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Klageavgjørelse i sak om detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen i 
Gausdal kommune 

Vi viser til kommunens oversendelse av klagesak i brev av 6. mars 2019. Saken gjelder klage på 
kommunens vedtak av 31. mai 2018 i sak 31/18 om detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen. 
Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid. 
 
Sakens bakgrunn 
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken. 
Multiconsult varslet på vegne av Olav Thon Gruppen oppstart av detaljregulering OTG Skeikampen 6. 
november 2015. Den gangen ble det ikke utarbeidet planprogram. På bakgrunn av innkomne 
uttalelser til reguleringsplanforslaget stilte planutvalget i kommunen krav om utarbeidelse av 
planprogram og konsekvensutredning. 
 
Da det gikk lang tid før videre behandling i saken, ble det høsten 2016 varslet ny oppstart. Etter 
innspillsrunde vedtok planutvalget i møte 23. mars 2017 å legge forslag til planprogram ut til 
offentlig ettersyn. Planprogrammet ble fastsatt av planutvalget 15. september 2017. Planutvalget 
vedtok 19. januar 2018 å sende reguleringsplanforslaget på høring og legge det ut til offentlig 
ettersyn, med frist for uttale 15. mars 2019. Det kom inn totalt 29 høringsuttalelser, deriblant fra 
Oppland fylkeskommune som pekte på blant annet følgende: 
 

«felt 11 F/ST/FB har en betydelig estetisk konsekvens. Bebyggelsen stenger for utsikt og 
viktige siktlinjer og sol for heisanleggets møte- og oppholdsplasser. ‘Fylkesrådmannen vil på 
det sterkeste anmode om at planforslaget endres slik at hensynet til utsikt og solforhold 
ivaretas i bunnen av heisanlegget og andre sentrale møte- og oppholdsarealer i området.’»  

 
Tilsvarende synspunkt ble også fremmet i andre uttalelser, så som fra kommunens representant for 
barn og unge i plansaker v/Marit Lang-Ree Finstad (09.03.18), Asgeir Linberg (12.03.18), Gausdal 
ungdomsråd v/Victoria Heimstad (14.03.18), Ola og Tone Bergseng (14.03.18), Raudsjøen Hyttevel 
v/Jørgen Svare (14.03.18), Samarbeidsutvalget for Fritidsboligforeninger på Skei-Austlid v/Jens N. 
Engelstad (14.03.18), Bjørn Gaute Herlynd (15.03.18) og Jan Lenndin m.fl. (15.03.18). 
 
Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 31. mai 2018 og kunngjorde vedtaket for sakens parter 
ved elektronisk utsending 21. juni 2018. I november tok noen av de berørte grunneierne kontakt 
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med kommunen. Det ble da avdekket at det kan ha skjedd en svikt hos kommunen i forbindelse 
med underretningen av sakens parter om vedtaket. Vedtaket ble derfor sendt ut på nytt med ny 
klagefrist 17. desember 2018. 
 
Vedtaket ble påklaget i brev av 17. desember 2018 av Martine Enger, Anette Dyrdal, Per Victor 
Nordan og Johan Enger (heretter omtalt som klagerne). I klagen gjøres det i hovedsak gjeldende to 
forhold. Den ene er at klagerne slutter seg til innsigelsene fra Oppland fylkeskommune med flere 
om bygging av 5/6 etasjers blokker. Det andre er at klagerne hevder å ha rettigheter i planområdet 
som de forutsetter vil beholdes uendret. Dette gjelder parkeringsrett og veirett til hyttene gjennom 
planområdet. 
 
Klagen ble behandlet av kommunestyret 21. februar 2019 og ikke tatt til følge. Saken ble deretter 
oversendt til Fylkesmannen i Innlandet 6. mars 2019. 
 
Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold 
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven1 (pbl.) § 1-9 og 
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. For behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder 
reglene i forvaltningsloven2 (fvl.), så langt ikke annet er bestemt. Fylkesmannen kan prøve alle sider 
av saken, men skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 
skjønn, jf. fvl. § 34. 
 
Vedtakelse av en reguleringsplan er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. pbl. § 12-12. Fylkesmannen 
konstaterer at klagerne har rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28. Videre at klagen er inngitt innen 
klagefristens utløp, tatt i betraktning at fristen ble utsatt til 17. desember 2018, jf. fvl. §§ 29 og 30. Vi 
har i denne saken ingen avgjørende merknader til kommunens oppreisning og utsettelse av fristen, 
men minner om at lovens vilkår må være oppfylt for å kunne gi fristoppreisning og -utsettelse, jf. 
henholdsvis fvl. §§ 29 siste ledd og 31. Dette beror altså ikke på kommunens skjønn.  
 
Planstatus 
Det aktuelle området omfattes av kommunedelplan for Skei 2010-2022, vedtatt 17. juni 2010. I 
denne planen er mesteparten av området avsatt til «erverv, forretning, service og reiseliv» (blått). 
Utover dette er området i hovedsak avsatt til henholdsvis «parkering» (grått), «bolig» (gult) og 
«idrettsanlegg, alpin, golf, rideanlegg, løyper, aktivitetsområde» (grønt), se utsnitt på neste side.  
 
Store deler av «blått» område i kommunedelplanen er i den påklagede detaljreguleringsplanen 
regulert til konsentrert fritidsbebyggelse, delvis i kombinasjon med forretning, servering, 
tjenesteyting og hotell. Hovedformålet endres dermed fra såkalte «varme» til «kalde» senger. I plan- 
og bygningsrettslig sammenheng sikter begrepsbruken til senger som befinner seg i et område 
regulert til henholdsvis nærings- og fritidsbebyggelse. 
 
I planbeskrivelsen er formålet med planen beskrevet slik: 
 

«Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling og salg av leiligheter tilrettelagt for 
utleie, fjerne kravet til boligandel i feltet (med unntak av eksisterende boliger) og å endre 
krav til utforming og bebyggelsesstørrelse.  

 

 
1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. 
2 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967. 
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Bakgrunnen for dette er en markedsmessig vurdering av at utvikling i henhold til 
kommunedel-planens bestemmelser om varme senger ikke vil være økonomisk bærekraftig 
ut fra en vurdering av behovene på Skei. […]» 

 
 

 
T.v.: Utsnitt av området fra kommunedelplanen på glokart.no. T.h.: Utsnitt fra planbeskrivelsen. 
 
Saksbehandlingen 
Fylkesmannen konstaterer at kommunen har vurdert klagernes anførsler ved sluttbehandlingen av 
planen og den forberedende klagebehandlingen. Klagerne har ikke anført saksbehandlingsfeil 
knyttet til medvirkning gjennom varsling og høring, og Fylkesmannen kan heller ikke se at det er 
begått slike prosessuelle feil.  
 
Fylkesmannen anser at kommunen har vurdert relevante hensyn i planbeskrivelsen. Videre synes 
kommunen å ha vurdert høringsinnspill og klagen på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen kan 
ikke se at det en begått åpenbare feil eller at det foreligger mangler knyttet til utredning og 
vurdering etter de generelle prosesskravene i plan- og bygningsloven. Vi må derfor konkludere med 
at kommunens saksbehandling på et generelt og overordnet nivå er tilfredsstillende. Klagernes 
anførsler knyttet til kommunens vurdering av høyden på nærmeste bestemte blokker, og 
ivaretakelsen av klagernes private rettigheter, behandles nedenfor. 
 
Planens innhold 
Fylkesmannen vil generelt bemerke at det er kommunestyret som er gitt kompetanse til å være plan- 
og reguleringsmyndighet i den enkelte kommune, jf. pbl. § 3-3. Kommunen må ut fra en 
helhetsvurdering og i samråd med de berørte fagmyndigheter avgjøre hvilke arealer som skal 
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reguleres, og til hvilke formål. Det tilligger kommunestyret å vurdere de ulike interesser og behov 
opp mot hverandre, og å foreta de avveininger som er nødvendig for å oppnå de ønskede resultater. 
Fylkesmannen skal primært påse at det ikke knytter seg noen urimelighet eller vilkårlighet til de 
faglige vurderinger som er foretatt. 
 
Ingen av de regionale etatene har hatt vesentlige innvendinger til planforslaget. De ulike 
sektormyndigheter må gjøre bruk av innsigelse mot foreslått arealbruk der man mener at denne 
strider mot regional eller statlig arealforvaltning. Det ble ikke gjort i denne saken, og det vil som 
hovedregel ikke være aktuelt for Fylkesmannen å ta til følge klageanførsler som ligger innenfor 
ansvarsområdet til fagmyndigheter som har avgitt høringsuttalelse til planen der disse bare har gitt 
sitt faglige råd, men ikke fremmet innsigelse. Anførsler knyttet til tap av naturmangfold, kan tjene 
som et eksempel på et tema som ligger innenfor Fylkesmannens ansvarsområde. 
 
Klagerne har klaget på høyden til bygningene planlagt i planområdet «11 F/S/T/FB». Det er naturlig 
og forståelig at det vil kunne oppstå uenighet rundt høyden på bygninger med sentral plassering, i 
dette tilfellet i Skeikampens sentrale møte-, oppholds- og aktivitetsområde for barn, skiløpere og 
gående. Fylkesmannen anser at kommunen her har vurdert relevante hensyn i planbeskrivelsen. 
Videre synes kommunen å ha vurdert høringsinnspill på en tilfredsstillende måte, blant annet 
gjennom å ha gjort flere tilpasninger i lys av uttalelsen fra fylkeskommunen og andre høringsparter 
om høyden på de aktuelle byggene. Vi viser i den anledning til kommunens kommentarer til 
høringsuttalelsene, hvor følgende gjengis her: 
 

«Merknadene tas til følge ved at det gjøres noen endringer. Vestre bygget i felt 11 (bygg 21) 
flyttes vestover og bytter plass med felt 12 (hinderløype m.m.). Dette åpner opp nedenfor 
bunnstasjonen i heisen, slik at det blir mer utsikt mot sør og mer sol inn mot området ved 
heisanlegget. Estetisk utforming: Vi mener dette er et godt utgangspunkt for store bygg, og 
presiserer at utforminga fortsatt er uferdig på dette tidspunktet. Det må forventes at nye og 
store bygg må ha ei anna utforming enn tradisjonelle seterhus. Det pekes på utsikt og 
solforhold ved bunnen av heisanlegget. Høyde på disse byggene er vesentlig redusert 
gjennom planprosessen, her legges nå inn konkrete bestemmelser som fastsetter høgda på 
en mer entydig måte. Det omdiskuterte barneområdet er flytta til et område med mindre 
skygge. Møteplasser for ungdom er flere steder i anlegget, spesielt er terrengparken mye 
brukt av denne gruppa. Nystua ovenfor heisstarten er også et mye brukt møtested.» 

 
Klagen er videre begrunnet i at klagerne hevder å ha parkerings- og veirett i planområdet. Disse 
rettighetene er, så langt Fylkesmannen kan se, privatrettslige. Plan- og bygningsmyndighetene har 
ikke anledning til å ta stilling til privatrettslige problemstillinger i behandlingen av plan- og 
byggesaker. For byggesaker fremgår denne regelen av pbl. §  21-6. Bestemmelsen gir uttrykk for en 
generell regel i plan- og bygningsretten og gjelder derfor også i plansaker. Vedtakelsen av planer tar 
dermed ikke sikte på å avklare privatrettslige forhold, slik at verken kommunen eller Fylkesmannen 
gjennom sin behandling av saken tar tatt stilling til planens eventuelle konflikter med private 
rettigheter. 
 
Oppsummering 
Fylkesmannen har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å anbefale endringer i reguleringsplanen på 
grunnlag av de fremsatte klagene. I vurderingen er det vektlagt at klagegrunnene gjelder forhold 
som ble spilt inn ved høringen og således er vurdert og delvis tatt tilfølge ved den politiske 
sluttbehandlingen av planen i kommunestyret. 
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Fylkesmannen finner at kommunens vurderinger ligger innenfor kommunens frie reguleringsskjønn. 
At berørte parter kan ha avvikende synspunkter er naturlig, men likevel ikke avgjørende i denne 
saken. Fylkesmannen konkluderer med at kommunens skjønnsutøvelse og interesseavveining 
fremstår som saklig og ikke vilkårlig. Klagernes anførsler vil derfor ikke ha betydning for 
planvedtakets gyldighet. 
 
Fylkesmannens vedtak: 
Klagene tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Gausdal kommunes vedtak av 31. mai 2018 i sak 
31/18 detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. Vi gjør oppmerksom på 
partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fvl. § 18. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
David Larsen 
seniorrådgiver 
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