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KLAGE PÅ PLANVEDTAK - 201803 - ILSETERURA KLAGER LUNNSTADEN VEL 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 06.11.19 
- Foreløpig svar – saksbehandlingstid, 28.11.19 
- Spørsmål vedr. klage, 31.01.20 
- Presisering av anførsler i klage, 05.02.20 
- Særutskrift, vedtak om reguleringsplan for Ilseterura, 26.09.19 
- Plankart 
- Reguleringsbestemmelser 
- Merknader i sammendrag 
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning, revidert 04.04.19 
- ROS-analyse 
- Konsekvensutredning for Landskapsbilde og terrenginngrep 
- Planprogram, revidert 23.08.18 
- Merknad, 04.02.20 
- Svar på merknad, 04.02.20 
- Særutskrift, reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn 
- Innspill til planprogram, 31.01.19 
- Svar på innspill til planprogram, 05.02.19 
- Særutskrift, fastsetting av detaljreguleringsplan for Ilseterura, 27.09.18 

 
 
 

 
 
Øyer kommune fattet vedtak om detaljreguleringsplan for Ilseterura den 26.09.19. Lunnstaden Vel 
v/Trine Skorpen (heretter kalt klager) klaget på vedtaket den 06.11.19. Klagen er fremsatt rettidig 
og klager har rettslig klageinteresse.  

Ved behandling av klagen skal underinstansen (i denne saken kommunestyret) ta stilling til om 
kommunen finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Med «begrunnet» menes 
om det foreligger nye opplysninger i klagen som fører til at kommunen ønsker å endre eller 
oppheve sitt vedtak.   

Finner kommunestyret klagen begrunnet, kan vedtaket endres eller oppheves. En endring eller 
opphevelse av vedtaket anses som et nytt vedtak som gir ny klageadgang. Det nye vedtaket må 
begrunnes jf. forvaltningsloven § 25. Dersom kommunestyret ikke finner klagen begrunnet, skal 
klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

 
Bakgrunn 



Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak om fastsetting av planprogram den den 27.09.2018 i 
sak 91/18. Kommunen mottok innspill til reguleringsplanen fra Lunnstaden Vel den 31.01.19, og 
kommunen sendte et svar til Lunnstaden Vel den 05.02.19. Kommunestyret fattet vedtak om 
detaljreguleringsplanen for Ilseterua den 26.09.19 i sak 96/19, og vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
Kommunen mottok en klage på vedtaket den 06.11.19. 

Kommunedirektøren oppdaget i klagebehandlingen at Lunnstanden Vel har forsøkt å sende inn 
merknader etter offentlig ettersyn den 28.06.19. Merknadene er sendt per mail til postmottak i 
Øyer kommune og saksbehandler, men etter en gjennomgang viser det seg at mailen ikke er 
mottatt av hverken postmottak eller saksbehandler. Mailen har heller ikke havnet i spam eller 
søppelpost. Merknadene ble sendt på nytt til kommunen den 04.02.20, og er journalført samme 
dag. Kommunedirektøren mener at det ikke er en saksbehandlingsfeil at merknadene ikke er 
behandlet siden de ikke er kommet frem innen høringsfristen. I en klagebehandling ønsker 
kommunen likevel å behandle merknadene siden klager viser innsendte merknader og har 
ettersendt disse i ettertid. Merknadene blir derfor behandlet som en del av klagebehandlingen. 
Merknadene er vurdert og kommentert i et eget vedlegg. Merknadene gir ingen nye opplysninger 
og inneholder i hovedsak det samme som merknader innsendt av andre parter.  

 

Vurdering av klagen 

 I klagen anføres i hovedsak at kommunen ikke har hørt på deres innspill datert 
28.06.19, og at flere av punktene ikke er behandlet. 
 

Øyer kommune mottok aldri klagers merknader datert 28.06.19. Merknadene ble sendt på nytt den 
04.02.20, og merknadene er behandlet i et eget vedlegg.  

 

 Klager anfører at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til parkering. 
 

Parkeringskapasiteten ved Lunnstadheisen er redusert med to p-plasser i vedtatt 
detaljreguleringsplan for Ilseterura.  Reduksjonen er gjort i overensstemmelse med alpinanlegget. I 
en høringsuttalelse uttalte alpinanlegget følgende: «parkeringsplassen har blitt «strammet opp» og 
sammenføyet til èn plass med rette sider, noe Hafjell Alpinsenter mener gir en bedre utnyttelse av 
arealet. Kapasiteten er vurdert som mer enn tilstrekkelig». Ifølge alpinanlegget er antall turer i 
heisen ca. 150 turer på dager når heisen kjøres, og det er i all hovedsak «ski-in» trafikk.  

Parkeringsplassen til alpinanlegget kan brukes til parkering for de som skal gå langrenn når det er 
kapasitet. Kommunen ønsker ikke at parkeringsplassen ved heisen skal utvides for å få plass til flere 
langrennsløpere. Hovedparkeringen for langrennsutfart innenfor Ilsetra er mellom Ilsetra og 
Pellestova. Trafikksikkerhetsmessig er det ikke ønskelig med flere små parkeringsplasser langs 
Hundersætervegen for å serve langrennsutfart.  Dersom det er behov for en utvidelse av 
parkeringsareal for langrennsutfart, må dette vurderes i revidering av kommunedelplan for Øyer 
sør.  

Parkeringskapasitet på hyttetomtene i Ilseterura er dimensjonert på lik linje med alle andre 
hyttetomter i Hafjell; to plasser pr. tomt. Det forutsettes at all parkering løses på egen tomt, også 
besøkende. Det er ikke lagt opp til at ekstra besøkende på disse hyttetomtene skal benytte de 64 
parkeringsplassene ved Lunnstadheisen. 



Kommunedirektøren mener at parkeringsbehovet for alpinanlegget og for de regulerte tomtene er 
tilfredsstillende dekket innenfor respektive arealkategori.  

 

 Klager anfører at tilførselsløypen på alpint som også benyttes som tursti om sommeren 
er ikke tilstrekkelig erstattet. Videre anføres at det ikke foreligger en helhetlig plan for 
løypenettet på ski om vinteren og turnett om sommeren, og at det ikke er noen 
tilkobling på hovednettet.  
 

I forbindelse med det offentlige ettersynet ble det fremsatt et ønske om en bedre løsning for at 
alpinister skulle komme seg til hovedløypa nede ved Hundersætervegen vest i planområdet. Det var 
viktig for å kunne fortsette ned og treffe på skibroen nede i Lunnstaden. Etter offentlig ettersyn ble 
dette hensyntatt ved at det i plankartet ble lagt inn en adkomstløype vest i planområdet som vil 
gjøre at «ski-in» kan opprettholdes for de som bor nede i Lunnstaden.  

For å være sikker på at denne også kunne være egnet til sommerutfart, ble traséen gått av 
forslagsstiller og planavdelingen i kommunen 16.8.2019. Traséen vil være en god utfartsåre, og den 
vil sørge for at adkomsten til Slåseterfjellet blir opprettholdt.  

Ved endring av trasé for skiløype før sluttbehandling mener kommunedirektøren at denne planen 
har ivaretatt eller reparert de ferdselsårene som denne konkrete planen har berørt. 

Kommunedirektøren oppfatter at noe av klagen retter seg til forhold som ikke angår denne 
konkrete reguleringsplanen separat, men en helhetlig frustrasjon ved at eldre løyper blir bygd ned 
og/eller inn slik at disse blir mindre tilgjengelig. Tilgrensende plan, Ilsetra/Steintjønnlia, har 
dessverre ikke tatt høyde for at traseer ut i fjellet må ha god kvalitet. Eksempelvis er det ikke i den 
planen satt krav om rekkefølgebestemmelse som sikrer en opparbeidelse, men det vedkommer ikke 
planen det nå klages på. 

Kommunedirektøren mener at tilførselsløypa på alpint vil bli tilstrekkelig erstattet med den nye 
skliøypa, og at skliøypa kan benyttes som tursti om sommeren. Kommunedirektøren finner ikke 
klagen begrunnet på dette punktet.  

 

 
 Klager anfører at skibroen blir liggende for høyt i terrenget og det blir unødvendig bratt 

stigning ved å passere den. Klager stiller også spørsmål om hvor bred den blir.  
 

Det er regulert inn en skibru som skal sikre planfri krysning for myke trafikanter. Det må være minst 
4 meter fri kjørehøyde under brua for at brannbil og evt. annen transport skal kunne passere. 
Skibrua skal dimensjoneres for minimum 6 meter prepareringsbredde. Rekkverk oppe på brua skal 
være minst 1.1 meter over ferdig preparert løype. Videre er det stilt krav til at stigningen ikke kan 
være brattere enn 1:5, og at brua må utformes slik at den vil være en foretrukken trasé fremfor å 
krysse i plan. 

Kommunedirektøren mener at krysningspunktet for skitrasé og veg er godt tilpasset terrenget, og 
det må aksepteres at ei bru hever seg fra terrenget rundt. Hvilken utforming brua får er ikke gitt 
utover de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene pkt. 1.13;  



«Skibru over atkomstveg V1 - skal etableres for planfri kryssing for skiløypa over vegen. Tiltaket er 
søknadspliktig. Det skal være minst 4,0 m kjørehøyde under brua. Skibrua skal være dimensjonert for å 
gi minimum 6,0 m fri prepareringsbredde på brua. Brua skal sikres med rekkverk med høyde minimum 
1,1 meter over ferdig preparert skiløype.»  

Kommunedirektøren mener at skibrua ikke blir liggende høyere i terrenget, og finner ikke klagen 
begrunnet på dette punktet.  

 

 Klager anfører at det ikke foreligger en uhildet rapport som tar for seg analyse av vann 
og strømforskyvning.  
 

Øyer kommune sendte en mail til klager den 31.01.20;  
«Hva mener du når dere skriver at det ikke foreligger en uhildet rapport som tar for seg 
analyse av vann og strømforsyning? Jeg kan ikke se at det foreligger et krav til en «uhildet 
rapport».  

Kommunen mottok et svar den 05.02.20, og klager spør om rapport som tar for seg analyse av vann 
og strømforsyning er laget av fremtidig utbygger eller er utredet av kommunen, og dersom det er 
utredet av utbygger stiller klager spørsmål om «de har nok info til å uttale seg om det er nok strøm, 
vann etc i området».  
 
Det er vanlig at utbyggere bestiller nødvendige rapporter for å utrede forhold som er lovpålagt å 
utrede. I en planprosess vurderer kommunen om rapportene inneholder de nødvendige 
kvalitetskravene. I tillegg blir rapportene sendt på høring til berørte regionale myndigheter, som 
også vurdere rapportenes innhold.  
 
Utbygger skal koble seg opp det offentlige VA-nettet, og har derfor vært i kontakt med VA-
avdelingen i Øyer kommune. Kommunen har informert om at kapasiteten på eksisterende vann- og 
avløpsnett ikke er tilstrekkelig til en ytterligere utbygging. Kommunestyret endret derfor 
rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen pkt. 5.3 i vedtak den 26.09.19:  

«Kapasiteten for vann og avløpshåndtering er ikke tilstrekkelig for å gjennomføre denne 
utbyggingen. Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være 
etablert i tråd med forprosjekt fra Norconsult (2017) om fremtidige traseer for vann og avløp sør 
for Hafjell alpinanlegg.» 

Rekkefølgebestemmelsen vil ivareta etablering av vanntilførsel til det regulerte området. 
Ledningsnett og vannforsyning vil være tilpasset planlagt utvikling for å sikre eksisterende og 
fremtidige bebyggelse med god og sikker vanntilførsel. Strømleverandør vurderer fortløpende 
kapasiteten og ev. behov for utbedringer av eksisterende ledningsnett.  

Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger et krav til «en uhildet rapport», og mener at 
vanntilførsel og strømforsyning er tilstrekkelig avklart i planprosessen.  

 

 Klager anfører at miljømessige hensyn ikke bli ivaretatt.  
 
Øyer kommune sendte en mail til klager den 31.01.20; «Hvilke miljømessige hensyn mener dere 
ikke er ivaretatt?» Kommunen mottok et svar den 05.02.20. Klager presiserer at dette punktet 
angår trafikksikkerhet, at det er et behov for gang- og sykkelveg. Videre viser klager til at det er 
undergang ved Pellestova som er farlig. Undergangen ligger utenfor planområdet for Ilseterura, og 
kommunen mener at dette punktet ikke er relevant for vedtaket som er påklaget.   



 
Det er ikke planlagt gang- og sykkelveg, og det er ikke opparbeidet eller regulert gang- og sykkelveg 
hverken sør eller nord for det regulerte området. Kommunedirektøren mener at behovet for gang- 
og sykkelveg kan spilles inn i kommunedelplan for Øyer sør, da en gang- og sykkelveg må planlegges 
på et overordnet og helhetlig nivå.  

Nye avkjørsler skal avklares med veglaget, og veglaget Hunderseter/Nysetervegen har gitt skriftlig 
samtykke til at det kan etableres en ny ekstra vegadkomst inn til det planområdet. I plankartet er 
det innregulert siktlinjer som skal ivare sikkerheten ved inn- og utkjørsel. 

Kommunedirektøren mener at trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsplanen, og 
finner derfor ikke klagen begrunnet på dette punktet.  

 

Konklusjon 

Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunedirektøren tilrår at klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. 
plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd. 

 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet 
ledd. Klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver


