
 

Til: Statsforvalteren Innlandet som klageinstans for Øyer Kommune i vedtak om PBL. 

Klage på vedtak PlanID 201301A Øyer 
kommunes Saksnr. 22/127-17 
 

Kommunens sakstittel:  

PlanID 201301A Hafjell Skianlegg Mosetertoppen –endring av 

bestemmelser – melding om vedtak 
 

Vi viser til brev datert 2.5.2022 mottatt i Digipost.no 4.5.2022. Klager er nærmeste nabo til det anliggende området 

og eier av seksjon 6, Gnr 16 Bnr 406. 

I medhold av forvaltningsloven §28 påklages herved vedtaket i kommunestyret 28.4.2022 sak 45/22 angående 

omregulering av formål med tilhørende reguleringer av arealet Bnr. 16 gnr. 367 i Øyer kommune, regulert som 

SKI/SKT/V/P i plan 201301 og avsatt til Friluftsformål (FR83) i områdeplan 201307 markert i tilhørende plankart som 

FL83. 

 

Kort om sakens hovedtrekk: 

• I overordnede bestemmelser for Mostertoppen planid 201307 vedtatt i Øyer kommunestyre 30.4.2015 sak 

28/15 med tilhørende plankart oppdatert 17.4.2015 er arealet avsatt til Friluftsformål (FL83 i plankartet). 

Planen ble vedlagt vår kjøpskontrakt oktober 2020. 

 

• Forut for områdeplane ble den detaljerte reguleringsplanen for arealet Plan ID 201301 godkjent i 

kommunestyret 19.2.2015 sak 7/15. Her er arealet avsatt til formålene SKI/SKT/V/P. Planen ble vedlagt vår 

kjøpskontrakt 3. oktober 2020. 

 

• I sluttbehandlingen av planid 201301 ble det poengtert behov for bebyggelse rundt skistadion (FB7 er et av 

disse områdene der vi har leilighet) samt på skistadion for å kunne ha et tilbud til aktive skiløpere. Utskrift 

av dokumentasjon av sluttbehandlingen ble IKKE vedlagt vår kjøpskontrakt i 3. oktober 2020. Det fremstår 

som åpenbart at to ord ble tilføyet under punkt 4.8 i planen; "og SKI/SKT/V/P" ble tilføyet som del av 

sluttbehandlingen. 

 

• Vi og våre naboer etterspør høsten 2020 både som betingelse for signering av kjøpskontrakten og i ettertid 

mer informasjon om hva som egentlig er planen for utbygging av arealet. En nabo får svar på e-post fra Øyer 

kommune om at det ikke foreligger noen konkrete planer, mens andre blir presentert for en "blå figur" fra 

en sentral person med mange roller i lokalt næringsliv og i Øyer kommune. Hans blå figur viser et bygg som 

vil ta en liten del av utsikten vår mot nord og nord-vest. Samtidig får flere av oss kun muntlig beskjed om at 

det er snakk om et servicebygg og blir vist den "blå figuren" men ikke tilsendt denne. Videre blir det 

konkretisert et eksempel på videre utbygging, et bygg 9 som er likt de 8 byggene vi er en del av. Dette er 

plassert utenfor arealet, men tett tilknyttet 16/367. Vi slår oss til ro med den informasjonen vi får, og de 

planen som vedlegges vår kontrakt om at det vil bli bygget "noe" på dette arealet, men at det åpenbart 

ligger innenfor det eksisterende planverket vedlagt vår kontrakt. Forutsigbarhet og informasjon om hva man 

kan forvent skal skje er jo selve hovedformålet med reguleringsplanene. Med de ambisjonen som ble lagt til 

grunn i 2015 og nedfelt i planene så vi ikke noe negativt i et servicebygg og oppgradering av arealet innenfor 



vedtatt reguleringsplanverk fra 2015. Friluftsformål og Skistadion legger tross alt en viss "demper" på hvor 

omfattende bygningsmasse som kan tillates var vår konklusjon.  

