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KLAGEBEHANDLING – 153B, REGULERINGSPLAN FOR LISETRA 2 
 
 
Vedlegg: 
Klage fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, på vegne av Lisetra velforening, 15.4.2019 
Klage fra Tone og Bjørn Bjerke, 16.4.2019 
Klage fra Carl Terje Lippestad og Ellen Kathrine Lunaas, 17.4.2019 
Klage fra Sissel Faller og Asle Hagen, 17.4.2019 
Plankart, datert 5.11.2019, vedtatt 28.3.2019 
Planbestemmelser, datert 28.3.2019 
Planbeskrivelse, datert 20.11.2017 
ROS-analyse, datert 20.11.2017  
Sammenstillingen med kommentarer 1. og 2. gangs høring 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader fra klagerne – fulltekst 1. og 2. gangs høring 
Særutskrift KST-sak 27/19, 28.3.2019, sluttbehandling 
Særutskrift PU-sak 89/18, 6.11.2018, andre gangs høring 
Særutskrift PU-sak 85/17, 5.12.2017, første gangs høring 
 
 
Sammendrag: 
Klagene omhandler samme forhold og blir behandlet sammen. Klagene tilfører ikke saken 
nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av kommunestyret 28.3.2019, 
sak 27/19. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til 
Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret i Øyer vedtok 28.3.2019, i sak 27/19, følgende: 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist 
revidert 5.2.19, med rådmannens forslag til endringer etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
Planbestemmelsenes pkt. 2.8: ordet løysløype strykes.» 
 
Vedtaket ble kunngjort i brevs form med elektronisk forsendelse 4.4.2019 til samtlige som 
hadde hatt merknader til planarbeidet, og det ble kunngjort i Lillehammer Byavis samme 
dag.  
 
Det er innkommet 4 klager. Alle klagene er fremsatt innenfor klagefristen, og alle har 
klagerett, jf. forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
 



Alle klagene retter seg mot en reguleringsendring som medfører at en LNF/skiløype-trasé 
ble omregulert til kjøreveg med skiløype ved siden av. 
 

  
 
Over vises utsnitt av gammelreguleringsplan og ny reguleringsplanplan. Strekningen som 
påklages er ca. 100 m. 
 
  
1. Kort oppsummert klage fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS på vegne av Lisetra 

Velforening: 
Velforeningen fremfører at «reguleringsplanvedtaket lider av saksbehandlingsfeil ved at 
kommunestyret har gjort en mangelfull vurdering som grunnlag for vedtagelsen av 
reguleringsplanen. Dette har gitt seg utslag i en mangelfull begrunnelse».  
I korte punkter refereres: 
 Det er ikke gitt en reell begrunnelse for hvorfor det skal være et behov for at 

utrykningskjøretøy skal benytte en vei mellom Høghaugvegen og Furtholoa. 
Utredningsplikten i forvaltningslovens § 17 er ikke ivaretatt. 

 Furtholoa er tilstrekkelig adkomst for all utrykning inn til de innerste områdene.  
 ROS-analysen viser at vegsystemet er tilstrekkelig mht. brann/slokkevann/politi. 
 Hele Høghaugvegen må oppgraderes for å kunne brukes som beredskapsveg. Ved 

26/197 er det ikke tilstrekkelig vegareal. Det kan være at det langs Høghaugvegen er 
flere hyttetomter som blir berørt. 

 Det er ikke foretatt interesseavveining mellom berørte hytteeiere og behovet for å 
omregulere tursti til kjøreveg. 

 Det er vesentlige mangler ved begrunnelsen for omregulering til kjørevei, jf. 
forvaltningslovens § 25. Det er ikke begrunnet hvorfor det er behov for at 
utrykningskjøretøy skal benytte veien, når beredskapen er sikret ved gjennomkjøring fra 
Lie-Hornsjøveien. Videre kan vi ikke se det er foretatt vurderinger av hvilke 
konsekvenser omreguleringen får for berørte hytteeiendommer og nærmiljøet for øvrig. 
 

Velforeningens konklusjon: «Reguleringsvedtaket må derfor oppheves, ettersom det ikke er 
en fjerntliggende mulighet for at den manglende vurderingen og begrunnelsen har virket 
inn på planens innhold, jf. fvl. § 41.» 

 



2. Kort oppsummert klage fra Tone og Bjørn Bjerke (gbnr 26/197) 
 De ber om at det fremlegges rettslig dokumentasjon på vegrett på LAA for 

landbrukseiendommer i Lisgrend. 
 Behovet for beredskapsveg er utelukkende et vikarierende argument for å 

imøtekomme utbyggeres ønske om å etablere adkomst til nye hytteområder. 
 Vegen er regulert inn på deres eiendom. De har hele tiden vært klar på at de ikke 

frivillig avstår areal til veg.  
 Mener rådmannen bevisst har unnlatt å fremføre deres innsigelser. 
 

Bjerkes konklusjon: «Anmoder om at kommunen omgjør reguleringsplanvedtaket ved at det 
tidligere arealformålet videreføres i den reviderte reguleringsplanen for Lisetra 2.»  
 
 
3. Kort oppsummert klage fra Carl Terje Lippestad og Ellen Kathrine Lunaas (gbnr 

18/154) 
 De ber om at det fremlegges rettslig dokumentasjon på vegrett på LAA for 

landbrukseiendommer i Lisgrend. 
 Behovet for beredskapsveg er utelukkende et vikarierende argument for å 

imøtekomme utbyggeres ønske om å etablere adkomst til nye hytteområder. 
 Mener rådmannen bevisst har unnlatt å fremføre deres innsigelser. 
 Det er vesentlige mangler ved begrunnelsen for omregulering til kjørevei, jf. 

forvaltningslovens § 25. Det er ikke begrunnet hvorfor det er behov for at 
utrykningskjøretøy skal benytte veien, når beredskapen er sikret ved gjennomkjøring 
fra Lie-Hornsjøveien. Videre kan vi ikke se det er foretatt vurderinger av hvilke 
konsekvenser omreguleringen får for berørte hytteeiendommer og nærmiljøet for 
øvrig. 

 
Lippestad/Lunaas konklusjon: «Reguleringsvedtaket må derfor oppheves, ettersom det 
ikke er en fjerntliggende mulighet for at den manglende vurderingen og begrunnelsen 
har virket inn på planens innhold, jf. fvl. § 41. Anmoder om at kommunen omgjør 
reguleringsplanvedtaket ved at det tidligere arealformålet videreføres i den reviderte 
reguleringsplanen for Lisetra 2.» 

 
4. Kort oppsummert klage fra Sissel Faller og Asle Hagen (gbnr 18/153) 

 Behov for beredskapsveg er ikke tilstede og heller ikke dokumentert. Dersom den 
ikke stenges med bom vil den være ordinær gjennomfartsveg. Høghaugvegen egner 
seg ikke til gjennomfartsveg. 

 Det bestrides at det er vegrett på den vegen som i dag går inn til 18/153. Den er i 
senere tid brukt av entreprenører. Minimalt med landbruksdrift. Kommunen har 
ingen rett til å gi vegrett på denne strekningen. Det er en sak mellom grunneier og 
hytteeier. 

 Mener rådmannen bevisst har unnlatt å fremføre deres innsigelser. 
 Det er vesentlige mangler ved begrunnelsen for omregulering til kjørevei, jf. 

forvaltningslovens § 25. Det er ikke begrunnet hvorfor det er behov for at 
utrykningskjøretøy skal benytte veien, når beredskapen er sikret ved gjennomkjøring 
fra Lie-Hornsjøveien. Videre kan vi ikke se det er foretatt vurderinger av hvilke 



konsekvenser omreguleringen får for berørte hytteeiendommer og nærmiljøet for 
øvrig. 

 
Faller/Hagens konklusjon: «Reguleringsvedtaket må derfor oppheves, ettersom det ikke 
er en fjerntliggende mulighet for at den manglende vurderingen og begrunnelsen har 
virket inn på planens innhold, jf. fvl. § 41. Anmoder om at kommunen omgjør 
reguleringsplanvedtaket ved at det tidligere arealformålet videreføres i den reviderte 
reguleringsplanen for Lisetra 2». 

