess, ikke er til stede. 
Saken kan dermed ikke vedtas etter delegert fullmakt.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknad om endring etter forenklet planprosess, for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål fritidsbebyggelse, avslås. Siden 
kommunedirektøren innstiller på avslag, blir saken lagt frem for plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
Saksutredning: 

FORSLAGSSTILLER/SØKER 
Structor Lillehammer har på vegne av Hilde og Jon 
Gøthesen søkt om en planendring for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde), til arealformål 
fritidsbebyggelse. Eier av friområdet er i dag Arne 
Hovland. 
 
Reguleringsplan for Hafjell Panorama ble sist 
endret 21.02.2019. 
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FORMÅL 
Hensikten med omsøkt planendring er å tilrettelegge for 
en fritidstomt til i reguleringsplan for Hafjell Panorama. 
Tomta er i forslaget ca 1,0 daa og er innenfor 
størrelsesspennet til øvrige tomter i området. I 
tilknytning til foreleggelsen av den ønskede endringen, er 
det lagt ved et notat om konsekvenser av tiltaket og er 
beskrevet i notat fra Structor Lillehammer, datert 
24.03.2022. 
 
 

 
 
BELIGGENHET 
Den ønskede tomta til fritidsbebyggelse ligger innenfor reguleringsplan for Hafjell 
Panorama: 

 
 
MERKNADER 
Foreslått planendring ble sendt ut til foreleggelse 11.06.2022, med frist for merknader satt 
til 05.07.2022. Det er kommet inn 5 merknader; Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og 2 nabomerknader.  
 
Vurdering: 
PLANBEHANDLING 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-14 kan kommunestyret delegere myndighet 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. 
 
Kommunedirektøren har ved foreleggelse av den ønskede planendringen vurdert det dit 
hen at dette kunne komme inn under en mindre endring som ikke krever utlegging til 
offentlig ettersyn, men at før det treffes vedtak så skal saken forelegges naboer og berørte 
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myndigheter, iht. plan- og bygningslovens § 12-14 siste ledd. Videre er det viktig at 
endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, ikke gå utover hovedrammene 
i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  
 
MERKNADER FRA HØRING 
 
1.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 30.06.2022 
NVE har gitt en generell tilbakemelding om at som planmyndighet har kommunen ansvar 
for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i planforslaget. Det vises også til 
«Kartbasert veileder for reguleringsplan» og «Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging». 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 
 
2.Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.06.2022 
Statsforvalteren bemerker at grøntformål som friområder kan ha flere funksjoner i et 
hytteområde. De kan sikre korridorer for ferdsel gjennom området, være områder for lek 
og aktivitet mellom hyttetomtene og generelt gi «luft» i et ellers tett utbyggingsområde. 
 
Statsforvalteren savner en nærmere vurdering av bruken av området, og hvorvidt 
friområdet er i bruk av barn og unge. Statsforvalteren viser også til at kommunen i 
foreleggelsesbrevet, opplyser at det skal gjøres en grundigere vurdering etter høringen, 
med utgangspunkt i eventuelle innspill fra naboeiendommene. 
 
Statsforvalteren støtter at det er foreslått begrensninger når det gjelder utnyttelse og 
byggehøyder i forhold til resten av hyttefeltet. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til etterretning ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer lenger ned i 
saksfremlegget. 
 
3.Innlandet fylkeskommune, brev av 11.07.2022 
Fylkeskommunen minner om at ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til 
fellesareal eller friområder som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning, jfr. kommunal- og moderniseringsdepartementets Rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging. Dette gjelder også ved regulering. Kravet om erstatningsarealer har til 
hensikt å forhindre at lekearealer betraktes som reservearealer for utbyggingsformål. 
Kravet om fullverdig erstatning er ikke ensbetydende med lik arealstørrelse, men tar 
utgangspunkt i arealets nytteverdi for lek og opphold.  
 
Fylkeskommunen etterspør en kartlegging av dagens bruk av området. Det er vanskelig å 
gjøre en vurdering av planområdet som helhet når det ikke følger en beskrivelse av de 
resterende friområder i planen eller vises til en mulig erstatning for tapt friområde. 
Fylkeskommunen stiller også spørsmål til om det er utredet andre muligheter for tomta, om 
det er mulig å lage en korridor ut til skitrase og om området som helhet vil kunne dra nytte 
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av dette. Resultatet må synliggjøres og følge plansaken videre. Fylkeskommunen etterspør 
også medvirkning fra barn og unge. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til etterretning ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer lenger ned i 
saksfremlegget. 
 
4.Nils Svensøy, naboeiendom 12/56, brev datert 04.07.2022 
Nærmeste nabo i nord, Nils Svensøy, protesterer i sitt merknadsbrev på den omsøkte 
endringen. Hele brevet følger vedlagt. 

