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KLAGE PÅ VEDTAK I SAK OM DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 - PLANID 201506  
 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  
 
Vedlegg: 
 1- Særutskrift/samlet saksframstilling av sak 17/16 i planutvalget. 

 2- Klage over planutvalgets vedtak i møte 19.04.2016, sak 17/16 med supplering av klagen i e-
post av 26.05.2016. E-post av 10.05.16 fra styreleder i Moseteråsen AS. 

 3- Notat av 30.09.2016 fra Structor – Regulering Haugan BF3 og 5, vedlagt dronebilde 

 4- Plankart med sammenstilling av gammel og ny plan 

 5- Fotodokumentasjon med karthenvisning fra befaring, den 06.09.2016 

 6- Forslag til ny byggegrense 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 E-post av 27.04.2016 fra styreleder i Moseteråsen AS. Orienterer om at vedtak i planutvalgets 

sak 17/16 vil bli påklaget innen fristen. 

 E-post av 10.05.2016 fra styreleder i Moseteråsen AS. Mener rådmannens forslag bør bli vedtatt i 
klagerunden. 

 Vedlegg 1,2,3, 4 til Klagen, Vedtekter for Liesmorka Utmarkslag, Brev fra Utmarkslaget til Gunvor 
Jutulstad, av 25.04.2016, Brev fra Gunvor Jutulstad til Liesmorka Utmarkslag, av 29.04.2016,  

 Kommunedelplan for Øyer sør, av 08.06.07, Oversendelsesmail fra Gunvor Jutulstad til Fred 
Gade, av 20.04.16. 

 Særutskrift - Reguleringsplan 163 Haugan sak 137/11 i kommunestyret. 

 Reguleringsplan for Haugan, av 15.12.2011 med plankart og bestemmelser, med senere 
revidering av 29.03.2012. 

 Særutskrift Reguleringsplan 163 – Haugan – Klagebehandling, K-sak 14/12, av 29.03.2015 

 Kommunedelplan for Øyer Sør, av 06.06.06. Plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse. 

 Plankart med innlegging av byggegrense etter 15 metersprinsippet. 

 Sakens øvrige dokumenter. (Arkivsak 15/2013 og 1012/37) 

 
Sammendrag: 
Planutvalgets vedtak om å flytte byggegrensen til å ligge langs den tidligere høyspentrasèen i 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5» er påklaget av forslagstiller. I klagen vises 
det bl.a til at det ikke foreligger noe vedtak i kommunen som ikke gjør det mulig å etablere en 
byggelinje som foreslått og at det er uriktig å vise til vedtak i Liesmorka Utmarkslag som grunnlag 
for å fravike foreslått byggelinje. Det vises også til at planen har blitt bedre og at gjennomføringen 
har vært kostbar og krevende bl. a ut fra vegbygging og hensyntaken til kulturminner i området. 
Klager viser også til økonomiske forhold, planutvalgets drøftinger rundt saken og interne forhold til 
en høringsberettiget organisasjon. Dette er forhold som ikke kan undergis noen egen planfaglig 
vurdering. Klagers henvisning til at vedtaket er ugyldig i forhold til forvaltningslovens § 41, avvises. 
Planutvalgets vedtak kan med dette opprettholdes. Utbygger har lagt fram forslag til ny 
byggegrense. 
 

Saksbakgrunn: 



Kommunestyret vedtok den 15.12.2011 i sak 137/11 reguleringsplan for 163 Haugan. Etter 
klagebehandling av vedtaket ble den første reguleringsplanen for Haugan endelig vedtatt den 
29.03.12 i sak 14/12. Planen var med unntak av en tomteinndelingsplan (detaljplan) for den 
sørvestlige delen, en tilnærmet «flatereguleringsplan». Der det var tomteinndelinger i planen, var 
disse i hovedsak basert på store tomter, der det skulle bygges ut etter et tunkonsept med en 
kombinasjon store og mindre fritidsboliger. Øvrig utbygging skulle finnes sted etter egne 
detaljreguleringsplaner. Tomtene skulle kunne deles opp/seksjoneres senere. 
 
I detaljreguleringsplanforslag utarbeidet av Structor AS for Moseteråsen A/S som ble framlagt for 
planutvalget i møte den 19.04.2016 i sak 17/16, var ulike nye forhold som byggelinjegrenser vurdert 
av rådmannen, som fremmet følgende forslag til vedtak;  
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5», datert 12.4.2016 legges ut til 
offentlig ettersyn. 

 

I planutvalgets møte ble det fremmet følgende forslag; 
 

Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 sendes på høring med følgende endringer: 
Byggegrensen flyttes til «Pellelinja» i henhold til reguleringsplan for Haugan, planid 163».  

 

Endringsforslaget ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
I e-post av 27.04.2016 orienterte Fred Gade, styreleder i Moseteråsen AS, om at vedtaket ville bli 
innklaget innen fristen for slik klage. I e-post av 10.05.2016 innkom slik klage. Klagen ble supplert 
med ytterligere informasjon den 26.05.2016 og fra Structor som fagansvarlig for utarbeiding av 
planen, innkom det et notat datert 30.09.2016 om reguleringsforslaget. Klagen er vurdert som 
innkommet innenfor klagefristen. 
 

Oppsummering av klagen med merknader 
 
Behandlingen. Rådmannen kommenter ikke klagers oppsummering av hva den enkelte 
representant i planutvalget ytret i løpet av behandlingen av saken. 
 
Fjellinjen - Klagens kjerne. Klager viser til at det aldri har vært vedtatt noen generell eller spesiell 
fjellgrense. Det er heller ikke i noen planer tatt utgangspunkt i noen «Pellelinje» som en låst linje for 
planlegging og utbygging. Klager viser videre til at veien nå utgjør delplanens naturlige yttergrense i 
østlig retning innenfor reguleringsplanen for Haugan.  
 
Kommunestyret i Øyer har fattet et konkret vedtak om avgrensing av Kommunedelplan Øyer Sør. 
Deler av denne følger den gamle høyspentrasèen mellom Lisetra og Pellestova. I en planmessig 
sammenheng er dette en satt grense og det er uvesentlig for planen om denne delen av 
grenselinjen i planen, benevnes som en «Pellelinje» eller en «Fjellinje». 
 
Det er også helt ut mulig å vedta hele eller deler av en reguleringsplan utenfor en delplangrense 
eller legge en byggegrense langs en delplangrense. 
 
Utmarkslag og rettigheter. Utmarkslag som interesseorganisasjon for berørte parter i en 
reguleringsplansak, kan fremme sine medlemmers interesser på den måten de ønsker, i likhet med 
andre tilsvarende organisasjoner og berørte parter. Rådmannen kan ikke ta standpunkt til på 
hvilken måte slike organisasjoner fremmer medlemmenes interesser. 
 
Presedens. Klager viser til at planforslaget ikke skaper noen presedens. Det må skilles mellom det 
opprinnelige reguleringsvedtaket og foreliggende detaljplan. Det helt klart og riktig at en utvidelse 



av planområdet utover planområdet for Kommunedelplan Øyer syd i reguleringsplan for Haugan, av 
15.12.2011 i sak 137/11, med senere revidering av 29.03.2012, hadde en presedensskapende 
virkning med bakgrunn i et generelt grunnlag. Presedensen besto i at det var riktig å fravike 
anvendelse av en uhensiktsmessig rett linje, når en terrengtilpasset veglinje ville gi et langt bedre 
resultat. Tilgjengelig tomtegrunn ble som en konsekvens og ut fra et hensiktsmessighetsprinsipp 
tilpasset til veglinjen. Byggelinjen ble imidlertid bevart langs delplangrensen.  
 
Effekten av vedtaket. Dersom prosentvis BYA pr tomt benyttes som eneste maksimale grense for 
utbyggingen, vil det tillatte totale maksimale bygningsmessige arealet samlet ikke endre seg uansett 
tomtestørrelsen, dersom brutto tomteareal ikke endres.  

 
Supplerende og ny klagegrunn. Det vises til den økonomiske betydningen utbyggingen har for Øyer 
og de kostnadene utbygger har blitt pålagt å gjennomføre i forbindelse med sin utbygging. Disse 
forholdene er isolert sett på ingen måte uten betydning, men kan ikke underlegges noen nærmere 
vurdering i denne saken som er en ren planfaglig sak. 
 
