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Sammendrag: 
Kommunen har varslet berørte parter om mulig nedleggelse av midlertidig forbud mot 
tiltak i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1. Rådmannen mener det er nødvendig 
med et midlertidig forbud mot tiltak i angitte område for å kunne avvente byggesøknader 
som vil kunne forhindre at planen kan gjennomføres som vedtatt. Det må gjennomføres en 
revisjon av plankartet før nye søknader om tiltak kan behandles. 
 
Saksutredning: 
I brev av 18.1.2017 ble berørte grunneiere og naboer varslet om at det ble vurdert å 
nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i medhold av plan- og bygningslovens § 13-1 for 
byggeområdene H9 og deler av H3 på Lisetra, se skravur innenfor blå ramme under. 
 

 
 
 



 
 
Bakgrunn for det midlertidige forbudet 
Det har vært holdt oppstartsmøte for planendring for detaljreguleringsplan for Lisætra 2 
med Øyer kommune 30.10.2015. Målet med planendringen var kun å endre på 
reguleringsbestemmelsene, ikke plankartet. 
 
I tiden etter oppstartsmøtet har det blitt avdekket at innlagte formålsgrenser på plankartet 
ikke stemmer overens med godkjente tomte- og formålsgrenser i matrikkelen. 
 
Plankartet og faktiske eiendomsgrenser må bringes i samsvar med hverandre, slik at 
formålene i planen kan gjennomføres innenfor de grenser som plankartet angir at de skal 
holde seg innenfor. Eventuelt må grunneiere gjøres oppmerksom på at deres tomt 
omfattes av reguleringsformål som ikke er utbyggingsformål, eksempelvis skiløype. 
 
Det er gitt flere byggetillatelser innenfor det skraverte utbyggingsområdet, men ytterligere 
fradelinger i samme området før manglende samsvar mellom matrikkel og plankartets 
reguleringsformål (skiløyper, veger, høyspent m.m) er løst, vil øke muligheten for at planen 
ikke kan gjennomføres som vedtatt. 
 
Lovgrunnlaget 
Plan- og bygningslovens § 13-1 åpner for at kommunen kan nedlegge  midlertidig forbud 
mot tiltak:  
«Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 
og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort. 
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 
kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 
(…) ». 
 
Tiltak er definert i plan- og bygningslovens § 1-6: 
§ 1-6.Tiltak 
Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret 
bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 
opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes 
også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, 
planbestemmelser og hensynssoner. 
 
Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis tiltaket 
er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6. 
(…) 
 



Å nedlegge midlertidig forbud mot vedtak etter § 13-1 er et enkeltvedtak som kan fattes av 
planutvalget, jf. delegeringsreglementets bestemmelser. Forvaltningslovens §§ 16-17 angir 
at slike vedtak skal forhåndsvarsles og at berørte parter skal kunne gi uttalelse.  
 
Det kom inn flere merknader: 
Fylkesmannen skriver at de ikke har merknad til at det nedlegges midlertidig forbud mot 
tiltak. 

 
Svein Hole skriver at han har levert inn byggesøknad 11.1.2017 på tomt 26/170. Ber om at 
varselbrevet ikke får tilbakevirkende kraft, slik at hans søknad kan underlegges behandling 
innenfor ordinær tidsfrist for saksbehandling. 

 
Odd Arne Kruke viser til vegrett han har gjennom arealet som er skissert omfattet av 
midlertidig forbud mot tiltak. Han forventer at vegretten ikke berøres. Videre etterspørres 
prosess mht et massedeponi i øvre nordøstlige del av Furtohola. Han viser også til hans 
klage på byggesak på tomt 26/182 og videre korrespondanse med kommunen angående 
grense mellom han selv og Hafjell Nord og manglende samsvar mellom arealformål og 
eiendomsgrenser på reguleringsplankart og virkelige grenser i terrenget. Dette gjelder 
skiløype SS4 nord i reguleringsplanen 

 
Hafjell Nord viser til at det ble avholdt møte med Øyer kommune torsdag 09.02.17 vedr 
reguleringsprosessen. Etter gjennomgang av kommunens punktliste fremlagt på møtet 
fremholder de at alle punktene, unntatt punktet om grense i nord mot teigen til Kruke, var 
enkle å løse. Hafjell Nord aksepterer å revidere planen i tråd med kommunens anmodning. 
Videre skriver Hafjell Nord at grensen mot Odd Arne Kruke nord for H3 og H9 må fastlegges 
med en grenseoppgang. Først når dette er gjort, kan man enes om en løsning av dette 
problemet. Pr. i dag mener Hafjell Nord at det enkleste må være at restarealet mellom 
teiggrensen mot Kruke og utskilte tomteparseller i Lisetra 2 planen mot nord, forblir 
fritidsområde med samme formål som i dag og betegnes med tursti. Dette tilsvarende 
fritidsområde mellom tomt nr. 100 og 104/106 i Lisetra 2 planen. 
 