 

• Hytte og fritidsboligmarkedet "eksploderer" som en følge av pandemien. Utbygger og Øyer kommune ser 

utover i 2020 og 2021 helt andre muligheter for utbygging og økt inntektsgrunnlag, blant annet gjennom 

stor interesse for leilighetene i bygg 9 som da var under planlegging. 

 

• Vi overtar leilighetene i vårt bygg i månedskiftet april/mai 2021 

 

• Øyer kommune mottar i august 2021 en rammesøknad om et betydelig og omfattende utbyggingsprosjekt 

på 16/367. Forslaget er enormt omfattende og representerer en total nedbygging av arealet, slik at det ikke 

lenger er et åpent skistadion, men et tett bebygget boligkompleks med tilhørende næringsbygg (i trinn 2) og 

en skiløype rundt. Vi er ikke varslet av utbygger eller av kommunen etter at de mottar søknaden. Det pågår 

omfattende kommunikasjon mellom utbygger og kommunen etter mottatt søknad dokumentert ved at det 

oppdateres tegninger i flere versjoner. Ingen varsling eller informasjon blir oss til del  som nærmeste nabo. 

 

• Utover høsten og tidlig vinter 2021-2022 blir det klart for Øyer kommune at eksisterende reguleringsplan 

201301 ikke har tilstrekkelig grunnlag for det nå så meget omfattende tiltaket på 16/367 arealet. Øyer 

Kommune sender ut endringsforslag og påberoper seg at dette kun er snakk om en feilretting av planen. I 

realiteten er det en total endring av den overordnede planens formål som "FR" og den detaljerte planens 

bestemmelser som SKI/SKT/V/P. Det er også i rammeplanen tiltenkt næringsformål, men dette er ikke tatt 

inn i vedtaket nå, men er en meget tydelig del av rammesøknaden med tilhørende tegninger.  

 

• Vi sender inn høringsuttalelse, noe som fører til politisk behandling framfor administrativ behandling. 

Kommunens representanter gir ingen tilbakemeldinger til tross for direkte henvendelser og purringer på 

den videre saksgangen og vi får i mellomtiden vedtak om godkjenning av byggesaken som vi også må sende 

inn våre kommentarer til. Det neste vi får informasjon om er vedtaksbrevet etter behandling i 

kommunestyret. Vi ba eksplisitt å få vite når saken skulle opp i kommunestyret, men fikk aldri svar fra 

kommunen på våre henvendelser som var både per e-post og telefonisk. 

 

• Reguleringsendringen er drevet fram av større ambisjoner som følge av markedsendringer og kommunen og 

utbygger hevder at vi hadde tilstrekkelig informasjon om hvilket enormt utbyggingsprosjekt som var på 

trappene gjennom de planene som var vedlagt vår kjøpskontrakt. Om det var slik ville det ikke ha vært noe 

behov for en omregulering. Men, det fant Øyer kommunen behov for. Kommunens og utbyggers argument 

faller her på sin egen urimelighet. Denne forvaltningspraksisen er ikke forutsigbar og den prosessen som er 

gjennomført i regi av utbygger og Øyer kommune er svært lite transparent for oss som har investert i 

eiendom i kommunen.  

 

• I rammesøknaden, som i denne saken er en åpenbar driver for endringer av reguleringsplanen, er 

arealutnyttelsen er basert på BYA kun for trinn 1 målt mot det totale tilgjengelige arealet (35% av 16/367). 

BYA for trinn 2 er ikke beregnet, men som det fremgår av tegningene for trinn 1+2 åpenbart overskrider 

reguleringen på maksimalt 35% om man ser hele rammesøknaden mot hele arealet. Vi frykter at det vil 

komme dispensasjonssøknader og tilhørende vedtak om høyere utnyttelsesgrad enn hva reguleringsplanene 

tilsier. Det hører med her at alle andre BFR-arealer har langt lavere utnyttelsesgrad og lavere 

bygningshøyder. 