 
 
Svensås skriver at de kjøpte naboeiendommen 12/56 i 2002 etter lenge å ha lett etter hytte 
med romslig avstand mellom hyttene. Dette fant de på denne hytta, fordi den lå fint til med 
friområde både mot sør og nord. Svensås har mange argumenter mot den omsøkte 
endringen. Kort oppsummert: 

• En viktig verdi i hyttefeltet Panorama, i forhold til nylige utlagte felt i området, er at 
det ikke er fortettet.  

• Som regulerende myndighet skal kommunen nettopp være en garantist for at 
reguleringer varer lenge og gir forutsigbarhet for hytteeiere som har etablert seg på 
et område. 

• Reguleringen for Hafjell Panorama har nylig blitt endret og vedtatt februar 2019. 
Dette har gitt hytteeierne mulighet for større utnyttelse av tomtene. En 
omregulering av friområder til fritidsbebyggelse ble ikke gjennomført ved endring av 
reguleringen i 2019, hvilket ville vært naturlig hvis det var aktuelt. 

• Ut fra kontakt med hytteforeningen, virker det som at foreningen ikke er 
forespurt/varslet om forespørsel om denne omreguleringen. Siden det foregår en 
prosess mellom foreningen og grunneierne, vil det være riktig at 
reguleringsendringer foretas samlet for hyttefeltet, og ikke tomt for tomt. 

• Påpeker feil i Structor sin beskrivelse av at utsiktsretning stort sett er i andre 
retninger, da det er 3 vinduer mot syd fra 3 rom samt hovedplassen ute. Planlegger 
også å forlenge hytta mot sør. 
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• Spørsmål om kommunestyret har delegert myndigheten til underliggende organ, jfr 
pbl §12-14. Ber om kopi av vedtaket. 

• Det er mange hyttetomter til salgs på Hafjell, så de som ønsker seg tomt har mange 
andre muligheter enn å velge et friområde i et opparbeidet hyttefelt. 

• Konkrete spørsmål vedrørende bratthet og eventuell sokkel. 
• Det hevdes at utkast til ny hytte tar hensyn til naboeiendommer. Det kan vi ikke se 

ut fra forslaget. Tvert imot er den foreslåtte hytta plassert så nærme grensen mot 
nabo mot nord som mulig og det er foreslått store vinduer, også mot nord som vil gi 
mye innsyn. 

 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Denne nabomerknaden er i tittelfeltet beskrevet som innsigelse. Kommunedirektøren 
bemerker at det kun er statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner som kan 
fremme innsigelse i ordets rette forstand. Begrepet «innsigelse» blir her derfor kommentert 
som en protest mot endringsforslaget. 
 
Når det gjelder spørsmål om hytteeierforeningen, så er Hytteeierforeningen Hafjell 
Panorama varslet med foreleggelsesbrev. 
 
Det stilles også spørsmål om kommunestyret har delegert myndigheten til underliggende 
organ, jfr pbl §12-14. Kommunedirektøren viser her til delegasjonsreglementet som ble 
vedtatt i kommunestyresak 15/22, der delegasjon fra kommunestyret til 
kommunedirektøren/sektorleder (dokument datert 27.05.2021), ikke er endret. 
 
Kommunedirektøren tar ellers hensyn til merknadene ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås, da forutsetningene for å behandle planendringen etter forenklet 
planprosess synes å ikke være til stede. Se ellers kommunedirektørens samlede 
kommentarer lenger ned i saksfremlegget. 
 
Børge Moholt, naboeiendom i øst 12/53, brev datert 04.07.2022 
Nabo i øst, Børge Moholt, har flere merknader til den omsøkte endringen. Hele brevet 
følger vedlagt. Oppsummering av merknader: 

• Moholt mener prinsipalt at dette arealet ikke bør omreguleres. Hovedargumentene 
for dette er arealets betydning som «grønn lunge» for hytteområdet generelt, som 
et av få gjenværende friluftsområder som ikke er tilfartsløype. Dersom 
hytteområdet fortettes ytterligere vil dette forringe kvaliteten for eksisterende 
hytteeiere, da det knapt er naturområder igjen i feltet. Det aktuelle området er 
videre av stor verdi for barn og unge som i dag benytter området som et trygt 
lekeareal. 

• Det er lite ønskelig med ytterligere fortetting, og burde heller ikke være nødvendig 
gitt det antallet tomter og muligheter som er tilgjengelige andre steder i nærheten. 
Tvert imot bør slike små grønne lunger som denne forbli som de er for å videreføre 
og bevare områdets karakter. 

• Området mot nordøst, som grenser til den felles gjesteparkeringen (er en parkering 
som er hyppig brukt, både av gjester og av beboere/leietakere på hyttene lenger 
opp i bakken. Dette fordi bakken på vinterstid er svært vanskelig å kjøre opp/ned 
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med bil, da den er svært bratt og glatt. Formålsgrensen er foreslått ca 3 meter inn i 
dagens parkeringsområde. 

• Dersom det allikevel tillates omregulering, bes det subsidiært om at det legges 
tydelige begrensninger på formålsområdets utstrekning ved den felles 
parkeringsplassen utenfor vår hytte, samt byggets plassering og mønehøyde. 

 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar hensyn til merknadene ved å tilrå at den omsøkte planendringen 
avslås, da forutsetningene for å behandle planendringen etter forenklet planprosess synes å 
ikke være til stede. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS SAMLEDE KOMMENTARER: 
Ved foreleggelsestidspunktet har kommunedirektøren vært av den oppfatning at endringen 
ikke vil ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser, og har i 
foreleggelsesbrevet til naboer og berørte myndigheter hatt en foreløpig positiv innstilling til 
søknaden. I foreleggelsesbrevet er det lagt vekt på at det omsøkte arealet ligger inneklemt 
og ikke er en korridor for å komme ut i alpinanlegget. Det er likevel pekt på at friområdet 
kan ha lokal verdi for de nærmeste eiendommene.  
 
Kommunedirektøren har videre sett det som positivt, når det først omsøkes, at endringen 
søker å hensynta allerede etablerte fritidseiendommer rundt ved å begrense volum av 
ønsket ny bebyggelse. I foreleggelsesbrevet påpekes det også at det må avsettes 
adkomstpil, slik at atkomst skjer via sørøstre del av foreslått areal, og at adkomsten legges 
med kotene.  
 
Som det fremgår av saksutredningen er det kommet flere negative merknader til 
endringsforslaget. Et aktuelt tiltak kunne i prinsippet vært å sette en grøntsone mellom 
nabotomt i nord og den omsøkte tomta til fritidsbebyggelse. Kommunedirektøren finner 
imidlertid ikke dette til å være en god løsning, og tomta på ca 1000 m2 i utgangspunktet, 
ville da også fått en uhensiktsmessig størrelse og utforming. Videre er det påpekt fra nabo i 
øst at deler av den ønskede tomta er viktig i forbindelse med vinterparkering i området. 
 
Innlandet fylkeskommune minner om at ved omdisponering av arealer som i planer er 
avsatt til fellesareal eller friområder som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes  
erstatningsareal. 
 
Innkomne merknader i forbindelse med foreleggelsesbrevet tilsier at det må tas en 
grundigere vurdering av om dette arealet til grøntformål bør endres til fritidsbebyggelse. 
For at en planendring skal komme inn under en endring etter forenklet planprosess, skal 
endringen i liten grad påvirke gjennomføringen av planen, ikke gå utover hovedrammene i 
planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
Kommunedirektøren finner at vilkårene i plan og bygningslovens § 12-14, for å kunne 
behandle omsøkt planendring etter forenklet planprosess, ikke er til stede.  
 
Kommunedirektøren bemerker også at reguleringsplaner skal gi forutsigbarhet og være 
langsiktige, men at ønske om planendringer kan forekomme med jevne mellomrom. 
Reguleringsplan for Hafjell Panorama ble endret så sent som i 2019. Det var da i regi av 
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velforeningen. De ønsket økt utnyttelsesgrad på eksisterende tomter. Noen grunneiere 
ønsket i den sammenheng å få vurdert et fortetningspotensiale. Dette ønsket ikke 
velforeningen å innta i sin planprosess. Det er derfor en pågående planprosess innenfor 
planområdet som vurderer fortetting av grøntarealer hos Martin Bjørge. I sommer mottok 
kommunen et brev der Structor Lillehammer ønsker et møte for å utvide området for 
fortetting, til også å omfatte arealene til Sondre Stubrud og velforeningens arealer. 
Kommunen har ikke tatt stilling til dette pr i dag. 
 
KONKLUSJON OG KOMMUNEDIREKTØRENS ANBEFALING  
I enhver plansak kommer endelig konklusjon først etter at det er gjennomført en 
høringsfase. Merknadene/innspillene fra høringsperioden er viktig ift om den ønskede 
planendringen bør vedtas eller ikke. Det er imidlertid ikke slik at enhver negativ uttalelse fra 
berørte myndigheter, eiere og festere eller andre berørte vil forhindre at saken kan 
behandles på en enkel måte. Kommunedirektøren finner likevel i denne saken at 
motargumentene for å gjennomføre den omsøkte endringen er såpass entydige at 
forutsetningene for forenklet planprosess ikke er til stede. Kommunedirektøren mener 
også, uavhengig av planprosess, at endringen ikke bør kunne gjennomføres.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknad om endring etter forenklet planprosess, for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål fritidsbebyggelse, avslås. Siden 
kommunedirektøren innstiller på avslag, blir saken lagt frem for plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om 
endring etter forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet 
planprosess, for å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål 
fritidsbebyggelse, er ikke til stede.  

 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 


