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201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - KLAGEBEHANDLING  
 
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtatt reguleringsplan, datert 22.12.2016, fra advokat Gro Hauge, Brækhus 

Advokatfirma DA, på vegne av fritidsboligeiere på FB8 
2. Tilsvar på klage, datert 26.1.2017, fra Structor på vegne av utbygger 
3. Kommentarer fra advokat Gro Hauge, datert 16.3.2017 
4. Vedtatte reguleringsbestemmelser, sist revidert 7.11.2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, KST-sak 104/16, 24.11.2016  
Øvrige plandokumenter 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune tar ikke klagen til følge, og oversender den for endelig avgjørelse til 
Fylkesmannen i Oppland.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok 24.11.16, i sak 104/16, reguleringsplan for FB9 Mosetertoppen, 
med plankart og bestemmelser datert 5.8.2016, sist revidert 7.11.2016 med rådmannens 
forslag til endringer. Melding om vedtak ble sendt 2.12.2016. 
 
Vedtaket ble påklaget 22.12.2016 av advokat Gro Hauge, Brækhus Advokatfirma DA, på 
vegne av:  
Stian Skrefsrud – tomt 801 på FB8 
Gaute Eie – tomt 806 på FB8 
ER Capital AS/ Gaute Eie – tomt 805 på FB8 
Kenneth Fredriksen – tomt 809 på FB8 
Terje Gjesklid – tomt 906 på FB9 – har senere trukket sin klage. 
Disse blir i det videre kalt klager. 
 
Klagen er mottatt i kommunen 29.12.2016. Rett før julehøytiden kan postgangen bli noe 
forsinket. Selv om klagen ble registrert i kommunen først 29.12.2016 ansees den til å være 
fremsatt i tide, og klagerne har klagerett. Klagen tas til behandling. 
 
Klagens innhold oppsummert: 
Klagen omhandler to forhold 

1. Saksbehandlingsfeil; for utbyggingsområdene BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2 har 
kommunen vedtatt utnyttelsesgrad og byggehøyder på som klagerne legger til 
grunn ikke har vært lagt ut til offentlig ettersyn. 



2. Saksbehandlingsfeil; for utbyggingsområdene BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2 har 
kommunen ved sluttbehandling endret angivelse av byggehøyder fra høyde målt i 
meter fra gjennomsnittlig planert terreng til å angi byggehøyder som maksimal 
kotehøyde på møne. 

 
Punkt 1 
FB9 var i reguleringsplan for Mosetertoppen (PLAN-ID 118, vedtatt 28.5.2009) angitt som 
et flateregulert område med krav om videre detaljplanlegging før bebyggelse. Videre var 
FB9, som FB8, i bestemmelsene angitt som byggeområder for enkeltstående fritidsboliger. 
Det var angitt to alternative utbyggingsalternativer for FB8 og FB9, der den største 
utnyttelsesgraden var angitt til BYA 15% og maks mønehøyde 5,65 m ( 6,35 m for 
oppstugu).  
 
Utbygger utarbeidet et planforslag for FB9 der hovedtrekkene var i tråd med tidligere plan 
for området, men med en endring for 6,3 daa i nordvest. Der ble det foreslått tuntomter 
med økt BYA til 35% og økte mønehøyder til 9,2 m.  
 
Ved planutvalgets behandling 16.8.2016 for utleggelse til offentlig ettersyn ble følgende 
vedtatt:  
«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-1 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
5.8.2016, ut til offentlig ettersyn. Følgende tas ut av planforslaget: 1. Endring av 
mønehøyde fra 5,56m til 9,2 m. 2: Øking av utnytting fra BYA 15% til BYA 35% 
(leilighetsbygg).» 
 
Klagerne legger til grunn at det som ble lagt ut til offentlig ettersyn var planutkastet fra 
utbyggeren, men med en endring mht utnyttingsgrad og byggehøyder for tuntomtene.  
 
Klagerne fremfører at kommunestyret ved sluttbehandling av planforslaget var bundet av 
vedtaket planutvalget fattet 16.8.2016, da planen ble besluttet lagt ut til offentlig ettersyn. 
De fremfører at selv om dokumentene som var lagt ut på høring inneholdt forslag om økt 
BYA og byggehøyder, kan ikke dette anses å ha vært lagt ut til offentlig ettersyn. Klagerne 
mener det ikke er anledning til å fatte et vedtak basert på forslagsstillers planutkast når 
planutvalget ved utleggelse vedtok å endre planutkastet før det offentlige ettersynet. 
 