 
 
Vurdering: 
 
Angående landbrukets vegrett 
Både Bjerke, Faller/Hagen og Lippestad/Lunaas ber kommunen legge frem dokumentasjon 
på rettslig vegrett på vegen som binder Høghaugvegen og LAA til vegnettet innenfor 
reguleringsplanområdet i nord. Historiske vegretter er kun tatt hensyn til i planarbeidet. 
Dersom disse bestrides må dette fremføres for rette instans – jordskrifteretten. Forholdet 
behandles ikke i det videre i klagen. 
 
Angående behov for beredskapsveg 
I planbeskrivelsens pkt. 5.1.2 står det om veger og parkering: 

«Veger og parkering 
Innenfor planområdet er det to typer veger; hovedveg og sekundærveg. Det er anlagt møteplasser 
med maks avstand 150 m.  

Nytt i dette planforslaget er at en eldre landbruksveg oppgraderes til kjøreveg. Da vil det bli 
sammenhengende vegnett slik at i underkant av 100 tomter sikres en alternativ utkjøring til 
Hornsjøvegen dersom dette er nødvendig. Tidligere var det for disse tomtene kun en adkomstveg 
fra Hornsjøvegen til egen tomt.  

Hyttebeboere sør for landbruksvegen og Lisetra velforening og har i lengre tid ønsket 
landbruksvegen sperret for gjennomkjøring. Vegen ble i for en tid tilbake tilrettelagt for bruk som 
kjøreveg, da adkomst inn i området Furtholoa måtte graves av. Landbruksvegen ble da gruset. 
Denne oppgradering landbruksvegen har medført videre bruk både med personbiler og 
lastebiler/traktor/anleggsmaskiner etter at Furtholoa ble operativ igjen.   Da rettighetshaver til 
bruk av ferdselsåra ikke ønsket å sette opp bom, har landbruksvegen blitt benyttet til kjøreformål 
også utenfor landbruksarbeider helt frem til i dag.  

Omregulering av landbruksvegen til permanent kjøreveg vil sikre fremkommelighet og bedrer 
beredskapen i området. Videre vil trafikksikkerheten bedres, idet trafikkbelastningen trolig vil 
fordele seg noe bedre. Dette må veie tyngre enn hytteeiernes ønske om mindre trafikk på vegen 
forbi sin hytte. Totalt for Lisætra2 utbyggingen vil dette være i tråd med regionale myndigheters 
fokus på beredskap og trafikksikkerhet.  

Frisiktsoner, H 140, opparbeides i henhold til planen. Det planeres i sonen slik at terreng og 
vegetasjon ikke rager høyere enn 0,5 m over fluktlinje mellom de møtende vegbaner. Innenfor 



frisiktsonen er det ikke tillatt å plassere innretninger eller gjenstander som vil rage høyere enn 0,5 
m over fluktlinjen. 

Hovedvegene er utskilt som egne parseller. Sekundærvegene ligger på privat tomtegrunn.  

Grunneierne/beboerne innen reguleringsplanen har bruksrett til det samlede vegsystem innenfor 
planområdet, inkl. del av eksisterende plan som ligger utenfor. Grunneiere til omkringliggende 
skogsarealer kan bruke vegsystemet innenfor planområdet i forbindelse med jord- og 
skogbruksdrift på deres eiendommer. Vegene i feltet vinterbrøytes. Det forutsettes tilstrekkelig 
biloppstillingsplasser ved hver enkelt hytte. Det er regulert inn en utfartsparkering nordøst i 
planområdet. Vegsystemet har gjennom flere år vist seg å fungere godt.» 

Videre står i det i planbestemmelsene pkt. 1.7: 

«Veg, vann og avløp 
Vegforbindelse mellom Høghaugvegen og Furtholoa skal kun brukes for utrykningskjøretøy inntil 
Høghaugvegen er tilstrekkelig utbedret. Vegene skiltes i den sammenheng med «Gjennomkjøring 
forbudt», med underskilt om at dette ikke gjelder utrykningskjøretøy i tjeneste. 

 
BFF2-8 har adkomst via Høghaugvegen og Gammellykkja. BFF 9-18 har adkomst via Furtholoa. 
Området BFF1 har delt adkomst gitt adresse. 

 
Veg kan sperres med bom der det er anvist i plankartet dersom kommunen anser det nødvendig. 
Tiltaket er søknadspliktig.  (…)» 

 
Planbestemmelsenes pkt. 3.1: 

«Områder merket SKV skal benyttes til veg. I områdene kan det anlegges kjøreveger, med 
nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, 
murer, stabiliserende tiltak. Vegene skal vinterbrøytes. 
 
