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Nabovarsel i saken ble sendt 2. september. Blå farge på kartfigur viser alle som har fått nabovarsel. Vi har 
mottatt to nabomerknader innen fristen fra: 
 
Gnr 16 bnr 281, Stuttingen 11, 2636 Øyer, Arne Rudjord AS v/Eyvinn Rudjord Helgevold 
 
Gnr 16 bnr 227, Stuttingen 9, 2636 Øyer, Mikal Opheim 
 
Første argument fra Arne Rudjord AS er at utbygger må rette seg etter reguleringsplanen, som er fastsatt etter 
en omfattende og inkluderende prosess, hvor endelig plan var et kompromiss som hensyntar ulike interesser og 
interessenter, og sende en søknad uten dispensasjoner. 
 

vedlegg nr.  F-1 



Valgt konsept for Mosetertoppen Backyard 2 og 3 er valgt etter en lang prosjekteringsprosess med erfaringer 
fra Mosetertoppen Backyard 1, utviklingen av fritidsboligmarkedet den siste tida og tomtas beskaffenhet med 
innslag av både myr og fjell tett opp i dagen. Vi mener derfor tiltakshaver er i sin fulle rett til å revurdere 
forutsetninger og søke om dispensasjon for forhold som vil tjene prosjektet og allmennheten.  
 
 
Andre argument er at dispensasjon fra reguleringsplaner kun skal tillates i snevre unntakstilfeller, og da 
fortrinnsvis for mindre, ubetydelige forhold som ikke er av betydning for den helhet reguleringsplanen er ment 
å ivareta. Det hevdes at den aktuelle dispensasjonssøknaden, som nå er fremmet, som innebærer en svært stor 
og dramatisk økning av antall bygninger i det omsøkte området. Det vises til at en eventuell dispensasjon vil 
innebære over en dobling av antall bygninger i området fra 8 til totalt 15 bygninger. Dette finner vi helt 
uakseptabelt og på alle måter uønsket. At ikke utbygger har innrettet seg etter dette i sitt arbeid fremstår som 
oppsiktsvekkende og spekulativt. 
 
Kravet om underjordisk parkering i reguleringsplanen ikke er absolutt, jfr. ordlyd i pkt. 1.9: «Parkering kan 
plasseres på terreng eller i parkeringskjellere.» Det fremgår heller ikke entydig av bestemmelsene at carporter 
ikke kan oppføres. Vi mener derfor dette er et relativt ubetydelig forhold ut fra det som reguleringsplanen er 
ment å ivareta.  
 
Områdene BF1-1 og 2 i reguleringsplanen, som omtrentlig tilsvarer vårt omsøkte område i areal, tillater 
maksimalt 200 boenheter. Vårt prosjekt med 57 leiligheter utgjør bortimot 30 % av det en faktisk kunne ha 
lagt inn på tomtearealet. Å legge inn enetasjes carporter og sportsboder for hvert leilighetsbygg, delvis godt 
inne i terrenget med torv på taket, vil derfor være veldig lavmælt og gjøre lite ut av seg versus det 200 
boenheter kunnee ha blitt på dette arealet. På bakgrunn av dette blir det feil å kalle dette dramatisk, 
oppsiktsvekkende og spekulativt. Vårt konsept er tvert imot relativt beskjeden når det gjelder utnyttelsesgrad, 
antall og høyder på bygninger ut fra det reguleringsplanen legger opp til. Å bruke antall bygninger som 
kriterium for å vurdere et prosjekt blir også etter vår mening for enkelt. Det er helheten med utnyttelse, 
volumer, høyder, materialbruk, arkitektonisk uttrykk etc. som sammen er avgjørende. 
 
Tredje argument er at en eventuell dispensasjon vil skape svært uheldige og uønskede presedens-virkninger for 
videre utbygging i området. Som det fremgår av dokumentasjon i forbindelse med denne byggesaken ønsker 
utbygger samme løsning med carporter også for de resterende delen av tomten som skal bygges ut. Det vises 
her til de 11 leilighetsbyggene i «oransje farge» i «Landskapsplan», som er del av høringsdokumentene, med 
tilhørende inntegnede carporter – 22 bygninger totalt, fremfor 11 leilighetsbygg. Dette medfører at hele 
området – det omsøkte og det oransje – vil gå fra 18 bygninger til hele 37 (!) bygninger. 

Området videre nedover i området har en annen topografi enn det omsøkt område har (brattere og uten myr). 
Det stemmer at det på situasjonsplan er antydet en veldig skjematisk videre utbygging med samme type 
bebyggelse som omsøkt. Dette var på gjeldende tidspunkt på ingen måte gjennomprosjektert, men vi fikk 
beskjed i et tidlig møte med kommunen om å ta det med i søknaden.  Det jobbes nå med en ny reguleringsplan 
for FB12 og tilhørende illustrasjonsplan med forslag til bebyggelsesstruktur for området nedenfor. Ut fra siste 
tids endringer i fritidsboligmarkedet har utbygger en intensjon om å bygge mindre leiligheter med større 
utnyttelsesgrad og parkeringskjeller. Arkitektur med utnyttelse, høyder, form, materialbruk etc. vil derfor bli 
ivaretatt i denne nær forestående reguleringsprosessen, og slik vi ser det irrelevant for spørsmålet om 
carporter på Mosetertoppen Backyard 2 og 3. 
 
Fjerde argument er at den omsøkte utbyggingen i området etter vår oppfatning allerede er på – og kanskje 
også er over – tålegrensen hva gjelder utbygd areal og antall bygninger hensett til den massive inngripen 
byggingen vil innebære for naturen og det fotavtrykk utbygningene setter. 
 
Her vises til vår tidligere argumentasjon om at reguleringsplanen tillater vesentlig høyere utnyttelse og 
byggehøyder enn det omsøkt prosjekt legger opp til. 
 
Arne Rudjord AS nevner avslutningsvis at underjordiske p-kjellere vil gi naturen mest mulig rom til å finne sin 
veg tilbake til naturlige omgivelser og at reduksjon av felleskostnader for p-kjellere og heis for å nye 
kjøpegrupper ikke er et argument og er marginale og ikke ønsket. 



 
Vi kan være enige i at underjordiske p-kjellere ville ha gitt større grøntarealer, men det er likevel et større 
naturinngrep enn å anlegge carporter. For denne tomta med myr i midten og med høy grunnvannstand ville et 
inngrep med underjordiske p-kjellere kunne ha skiplet grunnvannsnivået. 
 
Tilgjengelighet for allmennheten er av betydning for dispensasjonssøknader iht. PBL § 19-2. Vi oppfatter det 
slik at reduserte kostnader for boenhetene vil bidra til at grupper med mindre kjøpekraft kan komme seg inn 
på dette markedet. 
 
Mikal Opheims nabomerknad støtter seg til nabomerknaden fra Arne Rudjord AS uten utfyllende argumenter, 
så vi har ingen ytterligere kommentarer til denne. 
 
Oppsummert står vi for vår argumentasjon i dispensasjonssøknaden og for våre kommentarer til 
nabomerknaden. Vi håper derfor kommunen innvilger dispensasjonen. 
 
 
Dispensasjonssøknaden inneholder følgende vedlegg: 
 
B1 Dispensasjonssøknad  
C1 Nabovarsel følgebrev (B1, D1 og E1-8 var vedlagt nabovarselet) 
C2  Kvittering på nabovarsel 
C3 Følgebrev nabovarsel 
C4 Nabomerknad fra Arne Rudjord AS 
C5 Nabomerknad fra Mikal Opheim 
D1 Landskapsplan, oversiktsplan    1:1000  A3 
E1-7 Snittegninger gjennom carport for tomt 1-7  1:100  A3 
E8 Plan, snitt og fasade av carport    1:100  A3 
F1 Følgebrev (dette brevet) 
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