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VEDR. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 45/22 OM ENDRING AV BESTEMMELSER 

FOR REG.PLAN 201301A HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN. 

 

Vi viser til mottatte kopier av klager og svarbrev fra Øyer kommune i saken. I det følgende gis 

Vestsiden Invest AS sine kommentarer til saken. 

 

Bakgrunn 

Reguleringsplanen som ble endret ved vedtaket i 2022 ble vedtatt av kommunestyret i sak 7/15 den 

19.02.2015. 

Innledningsvis vil vi positivt bemerke at kommunen valgte å foreta den mindre endringen i 2022 for å 

rette plandokumentene slik at de ble tydeliggjort helt i samsvar med behandlingen og vedtaket i 2015. I 

forhold til det klagene inneholder mener vi imidlertid at denne mindre endringen ikke var nødvendig å 

gjennomføre i forhold til omsøkt utbygging av områdene SKI/SKT/V/P. Det fremgår klart i 

Reguleringsbestemmelsenes kapitel 4 Bebyggelse, pkt. 4.8 Områder som bebygges med 

leilighetsbygg at omsøkt bebyggelse var tillatt også i forkant av endringen: 

 

For området SKI/SKT/V/P som omfattes av endringen var det i vedtatte bestemmelser pkt 4.8 som 

gjaldt for bygging på tomten. Der var det anført at området kunne bebygges med leilighetsbygg med 

%-BYA på 35, maksimal mønehøyde 12,7m og gesimshøyde 9,2m. Det er således ingen tvil om at dette 

var tillatt allerede gjennom gjeldende plan og at bebyggelse med leilighetsbygg her var planens 

intensjon fra starten av. 

 

Plan- og miljøutvalget behandlet forslaget om endring av reguleringsbestemmelsenes punkter 4.8 og 

5.4 den 19.4.2022 i sak nr. 35/22. Her ble det enstemmig vedtatt innstilling til kommunestyret om 

endringene. Kommunestyret behandlet så saken den 28.4 i sak nr. 45/22, med enstemmig vedtak om 

endringene. Endringene går ut på følgende: 

 
• Pkt. 4.8 – Nytt siste avsnitt: 

«Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 

løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 

utsjakting for porter. 

Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller synlig 

grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlige grunnmurshøyder.» 

 

• Pkt. 5.4 - Nytt siste avsnitt: 

«Det tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet. For utnyttelsesgrad mm. vises det til 

bestemmelsenes pkt. 4.8. For senere revisjon eller endring av reguleringsplan for Hafjell skianlegg 

Mosetertoppen, PlanID 201301, skal arealformålet SKI/SKT/V/P tilføyes med BFR, dersom dette 

kombinerte området ikke endres ytterligere.» 

 

Endringene gikk altså kun ut på tillatelse til ekstra utsjakting for å få kjøreporter til parkeringskjeller for 

løypemaskiner og lastebiler, samt presisering av at leilighetsbygg på området SKI/SKT/V/P var og er 

tillatt. Kommunestyret anførte avslutningsvis også at aktuelt delområde ved evt senere ny 

reguleringsendring skulle tilføyes formålet BFR (Fritidsbebyggelse), i tråd med presiseringen i pkt. 5.4. 

 

Endringsvedtaket i 2022 gikk således ikke ut på endringer i høyde på bygninger eller grad av utnytting.  
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Oppsummering/sammendrag 

Vi kan ikke se at klagene kan tas til følge. 

 

Klagene inneholder mange detaljer og påstander som er referert og kommentert i vedlegg bakerst i 

brevet. De viktigste momentene oppsummeres nedenfor. 

 
1. Habilitet i kommunestyret: 

Kommentar: Habilitetsreglene er fulgt. Det vises til protokoll fra kommunestyremøtet der det 

fremgår at både Roar Øien og Stein Plukkerud stilte spørsmål om sin habilitet, ble vedtatt inhabile 

og fratrådte. 

 

2. Endringen er i strid med overordnet plan (samt manglende forutsigbarhet i kommunens planverk) 

Kommentar: Det er bestemmelsene i gjeldende detaljreguleringsplan for området Hafjell skianlegg 

Mosetertoppen fra 2015 som er endret i vedtaket som påklages. 

