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Vedlegg: 

- Klage 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Orientering om klage på vedtak 
- Kommentarer til klage på reguleringsvedtak 
- Redegjørelse for trafikksikkerhet 
- ROS-analyse 
- Planbeskrivelse 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en klage fra Tore Andreas Tjernsli, heretter kalt klager, den 
10.01.21. Han klager på vedtak om reguleringsplan for H6 Hundbergslia. Klagen er fremsatt 
rettidig og klager har rettslig klageinteresse.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. pbl. § 1-9 
femte ledd. 
 
Saksutredning: 
 
Klager anfører at adkomst til T.42, 94. og 98.10.18 «er på ingen måte aktuelt.» Hans 
avkjørsel fra Holmsætervegen og ned til hytta ligger midt i en sving med trafikk imot med 
høy fart, og er lite egnet. Klager foreslår at avkjøring for de nye tomtene flyttes til sør for 
krysset til Hundbergslia og over myra. Klager ønsker at han og naboen beholder 
eksisterende avkjørsel, og klager får da beholdt sine parkeringsplasser.  
 
Kommunedirektøren sendte kopi av klage til regulant (Areal+ AS). Kommunen mottok 
følgende uttalelse den 10.03.21: 

«Forlengelse av nevnte atkomstveg fram til 2 eksisterende tomter 94/1 og 98/10, 18 var del 
av planforslaget til offentlig ettersyn første gang i 2019. 
Etter offentlig ettersyn fikk tomt nr. 42 ny plassering – vest for Tjernsli sin tomt. 
 
Basert på blant annet innspill fra Tjernsli vurderte vi muligheten for ny atkomstveg fram til 
tomt 42 fra vest. Kommunedirektøren støttet den gang ikke forslaget og skrev: 
«Konsekvensene av inngrep i et uberørt LNF-område mot myrkant er utenfor det 
kommunedirektøren vil anbefale».  
Jeg er enig med kommunedirektøren at den beste løsningen er vist i vedtatt plankart.  
 



Dette blir atkomstveg for til sammen 4 hytter. Etter min vurdering gir det lav 
trafikkbelastning. Opparbeidet veg og forlengelse av denne ligger utenfor Tjernsli sin 
eiendomstomt.  
Tjernsli har vegrett, men så vidt jeg forstår er denne ikke eksklusiv.  
Fordeling av opparbeidelseskostnader, drift og vedlikehold sikres gjennom privatrettslig 
avtale.  
 
Etter min vurdering er det fornuftig å samle atkomsten til disse basert på etablert 
atkomstveg slik det er vist plankartet.» 

 
 
I oppstart av reguleringsprosessen ble veg til tomt T42 planlagt fra vest over myr. Under 
reguleringsarbeidet fant Øyer kommune og regulant det mer hensiktsmessig å flytte 
adkomstvegen til øst. Dersom adkomstveien til de tre tomtene (T42, 98/10, 18 og 94/1) 
skulle gått fra vest, ville dette medført etablering av ny vei på ca. 250 meter. Ved å endre 
adkomstveien til øst, i forlengelse av adkomstveien til klager, vil etablering av ny vei utgjøre 
ca. 95. meter. En adkomstvei i sør-øst vil derfor gi et betydelig mindre terrenginngrep i LNF-
området.  
 
I mail datert 05.05.20 skriver regulant til Øyer kommune: «Veg til tomt T42 tas fra øst. En 
bedre løsning med kortere veg.» Reguleringsplanen ble lagt ut til en begrenset høring den 
30.06.20 der følgende ble skrevet: «Tomten T42: Foreslås flyttes østover med ny 
adkomstveg fra øst.» 
 
Klager hadde merknader til endringen, og i Merknader i sammendrag fra begrenset høring» 
skrev kommunedirektøren følgende; 
 

«Tore Andreas Tjernsli, e-post av 05.08.2020. Han har merknad til adkomstvegen til tomt 
T42, gbnr 94/1 og 98/10-festenr 18. Han og hyttenabo vil at vegen skal gå fra tomt T21. Han 
nevner også vannposten og oppgradering av denne, slik at den også kan brukes av de 2-3 
nye tomtene/hyttene. I en kommentar skrevet inn av Petter Mogens Lund på merknad fra 
Tore Andreas Tjernsli er veg ok til 2 tomter og ny veg legges langs myr fra tomt 21, jf. 
telefonsamtale PML 27.8.2020. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Vegen foreslås å gå som vist i vedlagt plankart ved høring 30.6.2020. Merknaden til ny 
adkomst fra tomt 21 tas ikke til etterretning. Det er her 1 ny hytte som legges til 
eksisterende veg. Konsekvensene av inngrep i et uberørt LNF-område mot myrkant er 
utenfor det kommunedirektøren vil anbefale. 
[…] 
T42 foreslås beholdes som i forslag ved høring. Vegføring over LNF-område er ikke en 
ønskelig utvikling ved utvidelse av hytteområde med 1 tomt.» 

 
 



 
Kartutsnitt fra dagens bebyggelse og adkomstvei til klagers hytte (gbnr. 94/26), 10.03.21 
 
 

 
Kartutsnitt fra vedtatt reguleringskart.  



 
Kartutsnitt fra reguleringskart med en adkomstvei fra vest. Kart lagt ut ved offentlig 
ettersyn, ikke vedtatt  
 

 
Google Street View av Holmsætervegen fra øst til vest. Gul markering viser avkjøringen til 
regulert adkomstvei. 



 
Google Street View av Holmsætervegen fra vest til øst 
 
 
I ROS-analyse ble trafikksikkerhet vurdert; 

 
     
 
I planbeskrivelsen på side 12 fremgår følgende;   

«10. Statens Vegvesen, SVV, v/Randi Sira, 23.10.17 
SVV ber om at trafikksikkerhet vektlegges i planen. Utover det ingen innspill ved 
varsel om oppstart. 
Tiltakshavers kommentar: Det er tatt hensyn til trafikksikkerheten i planarbeidet. 
Det vises til egen ROS-analyse, hvor trafikksikkerhet er vurdert.» 

 
I forbindelse med klagebehandlingen ba kommunedirektøren om en redegjørelse om 
grunnlaget for trafikksikkerhetsrisikoen i ROS-analysen. Kommunedirektøren mottok 
følgende redegjørelse fra Areal+ AS den 12.03.21: 
 

«Trafikkbelastningen på Holmsetervegen er lav. I følge veiselskapet var det totalt ca.13.000 
bompasseringer i 2020.  
Størst trafikk var det i juli-mnd. med 2134 bompasseringer. (i snitt: 68 passering pr. dag). 



Store deler av hyttene som benytter Holmsetervegen ligger vest for (før) Tjernsli sin 
avkjøring. 
Jeg vil anslå at ca. 50% av passeringene i bommen svinger av Holmsetervegen før de 
kommer til Tjernsli sin avkjøring. 
 
I dag er det ca. 60 enheter (hytter/sæterhus) som har atkomst via Holmsetervegen og som 
kjører forbi Tjernsli sin avkjøring.  

(20 eksisterende tomter/hytter i Hundbergslia ( )og ca. 40 på seterområdene lengre inn(
)). 
 
Overslag viser ca. 40 enheter på Søre Veslesætra, Holmsetra / Sydda og sørover til Pølen.  

 
 
Som en følge av nylig vedtatt reguleringsplan for Hundbergslia vil trafikkøkningen langs 
Holmsetervegen – forbi Tjernsli sin tomt – komme av kjøring til  4 nye tomter ( ): (T28, 29, 
30 og 32). Markert slik nedenfor  
 



 
 
 
Foruten trafikk til hytter og setrene er det noe utfartstrafikk innover fjellet sommerstid 
samt kjøring til parkeringa (for ca. 50-60 biler (?)) ved Røde Kors hytta i vinterhalvåret.  
 
Etablert avkjøring til Tjernsli skjer i nærheten av en høyrekurve langs Holmsætervegen.  
Det er rett at kurvatur og terrengformasjon (sør for Holmsætervegen) begrenser sikta i 
avkjøringspunktet.  
Frisikten er dårligst ved avkjøring - fra Holmsætervegen retning Tjernsli sin eiendom - hvor 
frisikt er minst ca. 35 meter.  
Ved utkjøring får man bedre oversikt innover i fjellet og er bedre i begge retninger. 

 
 



 
Atkomstvegen til Tjernsli er regulering av dagens situasjon.  
En økning med 4 nye tomter lengre inn, har marginal betydning for trafikkbelastningen. 
Vi har vurdert avkjøringspunktet som tilfredsstillende gitt at trafikkbelastningen langs 
Holmsætervegen er så vidt lav.»  

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren mener at trafikksikkerheten til adkomstveien er tilstrekkelig vurdert i 
reguleringsprosessen. Holmsætervegen har en lav ÅDT og veimyndigheten hadde ingen 
merknad til adkomsten under offentlig ettersyn. I tillegg støtter kommunedirektøren 
redegjørelsen fra Areal+ AS datert 12.03.21.  
 
En flytting av adkomstveien til vest vil medføre unødvendige terrenginngrep i LNF-område, 
og terrenginngrepet tillegges stor vekt i vurderingen av plasseringen av adkomstveien. 
Kommunedirektøren viser til Merknader i sammendrag og opprettholder de vurderinger 
som er gjort i dokumentet.  
 
I klagen anføres at adkomstveien bør flyttes med begrunnelse om at klager og hans nabo 
får beholdt sine parkeringsplasser. Parkering skal løses innenfor egen tomt, og regulert 
adkomstvei er ikke innenfor klager eller naboens tomt. Kommunedirektøren finner derfor 
ikke anførsel begrunnet.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven 33 
annet ledd, og tilrår at kommunestyret fatter vedtak etter alternativ 1 i 
kommunedirektørens forslag til vedtak.  
  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, 
og klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner klagen helt eller delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 
annet ledd. Endringer må legges ut på høring før endelig endringsvedtak kan fattes. 
Kommunestyret må redegjøre for hvilke endringer som ønskes og sende 
endringsforslaget til administrasjonen for videre saksbehandling.  
 

 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver


