
 

Høringsuttalelse til Øyer kommunes 
Saksnr. 22/127-1, brev av 12. januar 2022 
 

Kommunens sakstittel:  

PlanID 201301A Hafjell Skianlegg Mosetertoppen – varsel og 

høring – mindre endring av bestemmelser 
 

Høringen omhandler Bnr. 16 gnr. 367 i Øyer kommune, regulert som SKI/SKT/V/P i plan 201301A. 

Høringsuttalelsen er fra eier av tilstøtende naboeiendom (16/407) beliggende øst for anleggsarealet 

SKI/SKT/V/P, som vil bli direkte berørt av endringen kun måneder etter å ha inngått kjøpskontrakt 

med vedtatte kommunale bestemmelser og reguleringsplanverk som underlag samt forsikringer fra 

utbyggere og grunneier om begrenset utbygging av arealet innenfor bestemmelsene om 

anleggsområde og ikke som BFR.  

 

Kommunens beskrivelse: 
Kommunen peker på manglende samsvar mellom punkt 4.8 og 5.4 og hevder at punkt 5.4 skulle hatt 

bestemmelser om bygging av leiligheter, tilsvarende som er nevnt som en del av punkt 4.8. Dette 

benevnes som en feil i planen.   

Høringskommentar: 
Vår forståelse av saken. 

Kommunen vedtok Reguleringsplan for HAFJELL SKIANLEGG, MOSETERTOPPEN i 2015. Den gjeldende 

reguleringsplanen har motstridende bestemmelser når det kommer til området SKI/SKT/V/P. I 

planbestemmelse pkt. 4.8 står det at også skistadion kan bebygges med leilighetsbygg. I pkt. 5.4 står 

det at skistadion er kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, veg og parkering (ikke 

fritidsbebyggelse). Nå foreslår kommunen å endre bestemmelsene slik at det blir samsvar mellom 

bestemmelsene og at det dermed åpnes for fritidsbebyggelse på SKI/SKT/V/P. Kommunen mener at 

intensjonen hele tiden har vært at SKI/SKT/V/P skal bebygges med fritidsbebyggelse og viser til en 

kommentar Rådmannen hadde i forbindelse med saksfremlegg for kommunestyret. 

Reguleringsplankartet skal ikke endres.  

Om kommunen har anledning til å gjøre denne endringen som en "mindre endring", uten en reell 

planprosess stiller vi oss meget tvilende til. En slik behandling kan i beste fall karakteriseres som 

uheldig, når endringene er langt mer omfattende enn høringsnotatet gir inntrykk av og vil ha store 

konsekvenser for naboer og for allmenn bruk av skistadion til det formålet som fortsatt vil bli stående 

som reguleringsplankartet og i reguleringsplanens hovedpunkter 1, 2, 3, 4 og 5 med unntak av 4.8 og 

5.4. Det helt naturlige i denne saken er å gjennomføre en reell planprosess, og at reguleringsplaner 

følger de overordnede planbestemmelsene som er gjeldende og kommunisert i form av vedlegg til 

kjøpskontrakter, som i vårt tilfelle. 



  

Kommunen hevder at intensjonen hele tiden har vært at SKI/SKT/V/P skal bebygges med 

fritidsboliger. Dette bygger de på at kommunedirektøren skrev "Bestemmelsene er nå supplert med 

eget punkt om definisjoner, der dette er angitt (§4.4). "Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg 

på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan 

benyttes av aktive skiløpere mv." i en kommentar til innspill fra fylkeskommunen. Vi tenker at 

kommunen har et visst poeng her. Det kan virke som at kommunedirektøren mente at 

bestemmelsene skulle oppdateres. Samtidig synes vi ikke det er åpenbart. Vi finner ingen intensjoner 

i planbeskrivelsen som styrker kommunens påstand. Ellers synes vi det er krystallklart et det i 

plankartet ikke åpnes for fritidsbebyggelse i SKI/SKT/V/P, som samtidig er overordnet regulert til 

friluftsformål FR. Hvis intensjonen hele tiden var at SKI/SKT/V/P skulle bebygges med leiligheter, slik 

kommunen hevder, ville det etter vår mening vært naturlig om reguleringsplankartet viste 

fritidsbebyggelse for 16/367, og ikke bare SKI/SKT/V/P.  

