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Øyer Kommune 

Kongsvegen 325 

2636 ØYER 

 

 

Lasse Johansen 

Høgdaveien 9 

1397 Nesøya          30. mai 2022 

 

 

KLAGE PÅ VEDTAK BYGG-22/00181-8 

 

Det vises til mottatte avslag på søknad om tillatelse til tiltak – gbnr 16/80 – Kaldsvekroken 76 – endring 

av bygg – utvendig – fasade. Deres referanse er BYGG-22/00181-8. Vi klager med dette på vedtaket og 

vil her redegjøre for årsaken til at vi klager og hvorfor vi mener det bør gis dispensasjon til tiltaket.  

Tiltakshaver har engasjert arkitekt for å ivareta estetisk utforming i tråd med omgivelsene. Tiltakshaver 

har lagt vekt på funksjonalitet og nøytralitet når det gjelder utforming av endringene. Tiltakshaver har 

fulgt alle retningslinjer for prosessen og legger vekt på det faktum at ingen av naboene har ytret 

misnøye mot tiltaket, alle nabovarsler er akseptert.  

Kommunens vedtak beror på 2 begrunnelser: 

Begrunnelse nr 1: 

- «At et avvik på gesimshøyde på 1,31 meter setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til 
side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe bestemmelsen ikke tillater. Endringer ….» 

 

Tiltakshavers svar til begrunnelse nr 1:  

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Hafjell Fjellandsby, og punkt 4.8 som gjelder 

for område H3, tomt nr 5 til 46 – altså for 42 tomter. Omsøkt tiltak har tomtebetegnelse H3-24, der H3 

er området og 24 er tomtenummeret. I henhold til punkt 4.8 tillates det for 30 av 42 enheter at 

bebyggelse oppføres med sokkeletasje, gesimshøyde på 5,9 meter og mønehøyde på 8,95 meter. 

Regulerte høyder for gjeldende tiltak er 3,4 meter gesimshøyde og 5,8 meter mønehøyde. Avviket på 

1,31 meter for dette tiltaket gir en gesims på 4,71 meter. I tillegg tillates det 13 stk «inntil 2 boenheter 

i ett bygg» i samme område, hvor det på to av tomtene tillates bygget i 2 etasjer med henholdsvis 5,9 

meter og 8,95 meter gesims- og mønehøyder.  

Dette betyr at det totalt er 9 av 42 tomter som hverken er berørt av sokkeletasje-, to etasjes eller to-

enheters-bestemmelsene (de 9 tomtene er 11, 12, 16, 19, 20, 24-26, 40 – hvorav 8 av disse er plassert 

sør for gjeldende tiltak). 

Gesimshøyden (høyden som måles nederst på taket) for de fleste av de omkringliggende hyttene er 

altså høyere enn mønehøyden (høyden som er høyeste punkt på taket, vanligvis der saltakets to 

skråflater møtes på toppen) for dette tiltaket. 
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At bygninger får en etasje til, er derfor allerede godkjent i de nevnte bestemmelsene (se tekst over), 

og begrunnelsen virker derfor urimelig.  

I reguleringsplanen står det at «På de øvrige tomtene tillates kun bygg i 1. etasje + eventuell hems». 

Dette gjelder mindre enn 1/ 4 av tomtene. 

Begrunnelse nr 2: 

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å danne en 
helhet og harmoni i området, avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og 
dens betydning. 

 

Tiltakshavers svar til begrunnelse nr 2: 

Avslaget her er begrunnet med et ønske om at området skal fremstå «helhetlig og harmonisk». Det er 

vel ikke mulig å komme lenger unna realitetene enn denne beskrivelsen av det nevnte området.  

Som det fremgår av reguleringsplanen er hytten til tiltakshaver plassert i et område hvor flere av de 

nærmeste naboene har 2 til 3 etasjer inkl. sokkeletasje og målbare arealer i plan 2 (bilde 1). Disse 

hyttene ruver vesentlig mer i terrenget enn den omsøkte påbygningen vil gjøre for Kaldsvekroken 76 

(se bilde nr 2). I den forbindelse er det naturlig å se på trekanten mellom Kaldsvekroken, 

transportløype og nedfart som et område hvor hyttene bør ha lik utforming hva gjelder gesims- og 

mønehøyde (se illustrasjon 1). I henhold til reguleringsplanen er det 6 enheter i dette området, hvor 

tiltakshavers hytte er den eneste som er utformet som en hytte med gesimshøyde på 3,4 meter og 

mønehøyde på 5,8 meter, resterende bebyggelse legger til grunn 2-3 etasjer og har gesims og 

mønehøyde på henholdsvis 5,9 meter og 8,95 meter (se bilde 3 og 4). Dette til tross for at topografiske 

forhold ikke skulle tilsi noe vesentlige forskjeller. Et sentralt poeng her er at tiltaket ikke medføre at 

hytten skiller seg mer ut enn hva hytten allerede gjør i nåværende reguleringsplan. Det er allerede slik 

at tiltakshavers hytte har en ark på tvers av hovedtaket, og det er kun denne arken som ønskes løftet 

slik at det danner en oppstugu (se bilde 5). 