Klagerne viser videre til konsekvensene av økt BYA og byggehøyder. Disse endringene vil 
blant annet forringe utsikt fra områdene bak de foreslåtte leilighetsbyggene, 
landskapsuttrykket i området blir endret samt miljøbelastning, i form av økt trafikk, vil bli 
større. Det påpekes at det må bero på en feil at rådmannen fremfører at det allerede er 
godkjent reguleringsplan som åpner for leilighetsbygg i umiddelbar nærhet på «Utsikten». 
 
Punkt 2 
I forslagsstillers planforslag datert 5.8.2016 angis byggehøyder for tuntomtene nordvest i 
området i antall meter. Ved sluttbehandling har rådmannen endret dette slik at 
byggehøyder angis med kotehøyder i sted. Dette har medført at byggehøydene har økt 
med 3,5 meter, noe som kan åpne for enda en etasje. En slik vesentlig endring er ikke 



vurdert underveis i planprosessen og dette må være gjenstand for ny høring eller 
oppheving av vedtatt plan.  
 
 
I brev av 26.1.2017 fra Structor kommenteres klagen på vegne av forslagsstillerne. 
Structor viser til at planmaterialet som lå ute til offentlig ettersyn inneholdt alle 
vurderinger gjort med økt BYA og økte mønehøyder i tuntomtene nordvest i planområdet. 
Dette vises blant annet ved at Oppland fylkeskommune og klagerne uttalte seg til BYA og 
byggehøyder fra forslagsstillers plandokumenter ved det offentlige ettersynet.  
 
I brev av 16.3.2017 presiserer advokat Gro Hauge, på vegne av klagerne, hva klagens kjerne 
er. Det fremføres ikke nye momenter. 
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av klagens punkt 1 
Pbl § 12-11: «Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 
(…), avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12–9 og 12–10. Kommunen kan samtidig fremme 
alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme 
forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med 
kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt 
kommunestyret.» 
  
I lovkommentaren fra kommunal- og moderniseringsdepartementet står følgende om§ 12-
11: «Kommunen skal (…)avgjøre om et privat reguleringsforslag skal fremmes og legges ut 
til offentlig ettersyn mv. 
Kommunen kan fremme alternative forslag. Kommunen kan dessuten gjøre endringer i 
private reguleringsforslag før de sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I tilfelle 
kommunen ikke finner å ville fremme planforslaget, skal forslagsstilleren underrettes om 
dette i brev med begrunnelse for hvorfor forslaget ikke fremmes.(…)» 
 
I denne saken vedtok planutvalget å legge planmaterialet fra utbygger ut til offentlig 
ettersyn. I sitt vedtak av 16.8.2016 la de planmaterialet ut til offentlig ettersyn, men la til to 
endringer om å ta ut endring av mønehøyde samt endring av økt BYA. 
 
I lovkommentaren fremgår at kommunen kan endre et privat planforslag før det legges ut 
til offentlig ettersyn. Det er regulanten som eier plandokumentene inntil planutvalget 
eventuelt vedtar å legge det ut til offentlig ettersyn. Først ved et slikt vedtak tar 
kommunen eierskap til plandokumentene. Dersom kommunen ønsker noe endret i et 
planmateriale som kommunen selv ikke har utarbeidet, kan dette gjøres ved å sende 
planutkastet tilbake til regulant å be om at denne endrer planutkastet. Dersom regulanten 
ikke ønsker å etterkomme en slik endring kan han avstå fra å få planforslaget behandlet. 
Alternativt kan kommunen selv utarbeide og fremme et planforslag for området i samsvar 
med kommunens ønsker. Dersom det skal fremlegges et planforslag til offentlig ettersyn 
som ikke den private forslagsstilleren støtter, må det private planforslaget følge med som 
vedlegg.   
 



Planutvalget sendte ikke planforslaget tilbake til regulant, men vedtok å legge det ut til 
offentlig ettersyn med to tilføyelser. Dette var ikke avklart med regulanten. Planutvalget 
instruerte heller ikke administrasjonen til å utarbeide et alternativt planforslag med 
endrede bestemmelser.  
 
Et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn med flere alternative løsninger. En kan 
stille spørsmål om planutvalgets forslag til endring er godt nok utredet før det ble lagt ut på 
offentlig ettersyn, og om saksbehandlingen rundt planutvalgets endringsforslaget var 
korrekt.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at planutvalget forslag om å endre utnyttingsgrad og 
byggehøyder for 6,3 daa til å sammenfalle med resterende byggeområder i planen ikke 
trengte noen videre beskrivelse i plandokumentene, men det burde vært fremlagt 
alternative bestemmelser. Dette ble også påpekt av Oppland fylkeskommune under 
høringen. De skriver at dersom planutvalgets forslag til endringer skal vedtas i planen, må 
bestemmelsene endres. 
 