Planmessig redegjørelse fra Structor. Det vises til foreliggende plangrunnlag og planprosesser i 
forbindelse med det opprinnelige vedtak om reguleringsplan i 2011, prosessen med erverv av grunn 
og utbygging og den nye planprosessen tilknyttet foreliggende detaljplan. Det vises til en 
omfattende planprosess og at planen gir et bedre utbyggingsmønster enn opprinnelig vedtatt plan 
og at utbygger har frigitt arealer til grøntområde og tursti/skiløyper innenfor planområdet og har 
med dette avgitt større bebyggbart areal enn det en flytting av byggelinjen gir. For utbygger er dette 
i praksis et netto tap av byggegrunn, men samlet medfører endringene at planen får et høyere 
kvalitetsnivå som vil gi positive konsekvenser for utbygger og framtidige brukere. Utbygger har 
derfor akseptert dette som et krav fra kommunens side. 
 
I redegjørelsen vises det også til at det ikke foreligger noe politisk vedtak om noen fjellgrense. Det 
finnes følgelig heller ikke noe vedtak om dette i kommunens planverk. For utbygger er 
planutvalgets vedtak svært ugunstig og det kan nå synes som om utbygger «har blitt forledet til å 
bruke betydelige ressurser, uten at dette har ført fram til noe.» 
 

Vurdering: 
Rådmannen har gjennomgått klagen meget grundig, også de forholdene som det ikke er vist til 
direkte i saksbehandlingen. Rådmannen kan ikke se at klager har lagt fram noen forhold som er av 
en slik betydning at planutvalget ikke kan opprettholde sitt vedtak, dersom dette fortsatt ønskes.  
 
Klagers henvisning til at vedtaket i henhold til forvaltningslovens § 41 er ugyldig fordi vedtaket er 
bygget på feil faktum og/eller usaklige hensyn, vurderes av rådmann dels som direkte feilaktig 
lovanvendelse, eller som vektlegging av forhold som ikke kan tillegges noen betydning i en 
planfaglig sammenheng. Det vises her til at vedtaket innebærer opprettholdelse av en tidligere 
byggelinje i en alt godkjent plan. Med dette som utgangspunkt for vedtaket, kan planutvalgets 
vedtak vanskelig sies å være utøvelse et feilaktig faktum eller et usaklig hensyn. 
 
Med henvisning til at den nybygde veien er hovedinnfartsvei inn til hele hytteområdet og også skal 
kunne benyttes som innkjøringsvei inn til en mulig framtidig skiarena, bør minimumsmålet på 15 m 
fra senterlinjen anvendes som byggelinje, dersom planutvalget ikke ønsker å opprettholde sitt 
vedtak. Dette er samme grense som i hovedsak benyttes for kommunale veger. En slik grense betyr 
også en reduksjon av bebyggbar grunn, men det bør likevel ikke være til hinder for mulighetene for 
å etablere en god tomteutnyttelse og terrengtilpassning. Utbygger/klager har lagt fram forslag til ny 
byggegrense i samsvar med dette. 
 



I forhold til øvrige planfaglig vurderinger, viser rådmannen til tidligere gitte vurderinger i saken. 
 

 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planutvalget kan ikke se at klager har lagt fram noen forhold som er av en slik betydning, at 
vedtak gitt i PU sak 17/16 ikke kan opprettholdes som følgende: 

«Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 sendes på høring med følgende endringer: 
Byggegrensen flyttes til «Pellelinja» i henhold til reguleringsplan for Haugan, planid 163». 

 
2. Planutvalget avviser at vedtaket er ugyldig i henhold til forvaltningslovens § 41, fordi dette er 

bygget på feil faktum og/eller usaklige hensyn. Det vises her til at vedtaket innebærer 
opprettholdelse av en tidligere byggelinje i en alt godkjent plan og at dette også er i samsvar 
med gjeldene kommunedelplan for Øyer Sør.  

 
 
 
Eli Eriksrud Tor Falck 
Konstituert rådmann Seniorrådgiver 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 