 

De forutgående arealplanene for dette området er kommunedelplan for Øyer sør vedtatt i 2007 og 

reguleringsplan 118 for Mosetertoppen vedtatt 2009, og altså detaljreguleringsplan 201301 for 

Hafjell skianlegg Mosetertoppen vedtatt i 2015. De senere vedtatte planene gjelder foran de 

forutgående. Alle disse planene er lovlig og korrekt behandlet og det var da siste vedtatte 

reguleringsplan fra 2015 som var grunnlaget for og gjenstand for endringen. 

 

Det følger av normale planprosesser at nye forutsetninger kommer til over tid og at nyere og mer 

detaljerte planer kan innebære endringer i forhold til tidligere vedtatte overordnede planer.  

(Det fremgår bl.a. av bestemmelsene (pkt 1.6.7) i kommunedelplanen fra 2007 at det skal 

utarbeides samlet reguleringsplan for området H3/T5, hvilket ble gjort gjennom reguleringsplan 118 

Mosetertoppen, der aktuelt område inngikk.  

I reguleringsplan 118 fra 2009 fremgår det så av bestemmelsene der (pkt 3.3) at det skal 

utarbeides egne bebyggelsesplaner/detaljreguleringsplaner for delområdene, hvilket ble gjort ved 

detaljreguleringsplanen fra 2015.) 

 

Ut fra aktuelle planprosesser er det ikke mulig eller aktuelt å f.eks. endre hele kommunedelplanen 

når et påfølgende reguleringsvedtak for et delområde medfører endringer og detaljeringer, eller 

tilsvarende å oppdatere en områderegulering etter vedtak av detaljreguleringsplaner. 

 

3. Kommunestyret åpner for økt omfang av bebyggelse på området: 

Kommentar: Feil. Det fremgikk av gjeldende plan fra 2015, dvs før endringen i 2022, at det er tillatt 

med leilighetsbygg med møne/gesimshøyder 12,7/9,2 m og BYA 35%. Endringen påvirker ikke 

dette. 

 

4. Kommunen burde tatt hensyn til bebyggelsen hos klagerne ved endring av bestemmelsene: 

Kommentar: Bebyggelse på området SKI/SKT/V/P med BYA 35% og møne-gesimshøyder på 

12,7/9,2 meter var tillatt i gjeldende plan vedtatt 2015, og endres ikke ved vedtaket i 2022. 

Forholdet mellom bebyggelse på SKI/SKT/V/P og bebyggelse på klagernes eiendommer (på 

delområde BFR5) fremgikk av gjeldende plan fra 2015. Utbygging på ett delområde i tråd med 

gjeldende plan kan ikke begrunne endringer eller fjerning av annen planlagt bebyggelse i samme 

plan. 

 

5. Påstår feil ved sluttbehandlingen / vedtaket av planen i 2015, der leilighetsbygg ble tatt inn i 

bestemmelse pkt 4.8 for området: 

Kommentar: Ved vedtaket i 2015 var det Mosetertoppen Hafjell AS og Øyer-Tretten Idrettsforening 

som var forslagsstillere. Førstnevnte selv disponerte områdene (som senere ble utbygd og solgt til 

bl.a. klagerne). På vedtakstidspunktet var det følgelig ikke andre berørte av vedtaket om å tillatte 

bebyggelse på SKI/SKT/V/P enn forslagsstillerne selv. Teksten i beslutningsgrunnlaget 

/saksframlegget /vedtaket fra 2015 om at området lå «så langt unna områder som er tatt i bruk at 

disse ikke vil bli påvirket» var derfor riktig, og beslutningsgrunnlaget derfor tilfredsstillende. Dette 

kan vel dessuten ikke påklages nå, da det er vedtaket om endring i 2022 som er gjenstand for 

klagebehandling, ikke vedtaket fra 2015. 
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Vestsiden Invest AS vil igjen poengtere at Kommunestyret ved vedtaket i 2015 vedtok bebyggelsen på 

stadion og at dette ble gjort kjent for, og burde vært kjent for klagerne ved salg / bygging i 2020/2021. 

Dette er heller ikke gjenstand for endring nå i 2022. 