Forslaget er i realiteten en omregulering av arealet. Konsekvensen av endringen blir et totalt 

omdannet areal fra et åpent skistadion til sterkt fortettet leilighetslandsby med en lysløype rundt. 

Preget av et Skistadion vil forsvinne helt.  Med dette også den grunnleggende intensjonen med et 

Skistadion som et åpent og tilgjengelig anlegg for felles benyttelse av alle. Det finnes ingen andre 

Skistadion i Norge som er bebygget med private boliger inne på selve skistadion. Overordnet formål 

som FR ignoreres totalt med den foreslåtte endring. Det har ikke administrasjonen i Øyer kommune 

myndighet til. 

 

Forhold i planid 201301 

For å belyse vårt argument finner vi det nødvendig å se på i hvilken grad utnyttelse av arealet som et 

tett bebygget areal med store leilighetsbygg, reelt sett er innarbeidet i den vedtatte 

reguleringsplanen. Vi har derfor gjennomgått de sentrale bestemmelsene i planid 201301 for å 

belyse i hvilken grad dette arealet er underlagt bestemmelser som tilsier utnyttelse som areal for 

fritidsboliger slik øvrige slike areal er:  

a) Allerede i reguleringsplanens overordnede begrensning under 1 er det klart definert ulike 

formål med de ulike områdene. Områdene for fritidsbolig er tydelig beskrevet som BFR 

områder. Området som omfatter eiendom 16/367 er tydelig beskrevet som et 

anleggsområde, og kodet med en kombinert regulering  som skistadion, skiløyper, veger og 

parkering (SKI/SKT/V/P). Arealet er ikke angitt som et areal regulert til fritidsboliger (BFR) i 

noen form eller kombinasjon. Det er heller ikke regulert for næringsbebyggelse (N). 

Konklusjonen av denne overordnede avgrensningen mellom de ulike areal-typene i planen er 

at det aktuelle arealet er regulert til andre formål en bebyggelse av fritidsboliger. Da ville det 

ha vært markert i reguleringsplanens karttegning med BFR, eventuelt i kombinasjon med de 

øvrige formålene. Overordnet planverk tilsier samtidig et helt annet formål.  

 

b) Under punkt 2 - Felles bestemmelser er formålet med SKI/SKT/V/P utdypet med krav om 

detaljert situasjonsplan. I punkt 2.9 beskrives det at tiltak BFR områdene 3-11 krever 

arkeologisk utgraving relatert til fredete kulturminner. BFR områdene 3-11 er 

omkringliggende og direkte tilstøtende til eiendom 16/367. Det er ikke beskrevet slikt krav til 

eiendom 16/367 (SKI/SKT/V/P).  Fritidsboligbebyggelse av eiendommen er åpenbart ikke 

tiltenkt i reguleringsplanen, siden krav til beskyttelse av fredete kulturminner ikke er aktuelt 

å regulere for dette arealet. Det må her også påpekes at et av bestemmelsesområdene for 



arkeologisk utgraving (#5) er markert i arealplanen inne på den aktuelle eiendommen 

16/367, i den nordøstre enden. Til tross for dette er arealet ikke nevnt under punkt 2. Dette 

følger av at det ikke er tiltenkt bebyggelse med fritidseiendommer/leiligheter på 16/367. 

 

Det som imidlertid er beskrevet for SKI/SKT/V/P er at bygninger, anlegg, løyper, 

parkeringsplasser, veger, konstruksjoner og terrenginngrep krever en detaljert 

situasjonsplan. Reguleringsplanen skiller her helt tydelig på bygninger innenfor SKI/SKT/V/P 

kontra begrepet fritidsbebyggelse, regulert som BFR. Reguleringsplanen avklarer her at det 

er snakk om andre typer tiltak, og begrepet "bygning" skiller seg tydelig fra fritidsbebyggelse. 