Rådmannen mener likeledes at utbyggers planforslag er å betrakte som et forslag som har 
vært lagt ute på offentlig ettersyn. Dette beror på at regulanten ikke ble tilskrevet og bedt 
om å endre forslaget sitt til å dekke planutvalgets ønske. Rådmannen fikk heller ikke i 
oppdrag å utarbeide alternative bestemmelser før planutkastet ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. Dette skulle vært gjort dersom planutvalgets intensjon var å legge ut kun ett 
alternativ på offentlig ettersyn. 
 
Tuntomtområdet i planforslaget utgjør 6,3 daa av totalt 127 daa. Planutvalgets hensikt 
med å endre planforslaget var å endre BYA og byggehøyder på disse 6,3 daa slik at det ble 
lik BYA og mønehøyde for hele planområdet. I planbeskrivelsen er ikke BF 3-9 (områder 
med enkelttomter) videre omtalt da disse er konsekvensutredet i tidligere plan. 
Utbyggingsgrad og høyder for disse områdene er kun angitt i bestemmelsene. Rådmannen 
kan ikke se at det er en vesentlig mangel at denne endringen ikke er ytterligere omtalt i 
planmaterialet.  
 
Det som er viktig ved offentlig ettersyn er at alle alternativer er konsekvensvurdert og 
fremlagt, slik at alle kan ta stilling til alle alternativer. I denne saken anser rådmannen at 
dette har vært tilfelle.  
 
Regulantens forslag ble lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig ble det kunngjort hvilke 
endringer planutvalget ønsket belyst; å ikke legge til rette for økt BYA og økte byggehøyder 
i et avgrenset område, men kun åpne for å bygge fritidsboliger med en boenhet pr tomt. I 
så måte mener rådmannen at vedtatt plankart og bestemmelser har vært på offentlig 
ettersyn og kan vedtas.  
 
Endringsforslaget fra planutvalget kan ansees å ha vært godt nok omtalt, da dette fremgår 
av vedtaket og ikke kan ansees som å være omstridt da det er i tråd med tidligere plan  og 
for øvrig resten av utbyggingsområdene i planforslaget som var lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon på punkt 1: 



Rådmannen er av den oppfatning at planforslaget fra regulanten har vært gjenstand for 
offentlig ettersyn på lik linje med de endringsforslag som planutvalget skisserte. Dette 
underbygges ved at både Oppland fylkeskommune og klagerne gir uttalelse til tuntomtene. 
I Fylkesmannens innledning viser også de til at planforslaget omfatter leilighetsbygg. 
 
Det er kommunestyret som vedtar reguleringsplaner. De er ikke bundet av vedtak fattet i 
planutvalget. Kommunestyrets begrensning ligger i mulighet til å vedta 
elementer/bestemmelser som ikke har vært gjenstand for offentlig ettersyn. Dersom 
kommunestyret gjør slike endringer, kan vedtaket påklages og det kan påberopes 
saksbehandlingsfeil. Rådmannen er av den oppfatning at regionale myndigheter har 
forholdt seg til to alternative forslag og gitt uttalelse deretter. 
 
Rådmannens vurdering av klagens punkt 2 
I forslag til planbestemmelser som lå ute til offentlig ettersyn sto det for tuntomter i punkt 
2.4.1: 
«Det kan oppføres fritidsboliger/leiligheter innenfor hver tuntomt. Innenfor hver enkelt 
tuntomt skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35%.  
(…) 
Maksimal mønehøyde er 9,2 m og maksimal gesimshøyde 6,2 m, målt fra topp ferdig 
grunnmur. Der terrengforholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges med 
sokkeletasje. Maksimal mønehøyde er da 10,8 m og maksimal gesimshøyde 7,8 m i hht. 
måleregler i Veileder H-2300.  
 
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert 
terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront 
må ikke være mer enn 30 cm høy… (..).» 
 
Før sluttbehandling endret rådmannen bestemmelsene fra å angi maksimal mønehøyde i 
meter til å angi mønehøyde som maksimal tillatt kotehøyde på møne. 
Dette skulle ikke medføre noe realitetsendring, kun være en annen måte å angi 
mønehøyder på som var mer visuell.  
 
Rådmannens forslag til bestemmelser for tuntomter, punkt 2.4.1:  
«(…)  
I område BF1-1 skal mønehøyde ikke overstige kote 838. 
I områdene BF1-2 og BF2-1 skal mønehøyde ikke overstige kote 842 
I område BF2-2 skal mønehøyde ikke overstige kote 845. 
Der terrengforholdene ligger til rette for det kan det bygges med sokkeletasje, med samme 
mønehøyder. 
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert 
terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront 
må ikke være mer enn 30 cm høy)» 
 
 
 
 



Ut fra høydekoter tatt ut fra glokart.no finner rådmannen å kunne legge følgende til grunn 
for angivelse av gjennomsnittlig kotehøyde på tuntomtene: 
Område Minste  

kote 
Maks.  
kote 

Gjennomsnittlig  
kote  

FB1-1 825 827 826 

FB1-2 828 831 829,5 

FB2-1 825 831 828 

FB2-2 832 834 833 

 
Gjennomsnittlig kotehøyde på tomtene er ikke reell høyde på planert terreng der byggene 
skal plasseres. Det er flere forhold som spiller inn på hvor et bygg skal plasseres, men det 
kan brukes som et utgangspunkt for å vurdere om det kan være feil i bruken av 
koteangivelse for møne.  
 
I bestemmelsene som lå ute til offentlig ettersyn var det angitt maks mønehøyde 9,2 m. I 
tillegg må man legge til at grunnmuren kan være 1,3 m over planert terreng. Mønehøyde 
måles fra topp grunnmur. Dette gir totalt (1,3m + 9,2m) 10,5 m.  
 
Dersom man legger gjennomsnittlig kote til grunn for planert terreng vil da mønehøyde 
maksimalt bli:  
Område Gj.snitt  

kote1 
Maks. 
bygge 
-høyde  

Teoretisk 
møne 
-høyde 

Maks. kote satt i 
bestemmelsene 

Differanse 

FB1-1 826 10,5 836,5 838 1 ,5 meter 

FB1-2 829,5 10,5 840 842 2 meter 

FB2-1 828 10,5 838,5 842 3,5  meter 

FB2-2 833 10,5 843,5 845 1,5 meter 

 
1 : Gjennomsnittlig kote viser bare gjennomsnittlig kotehøyde på hele tomten. Den angir 
ikke om dette er et aktuelt byggeområde.  
 
Det er ikke mulig å anslå hvor på tomtene byggene er tenkt plassert utover de krav som 
settes i plan- og bygningsloven med hensyn til byggegrenser. Som en forenkling kan man 
legge til grunn gjennomsnittlig kotehøyde på tomtene uten å ta høyde for om denne er 
gunstig eller ikke mht resten av tomtens utforming. Legger man da til høydene som 
utgjorde mønehøyde i bestemmelsene som var lagt ut på offentlig ettersyn, 10,5 m, kan 
man finne teoretisk kotehøyde for møne dersom bygget plasseres på tomten 
gjennomsnittlige kotehøyde. Tabellen over viser at det er mulig å plassere byggene høyere 
opp på tomtene uten å komme i konflikt med begrensningen for maksimal kotehøyde for 
møne. Rådmannen mener det også er tilfelle dersom det er bestemmelser med 
mønehøyde målt i meter.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen beholder angivelse av maksimal mønehøyde på 
byggene. Det er kun kotehøyde for BF2-1 som kunne vært angitt noe lavere, men dette er 
den tomta med størst hellning. Det er da også den tomta der man lettest kan estimere feil 
plassering med å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig kote.  
 



 
Konklusjon på punkt 2: 
Rådmannen mener det er mer visuelt håndgripelig å angi byggehøyder med koter i denne 
planen. Klagernes påstand om at bruk av kotehøyde åpner for større byggevolumer kan i 
teorien medføre riktighet. Som tabellen viser så er det en variasjon mellom 1,5 m til 3,5 m. 
Det er kun på FB2-1 at det i teorien er mulig å bygge høyere. Denne tomten er også den 
med størst hellning, noe som medførere at det er tomten der gjennomsnittlig kotehøyde 
trolig er mest usikker som utgangspunkt for plassering av bygget. Derfor anbefales denne 
heller ikke endret.   
 
Videre saksgang: 
Dersom kommunestyret fatter vedtak i tråd med rådmannens innstilling, skal klagen 
oversendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil prøve alle 
sider av saken og fatte endelig planvedtak. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Øyer kommune tar ikke klagens punkt 1 til følge. Øyer kommune anser regulantens 
planforslag som utlagt til offentlig ettersyn sammen med planutvalgets forslag til endrede 
bestemmelser i planforslaget, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.  
 
Kommunestyret er ikke bundet av planutvalgets forslag om endrede 
reguleringsbestemmelser. Kommunestyret hadde anledning til å vedta økt BYA og 
byggehøyder på BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2.  
 
Øyer kommune imøtekommer ikke klagens punkt 2 og opprettholder benevnelse av 
mønehøyde i maksimal kotehøyde for møne. Øyer kommune mener dette ikke kan ansees 
som en endring av bestemmelsene, innholdet blir det samme.  
 
 
Da Øyer kommune ikke har tatt klagen til følge oversendes den til Fylkesmannen i Oppland 
for endelig avgjørelse. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 