Det må også nevnes at nybygget i Kaldsvekroken 67 skjærer med øvrig bebyggelse hvor det bygges 3 

hele etasjer, med tilsynelatende full høyde på tredjeetasjen. Dette byggverket ruver i terrenget og er 

sjenerende både for naboer og omgivelsene (se bilde 6) når det gjelder både sol og utsikt for flere av 

de omliggende nabohyttene. Nybygget i Kaldsvekroken 59, som ligger rett under Kaldsvekroken 65 er 

utformet som en tradisjonell Leve hytte som igjen skjærer med estetikken i nedre del av Hafjell 

Fjellandsby.  

Det bør også tillegges vekt at tiltakshavers hytte ikke har noen hytter bak som blir berørt av tiltaket. 

Det er en relativt bratt stigning rett bak hytten hvor platået er transportløypen til Hafjell Alpinanlegg. 

 

Avslutning: 

I flere telefonsamtaler med byggesaksbehandlere i Øyer kommune de siste to årene har tiltakshaver 

blitt kjent med at Kaldsvekroken 76 har en reguleringsplan som har andre bestemmelser enn 

reguleringsplaner som har kommet de senere årene. Tiltakshavers hytte ble bygget som en av de første 

i fjellandsbyen tilbake til 2005. I samtaler har det vært klart at det ikke ville være mulig å bygge utover 

allerede benyttet grunnflate, men at bygging i høyden kunne være en mulighet. Sett dette, og hvordan 

Hafjell Fjellandsby har blitt bygget ut de senere årene med ulike estetisk utforming og høyde, er det 
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uforståelig at det gis avslag på søknad om fravikelse av eksisterende reguleringsplan for Kaldsvekroken 

76.    

Dersom det er innvendinger mot den arkitektoniske utformingen med tanke på vinduenes plassering 

og utforming, er dette noe vi allerede er i dialog med arkitekt om. Vi er villig til å gi disse et mer 

tradisjonelt uttrykk, men dette har ikke vært nevnt som begrunnelse i avslaget. 

Dersom det lar seg gjøre ønsker tiltakshaver å invitere Øyer Kommune til en befaring av området når 

det passer Kommunen.  

Gitt at tiltakshaver allerede har investert mye tid og penger i prosjektet hvor vi selv mener vi har gjort 

alt riktig; snakket med hyttenaboer, engasjert arkitekt, hatt løpende dialog med kommunen, undersøkt 

reguleringsplaner og søkt dispensasjon håper vi på positiv tilbakemelding på vår klage.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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Illustrasjon 1: 

Tiltakshaver mener det er naturlig å se på trekanten mellom Kaldsvekroken (1), transportløype (2) og 

nedfart (3) som et område hvor hyttene bør ha lik utforming hva gjelder gesims- og mønehøyde. I 

nåværende reguleringsplan er det kun tiltakshavers hytte som er avviket. 
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Bilde nr 1: 

Bildet under viser de seks hyttene som ligger i trekanten som henvist til i Illustrasjon 1. Alle 

omkringliggende hytter i denne trekanten har 2 etasjer med henholdsvis 5,9 meter og 8,95 meter 

gesims- og mønehøyder. 

 

 

Bilde nr 2: 

Bildet under viser tiltakshavers hytte i Kaldsvekroken 76 
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Bilde 3: 

 

 

Bilde 4: 
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Bilde nr 5: 

Bildet under viser at det allerede er en ark på hytten. Det er kun arken (her markert i rødt) som får 

forhøyet gesims- og mønehøyde. 
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Bilde nr 6: 

Dette bildet viser tiltaket rett på nedsiden av tiltakshaver. Bildet er tatt fra tiltakshavers platting og 

viser en hytte som ruver i terrenget med 3 etasjer. På tidspunktet for bildet er ikke taket ferdig – det 

blir dobbelt så langt.   

 

 

 

 

 