Hafjell Nord kan ikke se riktighet og nødvendighet av å sende saken til behandling i 
planutvalget med de konsekvenser det kan få. Dette vil bare tilspisse saken, noe som ikke 
vil være i noens interesse. Hafjell Nord er innstilt på å løse saken så raskt som mulig. 
 
Cecilie Martinsen eier tomt 26/181. Tomten grenser inn mot skiløypen nord i planområdet 
(SS4) som igjen grenser inn mot Kruke sin eiendom. De godtar ikke frivillig at det pålegges 
deres tomt noe som helst heftelse/begrensning med å føre skiløype inn på deres tomt.  
 
Rådmannens kommentarer til innkomne merknader: 
 
Svein Hole har fått innvilget sin byggesøknad. Begrunnelsen for at denne ble tatt til 
behandling var at den var innkommet til kommunen før varselet om mulig midlertidig 
forbud mot tiltak ble ekspedert. Videre var ikke omsøkte tiltak i konflikt med de forhold 
som må rettes mht arealformål og eiendomsgrenser. 
 



Cecilie Martinsen har kjøpt tomt som grenser inn mot skiløype SS4. I vedtatt plankart 
fremgår det at Hafjell Nord er grunneier til skiløypa. Det har imidlertid vist seg ved 
utstikking av tomt ved skiløypa, at gamle grensesteiner viser at deler av skiløypa er lagt inn 
på Kruke sin eiendom. Skiløype SS4 er et av de forhold som det må søkes å finne en løsning 
for i forestående planrevisjon. Hafjell Nord har spilt inn at de ikke ønsker å måtte inngå 
privatrettslige avtaler med innehavere av allerede solgte tomter for å realisere skiløypen. 
Rådmannen er av samme oppfatning. Det bør søkes løst på annen måte. 
 
Innspillet til Odd Arne Kruke omhandler flere forhold. Kun det som er relevant for denne 
saken omtales her. Det var Kruke som først meldte inn bekymring om at det etter 
avskoging av Hafjell Nord sin eiendom, ved utstikking av første solgte tomt i øverste 
tomterekke kunne se ut som om at det ikke ville bli plass til skiløype mellom hans eiendom 
og den første tomten som ble stukket ut av kommunens oppmålere. For å komme i dialog 
med kommunen leverte han inn nabomerknad til byggesaken, samt påklaget byggesaken. 
Siden hytten som ble byggemeldt ble anlagt over 4 meter fra Krukes eiendom og innenfor 
arealformål utbyggingsområde, var det ikke noe han kunne påberope seg klagerett på. 
Dette er behandlet i PU-sak 13/17, og omtales ikke videre her.   
 
 
Vurdering: 
Et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kan vare inntil 4 år, eller til ny reguleringsplan 
gjøres gjeldende med et planvedtak. Det er et mål å løse denne saken raskt innenfor de 
tidsfrister en ny reguleringsendring setter med hensyn til høringsfrister. Etter dialog med 
Hafjell Nord er deres konsulent i prosess for å løse de forhold kommunen har påpekt. 
 
For å kunne ha hjemmel til avvente saksbehandling av byggesøknader som kommer inn til 
kommunen for tiltak på tomter innenfor de deler av H3 og H9 som det midlertidige 
forbudet gjelder, er det nødvendig at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor 
det avgrensede området. Dette er et meget strengt virkemiddel. Rådmannen anbefaler 
likevel at dette vedtas inntil nytt vedtak av plan. Det midlertidige forbudet mot tiltak vil 
automatisk falle bort ved et slikt planvedtak. 
 
§ 13-1 annet ledd lyder: «Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir 
gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.» 
 
Kommunen kommer til å vurdere alle søknader om tiltak som kommer inn til kommunen 
om tiltak som omfattes at forbudsområdet. Det vil bli tatt en vurdering for å se om § 13-1 
annet ledd kan komme til anvendelse. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak i 
de deler av H3 og H9 i planområdet for Lisetra 2 som vises ved skravur. 
 



 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