 

Når det gjelder klagernes påstander om at utbyggingen ikke tjener allmenne interesser vil Vestsiden 

Invest påpeke at bebyggelsen skal bidra til finansiering av omfattende infrastruktur for langrenn og 

andre tilbud både sommer og vinter. Dette må være til gode for både allmennheten generelt og eiere av 

fritidsboliger i området spesielt. Videre vil utbyggingen legge bedre til rette for, samt øke kapasiteten 

for parkering ved arrangementer og ikke minst gi permanente installasjoner og lokaler for 

arrangementer. 

 

 

På vegne av Vestsiden Invest AS,  

 

Med vennlig hilsen 

Structor Lillehammer AS 

 

 

Tor Christensen 
 

 

Kopi: Vestsiden Invest AS 

 

 

 

Vedlegg: 1. Detaljerte kommentarer til de enkelte klagene 
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Vedlegg 1: De enkelte klagene 

Vi har mottatt kopi av 4 klager. Innholdet i disse er kort referert med våre kommentarer: 

 
1. Komnæs: 

 
• Mener saksbehandlingsprosessen ikke er korrekt mht byggesak og reguleringsendring. 

➢ Kommentar: Det er ikke grunn til å stille spørsmål ved disse prosessene. 

 

• Mener habilitetsproblematikk mellom utbygger og kommune må gjennomgås. 

➢ Kommentar: Habilitetsreglene er fulgt. Det vises til protokoll fra kommunestyremøtet der det 

fremgår at både Roar Øien og Stein Plukkerud stilte spørsmål om sin habilitet, ble vedtatt 

inhabile og fratrådte. 

 

• Mener at vedtaket ikke er i samsvar med overordnet planverk, at reguleringen er «ikke 

helhetlig», «følges ikke opp», «ikke komplett» og at næringsformål er «skjøvet til senere». 

➢ Kommentar: Det er bestemmelsene i gjeldende detaljreguleringsplan for området Hafjell 

skianlegg Mosetertoppen fra 2015 som er endret.  

De forutgående arealplanene for dette området er kommunedelplan for Øyer sør vedtatt i 2007 

og reguleringsplan 118 for Mosetertoppen vedtatt 2009, og altså detaljreguleringsplan 201301 

for Hafjell skianlegg Mosetertoppen fra 2015. De senere vedtatte planene gjelder foran de 

forutgående. Alle disse planene er lovlig og korrekt behandlet og det var da siste vedtatte 

reguleringsplan fra 2015 som var grunnlaget for og gjenstand for endringen. 

Det følger av normale planprosesser at nye forutsetninger kommer til over tid og at nyere og 

mer detaljerte planer kan innebære endringer i forhold til tidligere vedtatte overordnede planer.  

 

(Det fremgår bl.a. av bestemmelsene (pkt 1.6.7) i kommunedelplanen fra 2007 at det skal 

utarbeides samlet reguleringsplan for området H3/T5, hvilket ble gjort gjennom reguleringsplan 

118 Mosetertoppen, der aktuelt område inngikk.  

I reguleringsplan 118 fra 2009 fremgår det så av bestemmelsene der (pkt 3.3) at det skal 

utarbeides egne bebyggelsesplaner/detaljreguleringsplaner for delområdene, hvilket ble gjort 

ved detaljreguleringsplanen fra 2015.) 

 

Ut fra aktuelle planprosesser er det ikke mulig eller aktuelt å f.eks endre hele 

kommunedelplanen når et påfølgende reguleringsvedtak for et delområde medfører endringer 

og detaljeringer, eller tilsvarende å oppdatere en områderegulering etter vedtak av 

detaljreguleringsplaner. 

 

• Hevder at «grunnleggende formål» er friluftsformål og omreguleringen tillater høye bygg med 

stor tetthet. 

➢ Kommentar: Det fremgikk av gjeldende plan før endringen at det er tillatt med leilighetsbygg 

med møne/gesimshøyder 12,7/9,2 m og BYA 35%. Endringen påvirker ikke dette. Formålet på 

aktuelt delområde er ikke friluftsformål. 

 

• Mener at bebyggelsen som tillates ikke tjener allmenne interesser. 