 

Vi klager på dette vedtaket gjennom følgende oppsummerte hovedpunkter, men ber klageinstansen gjennomgå 

saksbehandlingsprosessen i Øyer kommune som også må inkludere byggesaken som her åpenbart driver frem 

reguleringsendringen, habilitetsproblematikken mellom utbygger og kommunen samt de manglende reguleringer og 

føringer kommunen bør legge for et helhetlig tiltak framfor å vedta reguleringsplaner som ikke blir fulgt opp i 

byggetillatelser selv om de åpenbart er en del av rammesøknaden, så som regulering til næringsformål og full 

utnyttelse av tomtearealet. Siden dette er "skjøvet til senere" bør klageinstansen her legge klare føring for at 



kommunens regulering må være komplett i forhold til de endringer som kreves og ikke drive dette i små steg uten 

tilstrekkelig forutsigbarhet for berørte parter. 

 

1. Vedtaket er ikke i samsvar med overordnet planverk slik veilederen til plan- og bygningsloven påpeker at det 

skal være. Dette har Øyer kommune selv påpekt i sitt høringsnotat av 12.1.22, under punktet 

planbehandling. 

2. Det grunnleggende formålet med arealet som er "friluftsformål" forsvinner totalt og omreguleringen som 

tillater høye bygg med stor tetthet fjerner alle kjennetegn for en skistadion til allmenn benyttelse og 

tilgjengelighet. Det er her helt åpenbart ikke allmenne interesser som er bakgrunn for endring av 

reguleringsplanen, men et enkelt utbyggingsprosjekt som står i grell kontrast til det opprinnelige 

friluftsformålet som ligger i reguleringsplanen for hele Mosetertoppen som helhet. Hvis formålet var å bygge 

garderobeanlegg, enkle overnattingsmuligheter for skiklubber på samling og fasiliteter for arrangører av 

skirenn og aktiviteter ville det typisk være til glede og nytte for hele området. Men, her er det ikke det som 

gjelder. Her er det en utbyggers interesser som åpenbart faller godt sammen med kommunens interesser 

som går foran det regulerte formålet. 

 

3. Kommunens planer skal være av langsiktig karakter og gi god informasjon om hva man kan forvente i et 

område man velger å etablere seg og investere sine sparepenger i. En arealplan er juridisk bindende. Vi som 

naboer har kjøpt leiligheter basert på de gjeldende bestemmelser i reguleringsplaner vedlagt våre 

kontrakter. Disse hadde et helt annet ambisjonsnivå da de ble vedtatt i 2015 målt mot det enorme 

komplekset som nå Øyer kommune legger til rette for i sitt reguleringsvedtak. Når man i ettertid endrer 

reguleringsplanen, og tillater langt høyere bygg med (for) høy grad av fortetting direkte i utsiktslinjene til 

bakenforliggende eiendommer ligger det ann til at disse eiendommene (våre) vil lide et økonomisk tap. I 

særutskriften for sluttbehandlingen av planid 201301 beskrives ambisjonsnivået tilbake i 2015 som "rimelige 

leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere". Det prosjektet som driver fram denne omreguleringen har 

flest av sine 80 leiligheter på mellom 4,5-7 millioner. Vi fastslår at ambisjonene er endret betydelig fra 

utgangspunktet i 2015 og at det ikke er i tråd med allmenne interesser og vil være til vesentlig forstyrrelse og 

verditap for oss som nærmeste naboer. 

 

 

Følgende illustrasjoner konsekvensene omreguleringen leder til. Som sagt er vi ikke imot enhver form for 

utbygging på arealet, men det enorme omfanget kommunens vedtak åpner for i reguleringen vi bestrider og 

det faktum at dette ikke er drevet fram av hensyn til allmenne interesser. 

 

 

Hva vi kjøpte: 

 

  

 

 Hva som blir konsekvensen av Øyer kommunes reguleringsvedtak, vår leilighet markert med  



rød sirkel nede til venstre: 

  

 

Vi ber klageinstansen om å underkjenne vedtaket i kraft av de argumentene vi har presentert. 

 

Med hilsen, 

 

Henning Odden og Anne Lene Sandberg 

Vintervegen 52F, 2636 Øyer 