Bygninger i denne sammenheng må relateres til bygg med formål som drift av parkeringen, 

varmestue og sanitæranlegg for skiløpere, enkle bygg for tidtakere- og funksjonærer, 

servicebygg for arrangører som skal benytte skistadionet for konkurranser og skiklubber som 

besøker anlegget som trenger fasiliteter for skiprepping ol. Det er nærmest umulig å tolke at 

bygninger relatert til et dedikert areal for Skistadion, skiløyper, veg og parkering skal tolkes til 

å være fritidsboliger etter punkt 2 i reguleringsplan 201301A.   

 

c) Under punkt 3 stiller reguleringsplanen både overordnede og detaljerte plankrav til alle 

byggeområder som omfattes av planen. Anleggsarealet SKI/SKT/V/P (eiendom 16/367) er 

ikke nevnt med et ord i noen av punktene 3.1-3.10. I motsetning til absolutt alle arealer for 

fritidsbebyggelse (BFR) som under punkt 3 gis klare krav til hvilken bebyggelse som tillates og 

hvordan søknader for bygg skal utformes. Dette er igjen, helt konkret dokumentasjon på at 

arealet SKI/SKT/V/P ikke er regulert som et areal for bebyggelse av fritidsboliger/leiligheter. 

Eiendommen 16/367 er ikke underlagt et eneste av de kravene som gjelder for alle arealer 

der det kan bygges fritidsboliger og er følgelig helt åpenbart ikke regulert til et formål om 

bebyggelse av slike. Plankravene er helt sentrale krav i reguleringsplanen. Hvis arealet 

SKI/SKT/V/P var tiltenkt formål som fritidsbebyggelse fremstår det svært underlig at arealet 

ikke er underlagt de samme plankravene som gjelder for alle andre arealer for fritidsboliger. 

 

d) Under punkt 4 er det flere detaljerte bestemmelser som ytterligere underbygger det faktum 

at SKI/SKT/V/P areal ikke er tiltenkt bebyggelse av fritidsboliger, men to ord er tilføyet første 

setning under kapitel 4.8. Disse to ordene er "og SKI//SKT/V/P" under tittelen områder som 

kan bebygges med leilighetsbygg. Det er her feilen og inkonsistensen i reguleringsplan 

201301A kommer til overflaten. Dette er det eneste stedet planen fremstår som uklar og 

denne uklarheten er grunnlaget for å argumentere for at skistadion skal bebygges med et 

fortettet leilighetskompleks. Helt uten forankring i overordet avgrensninger. Helt uten 

hensyn til bestemmelser om fredete kulturminner, helt uten relasjon til helt sentrale 

plankrav til bebyggelse under punkt 3. Her virker det som om kommunen under behandling 

av reguleringsplanen i sin tid har nærmest kastet inn denne formuleringen, uten å ta hensyn 

til de øvrige reguleringene. Denne tilføyelsen er den egentlige feilen i reguleringsplan 

201301A. At dette er den reelle feilen underbygges av de manglende tilknytningene av 

SKI/SKT/V/P til de forutgående bestemmelsene og avgrensningene.  

 

e) Under punkt 4.9 beskrives spesifikke krav til næringsbebyggelse under kombinert areal 

V/SKT/N, men heller ikke her er kravene til bygg gjeldende for SKI/SKT/V/P tatt inn. Igjen 

understreker dette at det heller ikke er tiltenkt slike krav for eiendommen 16/367 da det 

heller ikke skal være næringsbygg i kommersiell forstand på arealet regulert som SKI/SKT/V/P 

(uten N). I prospektet for prosjektet (www.mostertoppenskistadion.no) fremkommer det at 



det skal etableres betydelig næringsvirksomhet, som da vil foregå uten forankring i 

reguleringsplanen.  

 

f) Videre under punkt 5 beskrives den reelle regulering av SKI/SKT/V/P anlegg i plan 201301A. 

Her gjentas ordlyden bygninger relatert til formålet SKI og disse bygningene beskrives som 

følger i punkt 5.3 (sitat): "Bygninger skal ha en enkel og god utforming av tre". Avanserte 

leilighetsbygg etter dagens bygg standard kan neppe beskrives som enkle, men heller som 

moderne, avanserte og sofistikerte. Det er i hvert fall slik prospektet for de 79 leiligheten 

beskrives. At det etter punkt 5.3 var tiltenkt bygninger som har mer relevans for et skistadion 

understrekes ytterligere i punkt 5.3, ved at (sitat): "maksimal mønehøyde er 5,5m over 

gjennomsnittlig planert terreng".  

 

Av kartsnitt for arealet SKI/SKT/V/P fremkommer det at høydeforskjellen fra øst til vest er på 

7 meter. Det er åpenbart ikke snakk om at bygninger som reguleringsplanen omfatter tiltenkt 

bygget på dette SKI/SKT/V/P arealet ville rage særlig høyere enn 2 meter over den østligste 

delen av tomten, men kanskje så mye som inntil 9 meter over bakken på det laveste punktet 

av tomten, i det nordvestlige hjørnet av SKI/SKT/V/P.  

 

g) I Øyer kommunes høringsbrev ønsker man å ta inn bestemmelser i punkt 5.4 om å heve 

grunnmuren fra 1,3 til 5 meter (en 384%+ endring) og i vedlegg 1 og 2 til høringsnotatet 

beskrives et forslag om maksimal mønehøyde på hele 17,5 meter kontra reguleringsplanens 

bestemmelse på 5,5 meter. Dette representerer en endring på 318% i forhold til den 

gjeldende reguleringsplan 201301A for SKI/SKT/V/P.  Det er mildt sagt et stort avvik fra 

gjeldende bestemmelse. Under overskriften "mindre endring av bestemmelse" som et 

grunnlag for å kunne behandle omreguleringen administrativt og ikke i henhold til 

grunnleggende bestemmelser i lovverket, der en slik endring skal behandles etter samme 

prosess som en ny regulering. 

 

Øyer kommunes forslag innebærer en total heving av byggehøyden som er helt ut av sine 

proposjoner for et skistadion. Dette samsvarer ikke med manglende oppdatering av 

arealplankartet, manglende grunnlag for næringsbygg, det er fjernt den opprinnelige 

reguleringsplanen med de presise bestemmelser for bygninger på det aktuelle arealet (punkt 

5.4) og for den gjennomgående totalt fraværende regulering av SKI/SKT/V/P til formål som 

BFR med tilhørende felles bestemmelser, plankrav og beskrivelse som et anlegg, ikke som et 

areal for fritidsbebyggelse. Snarere tvert imot, det aktuelle arealet er overordnet regulert til 

friluftsformål.   

 

Dersom det var reguleringsplanens reelle, faglige begrunnede og gjennomarbeidede 

intensjon å bygge fritidsboliger på eiendom 16/367 så ville reguleringsplanen tatt dette med i 

betraktning for alle relevante deler av planen. Her må man også hensynta 

fellesbestemmelsene under punkt 2.1 som er tydelig på at (sitat): "alle inngrep skal 

planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig" samt bestemmelsene 

om skånsom framferd der tiltakene grenser mot Skiløyper, som jo er tilfelle for SKI/SKT/V/P 

arealet i plan 201301A. Å bygge ned et skistadion med høye leilighetsbygg, tett-i-tett, kan 

neppe betraktes som særlig skånsom håndtering av et areal til friluftsformål. 

 

Det er også relevant å peke på hvordan det foreslåtte leilighetskomplekset fremstår som 

svært annerledes enn hva som er etablerte leilighetsbygg innenfor reguleringsplan 201301. 



Inkludert nytt bygg 9 på BFR 11 omfatter samtlige areal i planen som er regulert som BFR 4-7 

og BFR 11, totalt 46 fritidsleiligheter. Etter Øyer kommunes forslag skal dette antallet nestes 

fordobles i den foreslåtte utbygging med 79 nye leiligheter, på et areal som er betydelig 

mindre enn de BFR regulerte arealene i planen. Og, arealet skal fortsatt ikke reguleres som 

BFR noen som trolig har sin årsak i at den overordnede formålsreguleringen tilsier at arealet 

er regulert som friluftsområde. Som tidligere påpekt, dette fremstår ikke som annet enn 

svært uheldig. 

 

h) Øyer kommune peker i sitt høringsdokument av 12.1.2022 på intern korrespondanse mellom 

kommunedirektøren og fylkeskommunen der kommunedirektøren i noter til 

fylkeskommunens tidligere kommentarer påpeker viktigheten av å bygge leiligheter på 

arealene som tilstøter arealet SKI/SKT/V/P og etter kommunens beskrivelse skal ha tilføyd 

"samt på skistadion". Kommunen har ikke lagt ved den faktiske korrespondansen og siden 

den eneste, og høyst urealistiske tilføyelsen er gjort i planens punkt 4.8 (de "to ord") kan ikke 

dette anses å følge de lovkrav som er gjeldende for utarbeidelse og vedtaksunderlag for en 

reguleringsplan. Her er det på sin plass å kommentere den reelle situasjonen for de arealene 

som kommunedirektøren påpekte som sitat: "svært viktig å kunne ha leilighetsbygg".  

 

Kommunedirektøren beskriver at det er viktig med rimelige leiligheter på tilstøtende arealer. 

Dette er den reelle situasjonen for disse arealene 7 år etter vedtatt plan: 

 

BFR 4: Her er det ikke bygget en eneste leilighet, kun enkeltstående fritidsboliger. Ingen 

ledige tomter til leilighetsbygg. 

BFR 5: Er bebygget med 8 leilighetsbygg (40 leiligheter) men ikke nevnt som viktig å bebygges 

slik i kommunedirektørens kommentar. 

BFR 7: Samme status som for BFR 4.  

BFR 11: Det pågår byggeaktivitet på dette arealet. Dette er omtalt som "bygg 9". og av 

samme type som vi har en andel i på BFR 5. På den til nå ubebygde nordre delen av BFR 2 ble 

det helt nylig solgt en luksuspreget eiendom (17/92) fra Leve Hytter til i overkant av 10 

millioner. Ytterligere 8 tomter er lagt ut for bebyggelse av Leve Hytter på BFR 2 (Skiline VI) og 

arealet er av kartet å lese minst like stort som SKI/SKT/V/P. Området nært til Skistadion ble 

fremhevet som svært viktig å bygge med rimelige leiligheter, men altså ikke fulgt opp slik i 

praksis, selv om kommunedirektøren fremhevet dette i sin kommentar.  

 

Det opprinnelige sitatet fra kommunedirektøren understreker Øyer kommunes manglede 

oppfølgingen av sin egen reguleringsplan og leder til en forståelse av at kommunen nå ser en 

mulighet i å bebygge felles arealet SKI/SKT/V/P med et stort omfang leiligheter. Interessen 

for fritidsboliger i Norge har skutt i været under pandemien og utbyggere, grunneiere og 

lokale interessenter presser på for økt utbygging over det ganske land.  

 

Den reelle feilen i planen (Punkt 4.8 første setning) brukes her som en brekkstang for 

utnyttelse av et felles areal, overordnet regulert til friluftsformål (FR) og avsatt til Skistadion 

(SKI) om til utnyttelse som et areal for fortettet fritidsbebyggelse (BFR). Dette til tross for at 

området ikke er nevnt eller beskrevet som BFR i den innledende avgrensningen, ikke 

underlagt de samme felles bestemmelsene i kapitel 2 eller plankravene i kapitel 3. Det er kun 

de to innskutte ordene i kapitel 4.8 som nå utnyttes til fulle for å konstruere en feil i kapitel 

5.4 som ikke er der. Kapitel 5.4 er i samsvar med alle øvrige bestemmelser i planen. Det er de 

to ordene i kapitel 4.8 som ikke er i samsvar, og derfor er dette den reelle feilen i vedtatte 



reguleringsplan 201301, ikke manglende beskrivelse i 5.4. Alt dette underbygges av et helt 

avgjørende moment, og det er de overordnede reguleringsbestemmelsene med tilhørende 

plankart, som vi redegjør for i neste avsnitt. 

 

Overordnede reguleringsbestemmelser for Mosetertoppen 

Vedlagt vår kjøpsavtale for leiligheten i 16/407 følger også reguleringsbestemmelser for hele 

Mosetertoppen, der den delen som er regulert i plan 201301 er markert som område FB7. Området 

FB7 inneholder alle de tidligere omtalte BFR4-7, BFR 11 inkludert arealet markert som SKI/SKT/V/P i 

plan 201301. Den overordnede planen har sin historie tilbake til 2008-12-19 og tilhørende plankart 

ble senest oppdatert 17.04.2015 i følge med regulerings-bestemmelsene for PlanID 201307 og ble 

godkjent av kommunestyret 30.04.2015, sak 28/15. Bestemmelsene og plankartet i siste oppdaterte 

versjon er undertegnet som del av vår kjøpskontrakt i oktober 2020. 

Her er en gjengivelse av kartet (bilde av papir-versjonen), parafert av selger og kjøper, som en del av 

kjøpskontrakten:  

 
Overordnet plankart revidert 17.04.2015, godkjent av kommunestyret 30.04.2015, sak 28/15 

 

Dette overordnede kartet viser med stor tydelighet at arealet der SKI/SKT/V/P er et areal som i de 

overordnede reguleringsbestemmelsene er regulert med følgende formål:  

 

1. Markert med BLÅ farge, merket som FL83. Etter punkt 1 i overordnede bestemmelser er dette 

FRILUFTSFORMÅL 



2. Markert med GRØNN farge, merket med L. Etter punkt 1 i overordnede bestemmelser er dette 

arealer for Jord- og Skogbruk. Dette berører sør-østre del av 16/367 etter omlegging av 

bekkefaret så vidt vi kan se ut av kartet.  

 

I og med at dette kartet er overordnet er det litt vrient å se helt nyansene mellom FL83 og L, men det 

er hevet over enhver tvil at Skistadion IKKE er en del av området markert som FB7. Dette følger av 

bekkeleiet for Nedre Slåbekken renner mellom vår fritidsbolig på BFR5 og L-området mellom FB7 og 

FL83 og at dette er tydelig markert på plankartet. Nedre Slåbekken omkranser arealet SKI/SKT/V/P 

fra øst, mot sør og deretter mot vest i vannføringsretning. 

 

Forslaget til endring av SKI/SKT/V/P mangler støtte i de gjeldende overordnede planbestemmelsene 

for området dokumentert gjennom så vel bestemmelsene som overordnede og detaljerte plankart, 

slik det er besluttet av kommunestyret i Øyer. Den foreslåtte endringen av 16/367 fra SKI/SKT/V/P til 

et sterkt fortettet leilighetskompleks er IKKE av en slik karakter at det kan saksbehandles på 

administrativt nivå i kommunen. 

 

 

Oppsummering av høringssvar fra nærmeste nabo til areal SKI/SKT/V/P 

 

I vår kjøpskontrakt ligger overordnede reguleringsbestemmelser med tilhørende plankart vedlagt. 

Den aktuelle planid 201307 er oppdatert senere enn den feilaktige reguleringsplanen 201301, som 

også ble er vedlagt. Vi har selv kunnet lese de gjeldende både overordnede og underordnede 

bestemmelser om hvilke arealer som er regulert i ord og tegninger til ulike formål og med sine gitte 

begrensninger.  

 

Her har vi kunnet lese om maksimal mønehøyde på 5,5meter for bygninger som vi forstod ville 

komme på anlegget og dette har vi av Leve Hytters kontaktperson/selger og i tillegg representant for 

grunneier, utbygger, velforening og kommunen i direkte kommunikasjon med oss hele tiden har 

omtalt bygg på SKI/SKT/V/P som "servicebygg". Det har vi selvsagt akseptert som en del av et 

friluftsområde som er detaljregulert til Skistadion, løyper, veg og parkering. 

 

På side 3 i høringsbrevet fra Øyer kommune av 12.1.2022 peker saksbehandler på veileder til loven 

(Pbl) og ulike kriterier som fratar kommunestyret muligheten til å delegere beslutning om endring av 

reguleringsplan etter Pbl. §12-14. Både kriteriet om ulemper for naboer og det faktum at 

leilighetsbebyggelse er i motstrid til overordnet planverk, fratar definitivt kommunestyret denne 

muligheten. Dersom det allerede er vedtatt et delegert ansvar fra Øyer kommunestyre til 

kommunedirektøren, ber vi om at utskrift av saksprotokollen for dette vedtaket med alle detaljer 

oversendes uten ugrunnet opphold og at en rimelig ny frist for høringsuttalelse i sak 22/127 

bestemmes. 

 

Andre forhold av betydning: Kommunens saksbehandling i pågående byggesak: 

Som naboer har vi fortsatt ikke blitt varslet av Øyer kommune om igangsatt byggesak, til tross for at 

dette skulle vært gjort allerede i august 2021. Saksbehandler i planavdelingen har i samtale med 

undertegnede påpekt saksbehandlingsfeil i Øyer kommune dette tilfellet, men kommunen har 

fortsatt ikke fulgt opp med en formell saksgang og nabovarsling slik kommunen plikter å gjøre. Vi ble 

først gjort oppmerksomme på byggesøknaden og planene for salg av fritidsboliger på SKI/SKT/V/P 



gjennom det tilsendte høringsbrevet datert 12.1.2022. Der fremkommer det også at det var gjennom 

byggesøknaden at kommunen først hadde innsett at reguleringsplanen ikke har rammer som tilsier 

annet enn at en slik søknad må avvises på bakgrunn av den gjeldende reguleringsplanen og 

overordnet planverk. Vi finner det egentlig litt merkelig at behandlingen av byggesaken har ført til en 

avvisning av forslaget. 

Vi anser oss fortsatt ikke som varslet om byggesøknaden, men har gjennom påtrykk på kommunens 

saksbehandler for innsyn i denne byggesøknaden, helt uoffisielt. Nabovarsel imøteses derfor i 

byggesaken, formelt oversendt og til alle berørte naboer. 

 

 

Som konklusjon på høringsbrevet vil vi som nærmeste nabo be om følgende: 

1. Øyre kommune må respektere lovverk og eget planverk og behandle saken i lys av at 

forslaget skaper STOR ulempe for oss som naboer, men ikke minst fordi forslaget er i strid 

med overordnet planverk, jvf gjengitt overordnet plankart. Kommunens administrasjon kan 

ikke gis myndighet til å beslutte foreslåtte endring, da dette er i strid med Pbl.  

 

2. Øyer Kommune må umiddelbart stanse planlegging og behandling av byggesak som åpenbart 

strider mot den opprinnelige reguleringen av 16/367 som et skistadion til friluftsformål (FR 

kode 5130) med tilhørende løyper, parkering og veg som et åpent tilgjengelig skistadion for 

allmenn benyttelse, og regulert med formål FB i overordnet plan. 

 

3. Øyer kommune må behandle reguleringsplanen slik loven krever, med tilsvarende prosess 

som for en ny reguleringsplan og holde seg innenfor bestemmelsene i overordnet planverk. 

 

4. Øyer kommune må respektere den opprinnelige planens intensjoner og ta tilstrekkelig 

hensyn til at tilstøtende eiendommer har forholdt seg til dette arealet som er regulert som 

Skistadion til friluftsformål og ikke som et sterkt fortettet leilighetskompleks. 

 

5. Øyer kommune må følge opp sin egen feil i reguleringsplan 201301 punkt 4.8 etter etablert 

praksis for retting av åpenbare feil i planen, jvf punkt 2.5 siste setning, gjennom å slette de to 

ordene i første setning til punkt 4.8: "og SKI/SKT/V/P". Dette er den eneste akseptable 

endringen til Planid 201301 og helt reelt sett også den eneste riktige rettelsen i planen. 

 

6. Skulle Øyer kommune til tross for denne høringsuttalelsen velge å gjennomføre endringene 

slik høringsbrevet beskriver vil vi som sterkt berørte naboer varsle påklaging av avgjørelsen 

til rette myndighetsinstans og vurdere andre adekvate tiltak. 

 

Med hilsen, 

 

Henning Odden og Anne Lene Sandberg 

Vintervegen 52F, 2636 Øyer 