➢ Kommentar: Bebyggelse var tillatt i gjeldende plan før endringsvedtaket, kfr forrige punkt over. 

Vestsiden Invest vil for øvrig fremholde at bebyggelsen skal bidra til finansiering av omfattende 

infrastruktur for langrenn og andre tilbud både sommer og vinter som er til gode for både 

allmennheten generelt og eiere av fritidsboliger i området spesielt. 

 

• Fremholder å ha kjøpt leiligheter «basert på de gjeldende bestemmelser i reguleringsplaner som 

var vedlagt kontrakter» og at disse hadde et helt annet ambisjonsnivå ved vedtak i 2015 målt 

mot det Øyer kommune nå legger til rette for i sitt vedtak. Påstår videre at bebyggelse på 

området vil gi forstyrrelse og verditap for klagerne. 

➢ Kommentar: Bebyggelse var tillatt i gjeldende plan før endringsvedtaket, kfr ovenstående 

punkter. Øyer kommune har således ikke lagt opp til noe nytt ambisjonsnivå i sitt vedtak. Ved 

kjøp av eiendom måtte kjøperne være klar over at aktuell bebyggelse var tillatt gjennom 

gjeldende plan i 2015. 
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2. Kvam/Lie: 

 

• Mener det er motstrid i reguleringsbestemmelsene, der pkt 4.8 åpner for leilighetsbygg, mens 

5.4 ikke åpner for leilighetsbygg. Framholder videre at man forholdt seg til pkt 5.4 ved kjøp av 

leiligheter i 2020 og mener kommunen må ta hensyn til dette ved endringer. 

➢ Kommentar: Det er ingen tvil om at bestemmelsen i pkt 4.8 i planen fra 2015 var og er 

gjeldende, dvs at leilighetsbygg med bl.a. møne-/gesimshøyder 12,7/9,2m og BYA 35% var 

tillatt fra 2015. Pkt. 5.4 slik den fremsto i 2015 opphever ikke dette, selv om leilighetsbygg ikke 

fremgår av teksten der. Man må legge til grunn at alle punkter i reguleringsbestemmelsene 

gjelder og man kan ikke velge hvilke bestemmelser man forholder seg til og hvilke man vil se 

bort fra. Kommunen kan ikke ta hensyn til hvilken bestemmelse den enkelte kjøper valgte å 

forholde seg til eller se bort fra. 

 

• Hevder gjeldende reg.plan på kjøpstidspunktet viste «skistadion» på området og ikke 

«leilighetsblokker med skiløype». Mener kommunen må ta hensyn til hva som er bygd siden 

2015 og tilpasse eventuell aksept av bebyggelse på stadion til samme type/betingelser som 

eksisterende leilighetsbygg i området 

➢ Kommentar: Det er ikke korrekt at gjeldende plan fra 2015 viste «skistadion» på området og 

ikke «leilighetsblokker med skiløype». Kfr kommentar i forrige kulepunkt. Den bebyggelsen som 

ligger utenfor det aktuelle området på stadion (bl.a. klagerens eiendom) er også etablert på 

grunnlag av reguleringsplan 201301 for Hafjell skianlegg Mosetertoppen fra 2015. Forholdet 

mellom bebyggelse på SKI/SKT/V/P og bebyggelse på klagerens eiendom BFR5 fremgikk altså 

av gjeldende plan fra 2015. Utbygging på ett delområde i tråd med gjeldende plan kan ikke 

begrunne endringer eller fjerning av annen planlagt bebyggelse i samme plan. 

 

• Siterer fra særutskrifter/vedtak, bl.a. «Kommunedirektøren finner at arealformålet SKI/SKT/V/P 

ikke er korrekt angitt i plankartet for å åpne for fritidsbebyggelse».  

Hevder at kommunen/utbygger gjør en endring i reguleringsplan og ønsker å åpne for 12,7m + 

garasjeanlegg i området uten formell planprosess. 

➢ Kommentar: Vedtatt endring åpner ikke for 12,7 m og garasjeanlegg uten formell planprosess. 
Det var tillatt før det aktuelle endringsvedtaket. Hvis det er klagerens mening å stille spørsmål 
ved vedtaket i 2015 så var forslagsstillere til detaljreguleringen den gang Mosetertoppen Hafjell 
AS og Øyer-Tretten Idrettsforening, hvor førstnevnte selv disponerte områdene (som senere ble 
utbygd og solgt til bl.a. klagerne). Det var derfor ikke andre berørte av vedtaket om å tillatte 

bebyggelse på SKI/SKT/V/P enn forslagsstillerne selv, hvorav det følger at en egen høring av 
dette etter offentlig ettersyn ikke var nødvendig. Det følger også av særutskrifter / vedtak at 
kommunestyret var enig i og klar over intensjonen om bygging på området. 
 

• Påpeker habilitetsproblematikk i kommunestyret og ber Stasforvalteren se på dette forholdet. 

➢ Kommentar: Habilitetsreglene er fulgt. Det vises til protokoll fra kommunestyremøtet der det 

fremgår at både Roar Øien og Stein Plukkerud stilte spørsmål om sin habilitet, ble vedtatt 

inhabile og fratrådte. 

 
3. Odden/Sandberg: 

 

• Hevder at området i vedtatt plan 201301 fra 2015 var vist til Friluftsformål (FL83) i plankartet. 

➢ Kommentar: Feil. Endringen gjelder for området SKI/SKT/V/P i planen fra 2015.  

(Det kan antas at klager har misforstått planen og forvekslet området for fordrøyningsbasseng 

som ligger et stykke vest for SKI/SKT/V/P (med formålet FLS3). 

 

• Opplyser at dokumentasjon av sluttbehandlingen av planen ikke var vedlagt klagers 

kjøpekontrakt fra oktober 2020. Hevder at området SKI/SKT/V/P ble tilføyd i bestemmelse pkt 

4.8 ved sluttbehandlingen av planen. 

➢ Kommentar: Bestemmelsen vedr SKI/SKT/V/P i pkt. 4.8 var del av gjeldende plan fra 2015. Vi 

viser ellers til kommentarene til Kvam/Lie kulepunkt 3. Hvorvidt utskrift av kommunestyrets 

behandling var vedlagt kontrakten er ikke endringssaken vedkommende. 
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• Diverse kommentarer om dialog med selger / utbygger ved klagerens kjøp av eiendommen i 

2020, samt bygging /overtakelse i 2021. 

➢ Kommentar: Dette er privatrettslige forhold som ikke vedkommer endringen av 

reguleringsbestemmelsene i 2022. Bestemmelsen for SKI/SKT/V/P i pkt. 4.8 var del av 

gjeldende plan fra 2015. 

 

• Fremholder at man ikke ble varslet ved rammesøknad (på SKI/SKT/V/P) i 2021. Påstand om at 

det «Utover høsten og tidlig vinter 2021-2022 blir 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». 

➢ Kommentar: Det er ikke korrekt at reguleringsplan 201301 ikke ga grunnlag for omsøkt 

bebyggelse. Iht gjeldende plan fra 2015 kunne området bebygges med leilighetsbygg med %-

BYA på 35, maksimal mønehøyde 12,7m og gesimshøyde 9,2m.  

Varsling ved byggesak vedkommer ikke endringen av reguleringsplanen. 

 

• Diverse uttalelser om manglende tilbakemeldinger fra kommunen ifbm høringsuttalelser ved 

endringssaken i 2022, påstander om at «økte ambisjoner» var grunnlaget for endringen i 2022, 

at kommunen mente klageren hadde tilstrekkelig informasjon om hva som var tillatt bygd etc. 

➢ Kommentar: Vestsiden Invest har ikke kjennskap til dialogen mellom klagerne og kommunen. Vi 
kan imidlertid tilføye at det i forbindelse med behandling av reguleringssaker ikke er vanlig med 

løpende dialog med innsendere av merknader til planforslag, men vi antar at høringsuttalelsene 
var del av saksgrunnlaget på vanlig måte. Bebyggelse med BYA 35% og møne/gesimshøyder 
12,7/9,2m var tillatt fra 2015 og ble ikke endret i 2022. Ut fra dette er det også riktig at 
klagerne hadde informasjon om dette, hvis kommune har uttalt dette. 

 
• Påstår at byggesaken er en driver for reguleringsendringen, frykter at byggesakens høye grad 

av utnytting vil føre til søknader om økt grad av utnytting i fremtiden, fremholder at andre 

byggeområder har lavere grad av utnytting. 

➢ Kommentar: Omsøkt bebyggelse var tillatt fra 2015. Endringene i 2022 gikk ut på mindre 

justeringer for å få etablert kjøreporter for prepareringsmaskiner (på motsatt side av klagerens 

eiendom). Grad av utnytting og møne- og gesimshøyder er ikke endret.  

Det kan ikke utelukkes at forslag til økt grad av utnytting kan komme i fremtiden, men dette var 

ikke tema i endringssaken/vedtaket det klages på.  

Forholdet mellom bebyggelse på SKI/SKT/V/P og bebyggelse på bl.a. klagerens eiendom 

fremgikk av gjeldende plan fra 2015. Utbygging på ett delområde i tråd med gjeldende plan kan 

ikke begrunne endringer eller fjerning av annen planlagt bebyggelse i samme plan. 

 

• Hevder vedtaket ikke er i tråd med overordnet plan, at kommunens planer skal være av 

langsiktig karakter, vise hva man kan forvente i et byggeområde mv, at planen ved vedtak  

2015 hadde et helt annet ambisjonsnivå enn endret plan i 2022, at utbyggingen ikke tjener 

allmenne interesser og at endringen i 2022 åpner for langt høyere bygg enn det som var tillatt i 

2015. 

➢ Endringen i 2022 åpner ikke for høyere bygg eller økt utnytting. Grad av utnytting og møne- og 

gesimshøyder på aktuelt område SKI/SKT/V/P er ikke endret. 

Mht planer/planprosess for øvrig vises til kommentaren for Komnæs, bl.a. kulepunkt 3 og 5. 
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4. Ulset: 

 

Opplyser at klagen gjelder endringen der reguleringsbestemmelsene pkt. 5.4 tillegges teksten «Det 

tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet». Begrunner klagen med: 

 
• At endringen åpner for bruk i strid med intensjonen for området, som klager hevder er 

skianlegg. 

➢ Kommentar: Bestemmelsen i pkt 4.8 i planen fra 2015 var og er gjeldende, dvs at leilighetsbygg 

med bl.a. møne-/gesimshøyder 12,7/9,2m og BYA 35% var tillatt fra 2015. Pkt. 5.4 slik den 

fremsto i 2015 opphever ikke dette, selv om leilighetsbygg ikke fremgår av teksten der. Det 

fremgår av saksframlegg/vedtak at endringen av pkt. 5 er en presisering / tydeliggjøring av det 

som er tillatt (i pkt. 4.8). 

 

➢ At endringen er til skade for omkringliggende eiendommer og at kommunen burde tatt hensyn 

til naboene ved å endre bestemmelsene, i forbindelse med dette også at saksframlegget / 

vedtaket i sluttbehandlingen (i 2015) inneholdt teksten: «Disse (SKI/SKT/V/P) ligger da såpass 

langt unna områder som er tatt i bruk at det ikke vil påvirke disse.» 

➢ Kommentar: Forholdet mellom bebyggelse på SKI/SKT/V/P og bebyggelse på klagerens eiendom 

(BFR5) fremgikk av gjeldende plan fra 2015. Gjennomført utbygging på ett delområde i tråd 

med gjeldende plan kan ikke begrunne endringer eller fjerning av annen planlagt bebyggelse i 

samme plan. 

Ved vedtaket i 2015 var det Mosetertoppen Hafjell AS og Øyer-Tretten Idrettsforening som var 

forslagsstillere, hvor førstnevnte selv disponerte områdene (som senere ble utbygd og solgt til 

bl.a. klagerne). På vedtakstidspunktet var det følgelig ikke andre berørte av vedtaket om å 

tillatte bebyggelse på SKI/SKT/V/P enn forslagsstillerne selv. Teksten i beslutningsgrunnlaget/ 

saksframlegget/vedtaket fra 2015 om at området lå «så langt unna områder som er tatt i bruk 

at disse ikke vil bli påvirket» var derfor riktig. 

 