Områdene kan også inkludere annen veggrunn som skjæringer, fyllinger, vegetasjonssone med 
mer.  
 
Alle tomter innen reguleringsplanen har bruksrett til det samlede veisystem innenfor planområdet. 
Grunneiere til omkringliggende skogsarealer kan bruke hovedveisystemet innenfor planområdet i 
forbindelse med jord- og skogbruksdrift på deres eiendommer.» 
 

I planbestemmelsenes pkt. 6.3 står det om LAA: 
«I område merket LAA tillates landbrukstransport. 
 
I planbestemmelsenes pkt. 9.3 står en rekkefølgebestemmelse om fortetting: 
Dersom det innenfor planområdet foretas fortetting av hyttetomter i fremtiden skal ikke særpreget 
svekkes nevneverdig. Videre skal adkomstveg inn til fortettingsområdet vurderes med tanke på 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dersom adkomstvegen ikke har tilstrekkelig 
fremkommelighet, kan fortettingen ikke skje uten at vegen utbedres.» 
 
 
ROS-analysen, datert 20.11.2017, er utarbeidet med bakgrunn i planforslaget.  
I pkt. 21 og pkt. 29 står det «at sikkerheten er ivaretatt». Dette er kommentarer/ 
konklusjoner ved vurdering av planforslaget, ikke dagens situasjon/gjeldende plan. ROS-
analysen skal analysere planforslagets virkning, basert på det planforslaget som var på 
høring, inkludert planendring med å koble vegene sammen. 



 
Rådmannen finner at behovet for sammenkobling er tilstrekkelig belyst og utredet gjennom 
planbeskrivelse, bestemmelser og ROS-analyse.  
 
Beredskapsmessig er det viktig med to veger ut av et stort hytteområde dersom dette kan 
la seg gjøre. Samfunnssikkerhet og beredskap har fått et mye større fokus de siste årene, 
både sentralt, regionalt og lokalt.  
 
Ved 1. gangs offentlig ettersyn ble det massiv motstand mot planendringen om å koble 
sammen vegene. Dette medførte at det ved 2. gangs offentlig ettersyn ble lagt inn 
bestemmelser som at det ikke skal være tillatt med generell gjennomkjøring før 
Høghaugvegen er oppgradert noe. Gjennomkjøringen skal kun brukes i 
beredskapssammenheng og til landbrukstransport. Slik skal trafikken på Høghaugvegen ikke 
øke. Det skal skiltes med beredskapsveg og landbruksadkomst. All annen kjøring vil være 
ulovlig. Det vil derfor ikke være noe endring for oppsittere langs Høghaugvegen mht. 
trafikkbelastning, støy og støv med de endringer som ble inntatt ved 2. gangs offentlig 
ettersyn.  
 
Rådmannen er ikke kjent med at det foreligger planer om å bygge flere fritidstomter 
innenfor planområdet med adkomst via Høghaugvegen. Slike innspill vil komme gjennom 
overordnede planer og en vil da måtte vurdere både behov for tomter samt adkomst. Dette 
har ikke vært vurdert i denne planen, da det ikke er aktuelt. I rekkefølgebestemmelsen som 
omhandler fortetting, så gjelder det fortetting i byggeområder (gule områder). 
 
Angående manglende fremstilling av merknader/kommentarer fra hytteeiere: 
Rådmannen har sammenfattet alle innkomne merknader og kommentert disse. Der 
merknadene har medført endring, fremkommer dette i det aktuelle saksfremlegget. 
Merknader som ikke tas hensyn til, kommenteres ikke ytterligere utover merknadsnotatet.   
 
At ikke alle merknader ikke tas til følge er normalt, men alle skal være vurdert. Rådmannen 
mener alle merknader i denne saken er sammenstilt og kommentert på et godt nok 
grunnlag til at politikerne kan fatte en beslutning i saken. 
  
Klagene tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av 
kommunestyret 28.3.2019 i sak 27/19. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Klagene omhandler samme forhold og blir behandlet sammen.  
 
Klagene tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av 
kommunestyret 28.3.2019, sak 27/19.  
 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i 
Innlandet for endelig avgjørelse. 
 



 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann


