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1. Innledning 
 

Siden 1970 er antallet fritidsboliger i Norge doblet til dagens 360.000 fritidsboliger. 

Veksten varierer noe mellom landsdelene og over tid, men som et overordnet trekk i 

utviklingen kan vi si at veksten i fjellhytter har dominert markedet i løpet av de siste par 

tiår1. Veksten i fritidsboliger dreier seg ikke bare om antall enheter, men også om 

utbyggingsmønster og tekniske standard. Gjennomgående kan vi si at bygging av 

spredte fritidsboliger har stoppet opp, og feltmessig utbygging av mellom- og 

høystandard fritidsboliger har overtatt. Oppland og Buskerud har ledet an i denne 

utviklingen, både i antall og utbyggingsmønster. De to fylkene er i dag landets største 

fritidsbolig-fylker (op.cit).  

 

Fritidsboligfeltene utvikles i utmarka – i seg selv ikke en selvsagthet, ettersom vi på 

mange steder lands kysten har en utvikling hvor fritidsboliger vokser inn i og kan overta 

tidligere tettsted og ”sivil” infrastruktur. Denne utviklingen i utmark fører nødvendigvis til 

endringer som skaper nye konflikter men også nye allianser mellom nye og gamle 

interessegrupper i utmark. Rent allment kan man si at med den nye feltutbyggingen 

melder de rekreative interesser i bruk og forvaltning av utmark seg på med større 

tyngde, både politisk, økonomisk og kulturelt. Over tid vil dette endre rammene for 

utvarksforvaltningen, særlig i de mest berørte områdene. Konflikt - og allianselinjene er 

sammensatte. Den lokale ”miksen” av interesser, av tidligere bruksmåter i utmark, av 

tidligere erfaringer osv  vil bestemme de konkrete situasjoner som foreligger. Et økende 

antall hytter kan i et område av de fleste bli oppfattet utelukkende positivt, mens i et 

annet område kan konfliktmaterialet tiltrekke all oppmerksomhet. 

 

Hytteutbygging og utviklingsmønsteret knyttet til hyttebygging i enkelte regioner i Norge 

har ført til at ulike problemstillinger har kommet opp på den nasjonale politiske 

dagsordenen. I seg selv er det ikke unaturlig at det i kjølvannet av en så markant 

samfunnsmessig endring som framveksten av rekreasjonssektoren generelt og 

fritidsboliger spesielt, melder seg problemer og utfordringer som utfordrer etablerte 

ordninger og tradisjoner, både politisk og kulturelt. En del av problemstillingene har rot i 

en bekymring for at fritidsboligutviklingen kan ha uheldige effekter på naturmiljøet – 

både i umiddelbar nærhet av hyttene lokalt, og virkninger av økende hyttebygging i et 

større geografisk perspektiv. 

 

Flere tema har nådd riksmedia i hyttedebatten. Av gjengangere har vært debatt om:  

• det generelle ressursforbruket som slike høystandard fritidshus representerer i  

lys av diskusjonen om en bærekraftig utvikling 

• forbruket av elektrisk kraft – og da særlig knyttet til ”luksusforbruk” 

• konflikter med beite i utmark 

• konflikter med skogsdrifta 

                                                 
1 Arnesen, T., Ericsson, B. & Flygind S. 2002: Fritidsboliger i Norge: Lokaliseringsmønster 1970 – 2002. I: 
Nettidsskriftet Utmark nr 3. 
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• utforming og plassering 

• konflikter med natur- og kulturvern 

 

Den nasjonale miljødebatten knyttet til fritidsbebyggelse ble ”koblet” på en 

reguleringsplanprosess som skulle finne sted ved Lemonsjøen i Vågå kommune. Både 

Vågå kommune og etter hvert også Statskog som entreprenør/utbygger ønsket å fronte 

planprosessen som et miljøprosjekt – nettopp i lys av den eskalerende nasjonale hytte- 

og energidebatten. Daværende miljøvernminister Siri Bjerke var på ”offisiell” befaring i 

kommunen og planområdet og ga med dette miljøprosjektet betydelig politisk tyngde og 

legitimitet i februar 2001. Miljøverndepartementet engasjerte seg videre i prosessen ved 

å bevilge midler til evaluering og presentasjon av prosessen2 3.  

                                                 
2 Miljøverndepartementet hadde en tid planer om å utgi en veileder om fritidsbebyggelse rettet inn mot alle 
som utarbeider, behandler og vedtar hytteplaner. Veilederen hadde blant annet ambisjoner om å se på hvordan 
kommunene gjennom arealplanlegging kan få en bedre styring for å redusere miljøeffekter og konflikter. 
Aktuelle tema var gjerder, beiting, fortetting, hyttestørrelser, estetikk, teknisk infrastruktur, 
landskapstilpassing, bevaring av fellesarealer mv. (jf Plannytt 1-2002). Dette er nå lagt til side. 
3 Veilederen Hytteområder. Veileder om planframstilling og planbehandling utgitt av Nord-Trøndelag 
fylkeskommune og rapporten Fritidsbebyggelse i Oppland. Et prosjekt i fem faser. Fase 5: Veileder i 
hytteplanlegging utgitt av Oppland fylkeskommune har vært viktig bakgrunnsmateriale generelt. 
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2. Utbyggingsprosjektet – utvikling 
 

I det følgende redegjør vi for utviklingen fram mot endelig vedtatt plan. Saken dreier seg 

altså om utbygging av et hyttefelt ved Lemonsjøen (se figur 1) i Vågå kommune. 78 

prosent av arealet i kommunen ligger over 900 m.o.h. Utbyggingsområdet er ved den 

sørlige enden av Lemonsjøen langs riksvei 51 (se figur 1) – noen kilometer nord for 

Randsverk. Lemonsjøen ligger på 862 m.o.h. og planområdets høyeste punkt er på om 

lag 936 m.o.h. (Blesterhaugen). 

 

Utbygging i Lemonsjø-området har tradisjoner. I deler av det området som behandles i 

denne rapporten – heretter kalt Lemonsjøen hyttefelt – er det tidligere bygget hytter på 

en feltpreget måte. Lemonsjøen hyttefelt ligger i en statsallmenning4. I samme område 

er det et alpinanlegg.  

 

Riksvei 51 er bygget med god standard mellom Vågåmo og Randsverk, og er videreført 

over Valdresflya (riksvei 51) og ned til Gudbrandsdalen (riksvei 257) ved Sjoa. Slik sett 

framstår videre utvikling av arealene som Lemonsjøen hyttefelt faller inn under, som en 

logisk og fornuftig videreføring av en utviklingsbane hvor arealene brukes for 

næringsformål og innen fritidssegmentet: Grunnleggende infrastruktur er på plass, og 

inngrep i natur for fritidsboliger må mer forstås som en rimelig utvidelse av allerede 

utviklede området innenfor en tyngre trend i form av vekst i antallet fritidsboliger (se 

senere). Utfordringen blir blant annet å gjennomføre en videre utvikling som utnytter 

areal optimalt og effektivt både med hensyn til samfunn og natur. Det er i dette 

perspektivet begrepet miljøvennlig utbygging kan plasseres – et begrep som kom til å bli 

omdiskutert og problematisk i denne saken. 

 

                                                 
4 Dette har to konsekvenser vi kan peke på her. Det er ikke anledning til å selge tomter i statsallmenninger. 
Grunndisponeringen i statsallmenninger gir ulike typer inntekter, blant annet fra tomtefeste. Inntektene 
fordeles 50/50 mellom fjellkassen som disponeres lokalt gjennom Fjellstyret,  og et grunneierfond som styres 
av Statskog SF sentralt. Grunneierfondet yter lån og tilskudd til næringsvirksomhet på statsallmenning.  
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Figur 1 Vågå kommune og Lemonsjøens plassering. 

 

Utbygging i området har lenge vært en del av kommuneplan-arbeidet i Vågå 

(kommunedelplan for Sjodalen).  

 

Også Statskog - som grunneier - vurderte utbygging av fritidsboliger i mer eller mindre 

samme felt tidlig på 90-tallet. Det ble den gang lagt til side, og Statskog valgte å utvikle 

andre områder først5. Når Statskog nå kommer tilbake til dette området, er det fordi 

bedriften mener at markedet og kapasiteten er tilstede der for å utvikle dette området. 

                                                 
5 Hoskelia  i samme kommune 
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Den videre utbyggingen av felt ved Lemonsjøen i og i nærheten av det aktuelle området 

ble igjen et tema i 2000. En planprosess førte til en omregulering, ved at områder som 

tidligere var avsatt til planformål byggeområder ble endra til LNF-områder, og deler av 

næringsareal ble omregulert til fritidsformål. Kommunestyre stadfestet i vedtak 19. 

desember 2000:  

 

”Kommuneplanens arealdel for planformål fritidsbebyggelse for 158 nye hytter 

fordelt med 61 høgstandard hytter i et øvre felt hvor det også innreguleres 9 

fortettingstomter (disse med enkel standard i et felt med 58 eksisterende hytter), 

samt 88 høgstandard hytter i nedre et nedre felt”  

 

Det har hele tiden vært forutsatt at Statskog som utbygger skulle utarbeide 

reguleringsplan på en normal måte. Begrepet ”normal” er her sentralt, samtidig som det 

er mindre klart en hva man kunne ønske.  Med en ”normal planprosess” menes i 

hovedtrekk en prosess i henhold til fastlagte planformål og planbestemmelser for 

området, og for øvrig de rammer som plan- og bygningsloven gir for utarbeidelse av 

detaljplaner (reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan).  

 

Det var blant annet ikke aktuelt å gjøre utbyggingen til et prøveprosjekt ved å gi særlig 

fullmakter innenfor rammen av et forsøk eller liknende. Det var heller ikke aktuelt å 

tilføre ekstra prosjektmidler ut over det som kunne inngå i en vanlig forretningsmessig 

kalkyle.  

 

Som utbyggingssak har denne vært gjenstand for mye oppmerksomhet i offentligheten, 

og har til tider spilt - og spiller - en rolle i den nasjonale debatten om moderne 

hyttebygging i fjellområder og utvikling av styrings-verktøy i så måte. Så saken stopper 

ikke ved vedtatt arealplan for Vågå kommune. Snarere er det slik at den starter her etter 

at arealplanen for området er på plass. 

 

Nå var det interessekonflikter i området allerede forut for arealplan-vedtaket. Dette fikk 

blant annet som resultat en mindre omdisponering fra byggeområder og næringsområder 

til LNF6-områder. Arbeidet med revidering av arealplan og fastlegging av det endelig 

området ved Lemonsjøen til fritidsbebyggelse forløp uten at den uenighet som måtte 

være om saken spredte seg ut over kommunen. 

 

Allikevel er det er først i årsskiftet 2000/2001 at saken endrer karakter. I januar 2001 

kommer vedtaket i fokus i rikspolitikken i kjølvannet av og som et eksempel i debatten 

om moderne hyttebygging og miljøproblematikk. Miljøvernministeren – den gang Siri 

Bjerke – besøkte Vågå kommune etter invitasjon fra ordføreren, og gav uttrykk for at 

dette feltet burde brukes som en veiviser eller et eksempel for moderne hyttebygging. 

Hun uttalte også at  

 

                                                 
6 LNF – Landbruks- Natur og Friluftsområder 
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”Planene for dette feltet viser at det ikke trengs en enorm størrelse på hyttene for 

at de skal være trendy og gode”7.  

 

Spørsmålet om hyttestørrelse kom dermed i fokus, og i samband med det; energiforbruk 

og ”luksus- eller kaksehytter”. Saken var blant annet gjenstand for omtale og spørsmål 

til Olje og energiministeren i Stortinget så sent som i desember 2002 om muligheten for 

å sette tak på tillatt strømforbruk gjennom plan- og bygningsloven. 

 

Relativt tidlig i prosessen med å utarbeide reguleringsplan - og som en imøtekommende 

reaksjon på den oppmerksomhet saken fikk - gikk kommune og utbygger ut og 

signaliserte enighet om at utbyggingen skulle bli ”miljøvennlig” og tjene som en 

modellutbygging i så måte. Dette kommer blant annet til uttrykk i omtalen av arbeidet 

med reguleringsplanen hos den sentrale utførende konsulent for arbeidet på vegne av 

Statskog: 

 

” Statskog skal utvikle et nytt hytteområde i Langmorkje statsallmenning i Vågå 

kommune. Det skal legges til rette for 150 nye høystandardhytter. Prevista har 

fått i oppgave å utarbeide reguleringsplan for området.   

 

Det er et omfattende reguleringsarbeid, hvor bl.a. miljøaspekter ved en slik 

utbygging skal tillegges særlig vekt, bl.a. energibruk, hensyn til terreng og 

landskap, biologisk mangfold, kulturminner, estetikk, material-/fargebruk.” 8 

 

 

Hva det ”miljøvennlige” i utbyggingen skulle bestå i, viste seg å være uklart både rent 

innholdsmessig og formelt, hva hadde man egentlig forpliktet seg til og hva er det mulig 

å få til innenfor en ”normal” planprosess? Vi kommer selvfølgelig tilbake til dette, men 

høringsuttalelser underveis viser at ”miljøvennligheten” var kontroversiell og vanskelig å 

operasjonalisere. Statskog og kommunen gjennomførte en detaljplanprosess i stor grad i 

henhold til en normal planprosess. Statskog SF ved Prevista AS la 13.05.2003 fram 

forslag til Reguleringsplan for Lemonsjøen med sikte på godkjenning i kommunestyret. 

Etter en høringsrunde vedtar kommunestyret 02.07. 2002 følgende:  

 

”Med heimel i plan- og bygningslova § 27-2 blir forslag til Reguleringsplan for 

Lemonsjøen hyttefelt godkjent …”  

 

Vedtaket medførte klager, noe vi kommer tilbake til større detalj.  

 

Uklarheten i begrepet ”miljøvennlighet” og hva som egentlig lå i det som var presentert 

ble et utgangspunkt og springbrett for kritikk av vedtak. Dette kommer for eksempel 

kommer til uttrykk i Naturvernforbundets høringsuttalelse ultimo juni 2002: 

                                                 
7 GD 2001 Gudbrandsdølen og Dagningen ” - Små hytter kan også være trendy” – oppslag 14.02.2001 – se 
også http://www.gd.no/vis_sak.asp?refnum=2767 
8 Prevista 2000 – Utkast til reguleringsplan 
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”At Statskog som grunneigar har som mål med denne reguleringsplanen å leggje til 

rette for ei miljøvenleg hytteutbygging er positivt sett frå Naturvernforbundet si 

side. Retningslinene for reguleringsplanen synes å innehalde ein del viktige 

miljøomsyn. Men det er uklart for NV om retningslinjene er juridisk bindande eller 

ikkje, og vi er derfor svært opptekne av at dei faktisk skal bli følgde.  

 

… 

 

Det er med stor interesse Naturvernforbundet følgjer utbygginga av Lemonsjøen 

hyttefelt. Vi ser det som positivt at Statskog legg vekt på miljøprofilen i hyttefeltet, 

men det er vanskeleg for oss å sjå korleis ei utbygging av 150 "høgstandard hytter" 

kan bli fullt ut miljøvenleg.”9 

 

Kommunen vedtok 2. juli 2002 reguleringsplanen. Til dette vedtaket innløp flere klager, 

dels i rett tid og dels etter klagefristens utløp. Reguleringsvedtaket ble således påklaga 

av privatpersoner med landbrukstilnytning10, av personer med utvidet fritidstilknytning11 

og av organisasjoner12.  

 

Planutvalget i kommunen vurderte klagene i møte august og senere oktober 2002. 

Utvalget avviste samtlige klager på ulike grunnlag, dels fordi klagene kom for sent inn og 

dels på faglig grunnlag. Kommunen vedtok dermed enstemmig å holde fast på sitt 

tidligere vedtak i saken.  

 

I klagevedtak av 3. februar 2003 opphevet fylkesmannen kommunen sitt vedtak, og 

sendte saken tilbake til kommunen for delvis ny behandling. Fylkesmannen ba 

kommunen særskilt vurdere 

”om det var stemning for å ta ut delar av byggjeområde … som er sterkast 

eksponert i planområde eller redusere talet på tomter slik at planområde vert 

mindre”13.  

 

Fylkesmannen hadde mange kritiske bemerkninger14 både til bruken av begrepet 

"miljøvennlig hyttebygging", til saksbehandlingen og planprosessen og til prosjektets 

overføringsverdi. Fylkesmannen var ferdig med sin endelig klagebehandling i mai 2003. 

Fylkesmannen konkluderte med følgende i sin gjennomgang av saken: 

 

”Fylkesmannen har etter ein heilskapleg vurdering (men under tvil) ikkje funne 

grunnlag for å bringe spørsmålet om å ta ut delar av byggeområdet H2 i 

                                                 
9 Naturvernforbundet 2002 – Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for øvre felt i Lemonsjøen hyttefelt – 
brev til Vågå kommune datert 26.06.02 
10 19. juli 2002 av Olav H. Broch, 25. juli 2002 frå Erling og Liv Marit Lusæter og Lars og Rune Bergdølmo. 
11 24. juli 2002 frå Petter Olsen, og Petter Olsen og Åsta Røhr som forpakter Darthus seter med supplerende 
klage av 14. august 2002 
12 24. juli 2002 frå WWF-Norge og Naturvernforbundet i Oppland, og 23. august 2002 frå Lemonsjø Vel. 
13  Fylkesmannen i Oppland 2003:1 ” Lemonsjøen hyttefelt godkjent under tvil” – se 
http://www.fylkesmannen.no/fmt_hoved.asp?tgid=2175&gid=2198&amid=1007332 - publisert 28. mai 2003. 
14 Fylkesmannen vedtak følger rapporten som Vedlegg 1. 
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planområde, inn for Miljøvern-departementet til avgjerd. Det ligg heller ikkje 

føre motsegn mot planen frå fylkeskommunen eller statlege fagmyndigheiter.     

Det er såleis ikkje grunnlag for å overprøve det frie kommunale 

reguleringsskjønn.”15  

 

Det foreligger nå en rettskraftig reguleringsplan.  

 

Men sakens ”grønne” historie har satt spor, og markedsføres som en kvalitet ved 

prosjektet. Det kommer uttrykk både i kommunens saksbehandling og i Statskog sin 

egen ”salgsbrosjyre” for Lemonsjøen hyttefelt. 

 

For å illustrere sporene i kommunen sin saksbehandling som ledet opp mot politisk 

behandling av Statskog sitt reguleringsforslag sies det for eksempel: 

 

”Planen representerer eit stort inngrep. Kommunen har lagt føringar for 

planlegginga for å redusere skadeverknadene av inngrepet og sikre ein 

miljømessig god profil knyta til: 

 

Stadforming 

Energi 

Infrastruktur 

Vatn og avlaup. 

 

Forslagstiller synest å ha arbeid seriøst med desse spørsmåla ved å knyte til seg 

ekstern kompetanse og å gjennomføre konkrete faglege vurderingar. 

Kommunen har også vore trekt med i vurderingane undervegs både på politisk 

og administrativt nivå.”16 

 

I Statskog sin egen ”salgsbrosjyre” for Lemonsjøen hyttefelt ”Hytte ved Jotunheimens 

port? Nå har du sjansen!”17  brukes miljøprofilen både som forhistorie, som løsning og 

som overvåket som salgsargument. Det er verdt noen sitater:  

 

Den nasjonale interessen for prosjektet som en form for ”modell for høgstandard men 

ikke kaksepreg” (op. cit.) utbygging i moderne hyttebygging markedsføres som en 

kvalitet ved området:  

 

”Tidligere miljøvernminister Siri Bjerke ga startskuddet til dette arbeidet gjennom 

et seminar ved Lemonsjøen rundt temaet  “Bærekraftig hyttebygging” (op. cit.) 

 

                                                 
15  Fylkesmannen i Oppland 2003 ”Lemonsjøen hyttefelt godkjent under tvil” – se 
http://www.fylkesmannen.no/fmt_hoved.asp?tgid=2175&gid=2198&amid=1007332 - publisert 28. mai 2003. 
16  Vågå kommune 2002:1 
17  Statskog 2002 Se http://www.statskog.no/central/archive/news/lemonsjoen.pdf 
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Kommunen markedsføres også som garantist for ivaretatte miljøkvaliteter. Ordføreren 

uttaler (sitat)  

 

”Først og fremst er Lemonsjøen ekte. Her er naturen storslått og vakker. Og her 

vil du som tomtekjøpar oppleve at naturen og miljøet blir prioritert under 

planlegging, bygging og ved daglig bruk av hytta. (op. cit.) 

 

Statskogs eget arbeidet med miljøvennlighet i etterkant brukes videre som 

salgsargument:  

 

”I planleggingen av Lemonsjøen har Statskog SF lagt ned store ressurser for å 

sikre en seriøs og forsvarlig utbygging av hyttefeltet. Arbeidet er gjennomført i 

nært samarbeid med Vågå kommune, og med bruk av ekspertise som 

biologer, arealplanleggere, landskapsarkitekter og arkitekter.” (op cit) 

 

Sågar denne rapporten og andre faglige rapporter brukes som salgsargument:  

 

”Miljøverndepartementet har også bestilt en uavhengig rapport som skal vurdere 

vår planprosess og vårt planarbeid. Et annet prosjekt, støttet av 

Miljøverndepartementet og tre fylkeskommuner, skal gi økt kunnskap om 

energibruk i hyttefelt.”(op cit) 

 

Som disse sitatene fra markedsføringsbrosjyren viser er det rimelig å si at profileringen 

av feltet i markedet og offentligheten generelt har tatt farge av den spesielle 

”miljøvennlig”-historien det fikk ved oppstart av reguleringsplan-fasen.  

 

På samme tid presenterer kritikere av prosjektet sine synspunkter – her representert ved 

”det faglige og uformelle nettverket Allgrønn”18,19 slik: 

 

”Miljøverndepartementet har satt bygging av hytter i sårbare omgivelser på 

dagsorden. Saken  som beskrives på denne siden er av stor nasjonal interesse 

fordi det nettopp var i Vågå man skulle vise de miljøriktige alternativene for 

hyttebygging. Når og hvor skulle man ellers følge opp forpliktelsene i 

Miljøverndepartementets intensjoner? 

      

Allgrønn har vært i Vågå og møtt representanter for landbruksinteresser og 

verneorganisasjoner og enkeltmennesker som er dypt bekymret over planene for 

en massiv hytteutbygging i særdeles sårbart terreng. Vågå Kommune og Statskog 

har på en graverende måte misbrukt miljøbegreper for å realisere sine 

                                                 
18  Allgrønn 2003 – Forum for stedsutvikling – se http://www.allgronn.org/ 
19 Vi tar ikke her stilling til hvor og for hvem dette nettverket er representativt – men uavhengig av det har 
Allgrønn vært en viktig kilde til kritikk av prosjektet i media og i kontakt med både det offentlige, utbygger og 
offentligheten.  
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utbyggingsplaner. Miljøverndepartementet er misbrukt som alibi for miljøsatsing.” 

(op cit) 

 

Allgrønn representerer nok de skarpeste kritikere av prosjektet20, men etter vår 

oppfatning kan Allgrønn tjene som en god talsmann fra kritikerhold.  

 

Det har vært en planteknisk forutsetning at utbyggingen skulle gjennomføres som en 

normal prosess etter plan og bygningsloven. Dette kommer til uttrykk ved at det i 

planbestemmelsen for reguleringsplanarbeidet ikke er gitt plankrav som regulerer 

miljøaspektene ut over form- og formingskrav knytta til bygninger, anlegg, installasjoner 

og landskap. I hovedsak dreier dette seg estetikk og i noen grad logistikk. Økologiske og 

naturmiljøaspekter er som sådan ikke direkte behandlet i plankravene. Samtidig var det, 

slike aspekt som ble trukket fram underveis når kommune og utbygger gav signal om en 

miljøvennlig utbygging – og det var også i forhold til slike aspekt at problem knyttet til 

operasjonalisering foreligger. For i prosessen mellom vedtatt kommuneplan og vedtak 

om reguleringsplan ble kravet om ”miljøvennlighet” søkt fanget opp av aktørene og 

omsatt i praktiske tiltak. Dette skjedde i en prosess hvor økonomi og miljøhensyn, 

politikk og interesser brytes mot hverandre. Interessekonflikter følger i dette kjølvannet 

– dette kom til uttrykk i høringsrunder og klagesaker, men også gjennom media. Etter 

flere runder med klagesak ble endelig reguleringsplanen rettskraftig og området står nå 

foran en utbygging. 

                                                 
20 og det kan vel også være en noe uklar grense mellom kritikk og det å tale for egne reguleringsforslag som er 
utarbeidet 



 17 

3. Om evalueringen – innretning og avgrensninger 
 

3.1 En planteknisk innretning 
 

Mandatet for evalueringen er å følge reguleringsplanprosessen med vekt på hvordan 

plantekniske rammer og forhold fungerer i forhold til miljøproblematikken, og det både 

med henvisning til prosess og resultat. Evalueringen har derfor en planteknisk innretning.  

 

Vi påpeker at evalueringen har to helt sentrale avgrensinger:  

• Den skal ikke evaluere miljøløsningene som sådan (ikke en miljøteknisk vurdering),  

• Den skal ikke evaluere om planprosessen i juridisk forstand har vært gjennomført 

etter loven. Dette er gjennomført av fylkesmannen og vil ikke bli gjenstand for en 

etterprøving her.  

 

Spørsmål evalueringen er opptatt av er om reguleringsplanprosessen – slik den er 

normert gjennom plan og bygningsloven og de plankrav og reguleringsformål som 

(kommuneplanens) arealplan gir – har fremmet eller hindret realisering av en 

”miljøvennlig utbygging” slik dette kommer til uttrykk hos kommune og utbygger.  

 

Det er altså ikke en evaluering av de miljømessige løsningene i seg selv, men en 

evaluering av om hvordan arbeidet med miljøproblematikken kan sies å påvirkes av de 

plantekniske rammer for prosessen som plan- og bygningsloven setter - eventuelt om 

eksisterende rammer for planprosessen ikke er viktig for det innholdsmessige utfallet. 

 
Oppgaven blir dermed å dokumentere og vurdere visse plantekniske forhold ved plan- og 

utbyggingsprosessen. Det overordnede spørsmålet vi forholder oss til i drøftingen er 

hvorvidt en plan- og beslutningsprosess som gjennomføres innenfor rammer for plan- og 

bygningsloven er tilstrekkelig for å sikre at miljømessige hensyn blir ivaretatt – og det i 

en situasjon hvor både kommunen og utbygger i utgangspunktet har signalisert at de 

ønsker at miljøhensyn skal gis prioritet i Lemonsjø-prosjektet.  

 

Plan- og bygningsloven er en prosesslov mer enn en lov som – med noen unntak - 

pålegger gitte løsninger. Som prosesslov er plan- og bygningsloven opptatt av hvordan 

saker skal fremmes, informasjonsplikt og medvirknings- og påvirkningsmuligheter, 

vedtak og klageadgang. Vi kommer tilbake til detaljer her i eget kapittel.  

 

Det er et viktig trekk ved plan- og bygningsloven at den har en deliberativ innretning, 

dvs at medvirkning ikke bare er et spørsmål om å gjøre  berørte parter kjent hvilke 

standpunkt for eksempel en utbygger har, men at man gjennom planprosessen skal finne 

fram til løsninger som er best mulig for flest mulig. Vi vil også evaluere prosessen fra et 

slikt ståsted, og drøfte spørsmålet om medvirkning i så måte har være ”reell”, dvs vært 

med på å forme løsningene.  
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3.2 Mer om avgrensninger i evalueringen 
 

Geografisk plassering av planområdet var gitt på forhånd og avklart gjennom tidligere 

arealplanprosesser. Lokaliseringen av hyttefeltet og tilhørende miljødiskusjon er dermed 

ikke eget tema i evalueringen – selv om debatt og diskusjon underveis i stor grad har 

hatt fokus på nettopp disse temaene.  

 

Antall hytter i planområdet var gitt på forhånd og avklart gjennom tidligere 

arealplanprosesser. Utgangspunktet er altså at det er vedtatt at det skal bygges hytter i 

felt på Lemonsjøen med et forhåndsdefinert maksimalantall av hytter.   

 

Evalueringens fokus rettes mot prosesser og tiltak som søker mot miljøvennlige løsninger 

innad i planområdet. Disse løsninger har betydning for å unngå og begrense 

miljøskadelige effekter i selve hyttefeltet og i tilstøtende områder. I denne sammenheng 

er det grunnleggende å nevne at miljøproblemene som kan følge med en hyttebygging 

eksisterer i høyst ulik skala – og da også i global sammenheng. Noen 

miljøproblemstillinger er av overordnet skala og dermed av mer prinsipiell karakter.  

 

Evalueringens utgangspunkt er de definerte miljøambisjonene som er knyttet til 

prosjektet. Det kan diskuteres om disse ambisjonene har rett fokus, men de er 

rettesnorene for vår evalueringsfokus. Det faste utvalget for plansaker i Vågå kommune 

konkretiserte følgende ambisjoner21 i forbindelse med miljøprofil i prosessen og 

resultatet22: 

• Stedforming: Hyttefeltet skal være landskapsmessig tilpasset. En skal legge vekt på 

den tradisjonelle bruken av området – setring, skogbruk, jakt og fiske – og om mulig 

utarbeide byggtekniske krav om utforming som kan videreføre byggeskikken. 

• Energi: Energiforbruket pr. utbygd enhet innenfor en høystandard ramme skal 

minimeres. 

• Infrastruktur: Infrastrukturen skal ta hensyn til friluftslivsinteressene og en eventuell 

videre utbygging av feltet. Trafikkarealet innenfor en høystandard ramme skal 

minimeres. 

• Vann og avløp: Forbruket av vann innenfor en høystandard ramme skal minimeres 

 

Flere personer har beiterett (som servitutt) i planområdet. Dette er bruksrett som er 

akseptert, og reguleringsplanområdet ble definert blant annet ut fra hensyn til 

beitebruken i området. Debatten om utbyggingen vil ha negative konsekvenser for 

                                                 
21 Det eksisterer ulike oppfatninger om hvor mye miljøvennlighet de skisserte miljøelementene inneholder. Vi 
kan grovt sett dele opp i estetiske og økologiske effekter av de tiltak som en hyttebygging medfører. I tillegg vil 
noen elementer være mer kvantifiserbare enn andre. Omfanget av miljøvennlighet og hva som er miljøvennlig 
vil bli behandlet mer i diskusjonsdelen. 
22 Miljøtemaene som prosjektet har ambisjoner om å fokusere på er av ulik karakter. Flere tema faller langt på 
vei innenfor et mer utvidet miljøvernbegrep, hvor det i en større sammenheng omfatter ikke bare natur og 
fysiske omgivelser, men også sosiale og kulturelle omgivelser som har betydning for menneskers livskvalitet, 
som igjen er påvirket av fysiske forhold slik som helse, kulturminnevern og estetikk. 
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utøvelse av beiteretten skal ha vært klart da området ble regulert (avklart på 

arealplannivå), og er i seg selv ikke et tema i evalueringen23. 

 

I april 2002 inngikk Langmorkje Almenning og WWF-Norge en privatrettslig avtale om 

hogstutsetting i 25 år. Avtalen omfatter et areal på 2.600 dekar, og det aktuelle området 

grenser opp mot reguleringsplansområdet. Avtalen er privatrettslig, den har ingen 

tilknytning til planprosesser og den involverer ikke Vågå kommune. Diskusjonen rundt 

denne ”verneprosessen” er interessant i seg selv men er ikke direkte relevant i 

evalueringssammenhengen. 

                                                 
23 Det er ikke tillatt gjerding i planområdet (jf regplanen). Det som kan være grunnlag for praktiske problem er 
at opparbeiding av plen, grøfter og lignende kan tiltrekke seg beitedyr. Kontakt og dialog mellom velforening og 
beitebrukere. Informasjonsutveksling. Sørge for at det etableres velforening. 



 20 



 21 

4. Om operasjonalisering  

 

Som vi skal se er miljøambisjoner i seg selv ikke nok i en planprosess for å nå 

miljøvennlige resultater. Ambisjonene må operasjonaliseres. Operasjonaliseringen må 

fortrinnsvis finne sted blant de aktørene som står nærmest planen – den private 

utbyggeren og kommunen – men også andre kan bidra på ulike måter for å sørge for 

miljøvennlige løsninger og resultater. I en operasjonalisering vurderes mulige løsninger, 

og det treffes endelige valg.  

 

Et kritisk spørsmål for evalueringen blir om et tillitvekkende antall muligheter er vurdert i 

forhold til den vanskelige miljøproblematikken, og hvilke hensyn som har fått prioritet i 

det endelige valget.  

 

Kan man i lys av dette si at de rammer plan- og bygningsloven setter hemmer, eller for 

så vidt fremmer, arbeidet med prosjektets miljøprofil? Vi kommer tilbake til problemene 

knyttet til operasjonalisering senere.  

 

Evaluering av prosessen på Lemonsjøen blir behandlet som et case-studie. Som 

analyseform er et case-studie rettet mot informasjon som beskriver og forklarer et 

spesielt enkelttilfelle. Slike studier gir vanligvis lite rom for generalisering. Studiet bidrar 

med beskrivelser av hva som er oppnådd i dette tilfellet, på hvilke områder, med hvilke 

virkemidler – med bakgrunn i studiets rammebetingelser. Vi vil allikevel diskutere 

overføringsverdi der plantekniske rammebetingelser for gjennomføring blir hovedtema.  

 
 

I overgangen fra en utgangsenighet til den faktiske løsningen i utbyggingen er det en 

serie kompliserte spørsmål som skal finne sin løsning, og det er en rekke aktører som har 

forskjellige type krav på medvirkning og som i tillegg kan politisere situasjonen.  

 

Det er viktig å huske at spranget fra en godkjent arealbruksplan til en konkret 

reguleringsplan også er en politisk prosess, like mye som en økonomisk, juridisk osv 

prosess. 

 

Denne situasjonen med en utgangsenighet om aspekter og prinsipper må vel også kunne 

betraktes som en normal situasjon i planprosesser av denne type. Ikke normal i den 

betydning at det preger alle utbygninger, men mange. I den foreliggende er 

utgangspunktet som summert opp i tabellen: 
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Enighet i utgangspunktet om : Mulige konfliktområder: 

  

Utbyggingsområde:  

I denne sammenheng er plassering, 

avgrensing og formål vurdert som et 

avgjort spørsmål – området er gitt. 

Blir ikke vurdert i denne evalueringen. 

  

Dette er gitt som et utgangspunkt for hva 

evalueringen av prosessen skal se på: 

Planprosessens forløp i operasjonalisering 

vurderes i denne evalueringen: 

Perspektiv eller 

aspekt  

Prinsipper Operasjonalisering Konkret løsning et 

spørsmål om:  

Om tilpasset 

tradisjonell 

Stedforming og 

vekstmulighet 

Hvor mange, hvor 

store, hvordan 

plasseres, hvordan 

se ut, hvordan styre? 

Om minimering av 

energiforbruk 

Hva slags 

energikilder, hvor 

mye, hvordan 

minimere, hvordan 

styre? 

Om infrastruktur 

tilpasset landskap og 

vekst, minimere 

trafikkareal 

Hvilke veier, hvilke 

stier, hvilke løyper, 

hvordan vedlikeholde 

og drifte? 

”Miljøvennlighet 

innenfor en 

høystandard ramme” 

Om minimering av 

vannforbruk og 

avløpsbehandling 

Hensyn: 

o Tekniske 

o Økonomiske 

o Utviklingsmessige 

o Tidsmessige 

o Juridiske 

o Politiske 

o Kulturelle 

o Estetiske 

o Økologiske 

 

Deltakere: 

o Utbygger 

o Kommune 

o ”Stakeholders” 

o Interessenter i 

offentligheten 

Hvordan løse? 

Hvordan se i 

sammenheng med 

kommunalteknisk 

infrastruktur for 

øvrig? 

 

I Lemonsjø-prosjektet er det i operasjonaliseringen (ved siden av at sekundære plankrav 

ikke er juridisk bindende) problemene har oppstått, også det ikke uventet.  

 

Vi kan her legge til at det ikke er et formål med plan- og bygningsloven at problemer i 

operasjonalisering ikke skal oppstå, eller at eksistensen av problemer i seg selv er et 

problem for loven. Problemene kan føres tilbake til forskjellige prioriteringer og interesser 

når det gjelder vektlegging av hensyn, og det vi vel kan kalle for forskjellige preferanser 

når det gjelder løsninger, hos forskjellige deltakere i operasjonaliseringsprosessen. 

Konflikter av denne typen blir fort politisert. Deltakelse er til overmål også et spørsmål 

om å ”melde seg på” og ha en ”planberedskap”, i tillegg til at plan og bygningsloven 

definerer en kjerne av berørte parter.  
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Det betyr ikke at det i operasjonaliseringen er ”fritt fram” for alle til å opponere mot eller 

foreslå hva de måtte ønske med krav om å bli hørt. Plan- og bygningsloven regulerer 

prosessen (mer om dette senere), både i tid, typer og rammer for deltakelse.  Plan- og 

bygningsloven regulerer også klage- og ankeadgang. Som vi kommer tilbake til kom 

nettopp klageadgang til anvendelse i Lemonsjø-prosjektet.  

 

Men i tillegg til dette, er det også viktig at et prosjekt som Lemonsjø-prosjektet skal 

fungere i et marked, og derfor vil selve utbyggingsprosessen også kunne påvirke feltets 

suksess i markedet. Foruten den åpenbarte PR-effekten som utbyggingsprosessen i seg 

selv kan ha på godt og vondt, må utbygger også ta hensyn til timingen for utbyggingen. 

Kostnadene ved forsinkelse kan være betydelige, det kan også kostnadene ved ikke å få 

enhetene på markedet til riktig tid (salg i barmark-sesongen regnes for eksempel som 

viktig). Slike hensyn bidrar til kompleksiteten i operasjonaliseringsprosessen.  

 

Det er i forhold til dette at evalueringen skal dokumentere og vurdere om plan og 

bygningslovens normale virkemåte er fremmer eller hemmer realisering av mål som 

kommer til uttrykk i utgangsenigheten om en miljøvennlig utbygging. Med ”normal” 

virkemåte menes, i tråd med drøftingen innledningsvis, kun at 

operasjonaliseringsprosessen skal gå sin gang uten at prosessen tilføres ekstraordinære 

ressurser (økonomiske, juridiske, politiske) for å lette ”på trykket” i denne spesielle 

utbyggingen.   

 

Oppgaven for evalueringen er 

o å dokumentere og vurdere plan- og beslutningsprosessen til ”miljøprosjektet” på 

Lemonsjøen  

o i den hensikt å vurdere hvorvidt utgangsenigheten realiseres, eventuelt hvorfor og på 

hvilken måte det skjer en ”avsporing”, og til slutt  

o hvorvidt dette kan henføres til at den etablerte rammene for å gjennomføre 

utbyggingsprosesser etter plan og bygningsloven ikke er gode nok.   

 

Denne måten å stille problemet på, gir oss mulighet til å gjøre noen avgrensinger i hva vi 

har behov for å følge med i, og hva vi kan la fare som evalueringen uvedkommende.  
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5. Om plan og bygningsloven og den foreliggende plan-
prosessen 
 
Hva er så en ”normal” plan- og beslutningsprosess etter plan og bygningsloven (PBL). 

Plan- og bygningsloven er i første rekke en prosesslov hva angår plandelen, og en lov for 

å sikre byggtekniske forhold hva angår bygningsdelen. Loven gir videre rettslige rammer 

for hva som kan styres gjennom de ulike arealplantypene. Ut over dette kan en gjennom 

retningslinjer legge inn intensjoner for utviklingen av et område, som enten må 

gjennomføres frivillig, sikres gjennom annet lovverk eller gjennom privatrettslige avtaler 

knyttet til gjennomføringen av planen.  

 

Hva angår arealplaner skiller loven mellom kommuneplanens arealdel, og detaljplaner 

(reguleringsplan og bebyggelsesplan). PBL skiller videre mellom planprosesser hvor 

private aktører utarbeider forslag til planer (detaljplaner eller dispensasjoner fra 

kommuneplanens arealdel) og prosesser hvor offentlige aktører står bak. Som et 

generelt prinsipp skal dette skillet ikke være av betydning for tredjepart.  

 

Fritidsboliger er stort sett ikke behandlet i lovens bygningstekniske forskrifter, og som et 

generelt prinsipp gjelder forskriftene primært for boliger, næringsbygg osv. Forskriftene 

gjelder allikevel for fritidsboliger for en del forhold, noe vi kommer tilbake til under 

behandlingen underveis.  

 

Vi skal i dette kapittelet se på hovedtrekk i prosessen slik den er normert i plan- og 

bygningsloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger. Dette må gjøres 

gjennomgående grovmasket, men på enkelte punkter som er særlig relevante for 

Lemonsjø-prosessen er det behov for en noe mer detaljert drøfting. 

 
 

5.1 Hvor i prosessen 
 

En prosess som spenner fra første avklaring av rammer og utfordringer for hyttebygging 

i en kommuneplan-prosess til spaden settes i jorda og tiltak gjennomføres i selve 

hyttefeltet, er en omfattende prosess i tid og innhold. Som en omstridt utbyggingssak og 

omtalt i den nasjonale debatten om hvor og hvordan moderne hyttefelt i fjellnatur skal 

bygges, er denne prosessen av de mer omfattende.  

 

Denne evalueringen følger bare deler av prosessen, nemlig fra det foreligger en godkjent 

arealdel hvor det aktuelle området er gitt hovedformål som utbyggingsområde for 

fritidsbebyggelse, fram til tiltaket kan iverksettes etter vedtatt reguleringsplan.  
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5.2 Kommuneplanens arealdel 
 

Kommuneplanens arealdel fastlegger rammer for arealbruk i kommunen. Sammen med 

fylkesplan og nasjonale rammer skal de være retningsgivende for detaljplanlegging 

gjennom regulerings- og / eller bebyggelsesplaner. Kommuneplanens arealdel er rettslig 

bindende for arbeid og tiltak som omfattes av loven. Det betyr at grunneiere, 

rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av planen. 

 

I kommuneplanens arealdel er det anledning til - ”i nødvendig utstrekning” -  å avsette 

områder for forskjellige formål, herunder ”Byggeområder”24.  

 

Arealdelen kan bare angi en arealbrukskategori innen samme område. Det er ikke 

adgang til å kombinere hovedkategorier for de områder som er relevant i denne 

utbyggingen. Innen kategorien ”Byggeområde”25 kan det benyttes underformål, den kan 

ikke for eksempel komb ineres med et annet hovedformål som Landbruks, Natur og 

Friluftsområde (LNF-område). I den foreliggende utbyggingen ble resultatet følgende 

planformål: 

o Byggeområde hytter, fritidsbustader (158 nye: 61 i øvre felt, 88 i nedre felt, 9 

fortettingstomter med enkel standard) 

o LNF-område  

o Offentlige trafikkområder: Offentlig kjørevei  

o Friområde: Høgspentanlegg  

o Spesialområde:  

o Privat veg 

o Kommunalteknisk anlegg 

o Magasin for drikkevatn m/klausulert område 

o Naturvernområde 

o Bevaringsområde for anlegg (Kulturminne)  

o Diverse felles areal:  

o Fellesområde 

o Felles tilkomstveg 

o Felles parkering 

o Felles lekeplass. 

 
 

                                                 
24 (PBL § 20-4. Arealdelen av kommuneplan -første ledd) 
25 Med «utbyggingsområder» forstås områder i reguleringsformålet «Byggeområder». For utbyggingsområder 
kan det gis rekkefølgebestemmelser  for å styre hvilke områder som skal utbygges først, og styre utbygging i 
forhold til infrastruktur som gangveger, servicetilbud m.v. 
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5.3 Detaljeringsgrad og plankrav 
 

Byggeområdene kan angis som et samlet formål som gir grove rammer for den videre 

planleggingen. Imidlertid kan formålet underspesifiseres og detaljeres nærmere (plan- og 

bygningslovens § 25). Byggeområder26 omfatter underkategorier som nærmere angir 

reguleringsformålet, som boligområder, industriområder, forretningsområder og områder 

for fritidsbebyggelse.  

 

Jo mer detaljert arealbruken fastlegges, desto større blir styringsgraden og 

planavklaringen. På den annen side kan da planen bli mindre fleksibel. Slik sett må 

behovet for fleksibilitet avveies mot behovet for forutsigbarhet. I byggeområdene kan 

arealbruken spesifiseres direkte slik at det stort sett dekker alle praktiske behov. Dette 

gjelder særlig når selve arealbrukskategorien kombineres med bestemmelser med 

nærmere kriterier for omfang og lokalisering. 

 

Når det er stilt plankrav i forbindelse med arealplanen vil kommuneplanens arealdel ikke 

gi direkte grunnlag for byggesaksbehandling for tiltak som omfattes av plankravet. Slike 

kriterier eller plankrav skal være retningsgivende for den videre planlegging – noe som i 

det foreliggende tilfellet betyr gjennom reguleringsplanarbeidet. 

 

Det kan knyttes bestemmelser til kommuneplanens arealdel også for fritidsboliger om 

tillatt tomteutnyttelse / grad av utnytting (jf. byggeforskriftene), byggehøyde og andre 

former for styring av bygningers størrelse og form m.v., jfr. § 20-4.  Disse bestemmelser 

vil være styrende for seinere regulering, og utfylles av formingsbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

 

Kommunen kan også vedta formingsbestemmelser etter § 74-2, "skjønnhetsparagrafen". 

Slike bestemmelser kan både knyttes til kommuneplanens arealdel, og / eller til 

påfølgende detaljplaner. Dette ble i noen grad benyttet i foreliggende sak, hvor særlig 

oppmerksomhet ble bestemmelser om hyttestørrelse til del27.  

 

Oppsummert kan det under arealbrukskategorien ”Byggeområder” i kommuneplanens 

arealdel gis utfyllende bestemmelser som omfatter krav: 

                                                 
26 Det skal normalt skilles mellom planlagte og eksisterende byggeområder. Det er viktig for utformingen av 
planen å ta stilling til om ny arealdel skal gjelde foran eldre reguleringsplaner, eller om eldre reguleringsplaner 
fortsatt skal gjelde fullt ut.  
 
27 Formingsbestemmelser for bebyggelsen må – om de brukes i arealdelen - utformes slik at det går tydelig 
fram hvilke bestemmelser som ligger til grunn for de enkelte områdene. Slike retningslinjer for forming har ikke 
rettsvirkning, men er veiledende. Retningslinjer kan nyttes som vurderingsgrunnlag ved behandling av 
enkeltsaker, men de gir i seg selv ikke hjemmel for å avslå søknad om byggetillatelse eller stille rettslige krav. 
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o om detaljplan (reguleringsplan eller bebyggelseseplan) 

o om lokalisering og utbyggingsrekkefølge, 

o til infrastruktur, grad av utnytting, bygningers og anleggs størrelse og form m.v. 

o til utearealer 

 
 

5.4 Fra kommuneplanens arealdel til gjennomføring av tiltak 
 

Evalueringen starter etter at det i kommunedelenes arealplan er besluttet hva som er 

områdets avgrensing og for hvilket formål det kan utvikles. Det betyr også at vi i denne 

evalueringen ikke behandler spørsmålet om normert planprosess og faktisk forløp og 

medvirking mv i forhold vedtak om kommuneplanens arealdel. Denne evalueringen 

begynner etter at det 19. desember 2000 ble fattet vedtak i Vågå kommunestyre om 

området.  

 

Når det er gitt bestemmelser om detaljplan (reguleringsplan eller 

bebyggelsesplan) i kommuneplanens arealdel, skal detaljplanen være vedtatt 

før det kan gjennomføres bygge og anleggsarbeider28. Et slikt plankrav vil stå som et 

byggeforbud inntil vedtatt detaljplan. Kommunen har plikt til å følge opp slike plankrav jf. 

plan- og bygningslovens § 23, innen rimelig tid.  

 

 

 

Figur 2: Viser de formelle muligheter som Plan- og bygningsloven gir for å gå fra kommuneplan/ -
delplan til gjennomføring av tiltak via forskjellige varianter av detaljplanlegging29. I det 
foreliggende tilfelle er det alternativet med reguleringsplan alene som ble benyttet. 

 

I den foreliggende utbyggingen er det fastlagt at det skal utvikles reguleringsplan. 

 

                                                 
28 Det må gjøres klart om det er ny plan som kreves, eller om eksisterende detaljplaner fortsatt skal kunne 
nyttes, der dette foreligger for deler av området. 
29 Fra Miljøverndepartementets veileder fra 2001: Reguleringsplan. Bebyggelsesplan. 
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Denne er etter PLB § 22 definert slik:  

“Med reguleringsplan forstås i loven her en detaljplan med tilhørende bestemmelser som 

regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø 

i bestemte områder i en kommune …” 

 

Hensikten med reguleringsplaner (og for så vidt også bebyggelsesplaner) er å fastsette i 

detalj hvordan grunnen innenfor – som her – et utbyggingsområde skal nyttes. 

Reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av 

tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. Regulerings- (og 

bebyggelses-) plan består av ett eller flere kart med eventuelle 

tilhørende bestemmelser.  

 

Reguleringsplanen skal sikre, ved krav om kunngjøring og individuelt varsel, 

grunneiernes (festeres) og andre berørte deltakelse i planprosessen (mer om prosess 

senere). 

 

Vedtak om reguleringsplan (og bebyggelsesplan) kan påklages til 

Miljøverndepartementet. Departementets myndighet til å avgjøre klager er delegert til 

fylkesmannen. Fastsetting av reguleringsformål, bebyggelsens karakter og graden av 

utnytting må gjøres av kommunestyret som reguleringsmyndighet. Det kan ikke gis 

reguleringsbestemmelser som overlater til andre organer å fastsette dette. 

 

Oppsummert kan man peke på viktige forskjeller mellom kommuneplanens arealdel og 

reguleringsplan: 

o Kommuneplanens arealdel gir ikke ekspropriasjonsgrunnlag, slik reguleringsplan gir. 

o Kommunestyrets vedtak om arealdel kan ikke påklages, slik reguleringsplanvedtak 

kan (og som vi skal se – ble).  

o Kommuneplanprosessen har mindre omfattende varslingsbestemmelser enn for 

reguleringsplanprosessen (som vi beskriver senere).  

o Kommuneplanens arealdel gir ikke adgang til å stille direkte vilkår for utbygging og 

arealbruk i samme utstrekning som i reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser  

o Kommuneplanen har dels en noe annen og grovere inndeling av  

arealbrukskategorier30.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Visse bevarings- og verneformål, visse offentlige formål, rene landbruksområder og rene friluftsområder kan 
bare sikres midlertidig i arealdelen, f.eks. ved båndlegging. Dette må  så følges opp med reguleringsplan. 
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5.5 Utarbeidelse av reguleringsplan 
 

Reguleringsplan kan utarbeides av kommunen, eller av private aktører, som grunneiere. 

Det siste er tilfelle her, hvor det er Statskog som grunneier som utarbeider forslag til 

reguleringsplan i tråd med planområde, reguleringsformål og plankrav som er knyttet til 

kommuneplanens arealdel.  

 

PBL skiller mellom planprosesser hvor private aktører utarbeider forslag til 

reguleringsplaner (såkalt privat reguleringsforslag) og prosesser hvor offentlige aktører 

står bak. Som et generelt prinsipp skal dette skillet ikke være av betydning for 

tredjepart, men det er allikevel en del prosedyrer som forordnes annerledes ved private 

reguleringsforslag enn ved offentlige. PBL er bygget opp med utgangspunkt i prosesser 

hvor offentlige aktører står bak detaljplanprosesser, og så er det gitt utfyllende og 

avvikende bestemmelser for private planforslag. Vi kommer tilbake til slike utfyllende 

og/eller avvikende bestemmelser underveis.    

 
 

5.6 Reguleringsformål og reguleringsbestemmelser 
 

Plan og bygningsloven opererer med to begrep i reguleringsplaner, (1) reguleringsformål 

som er kartfestet, og (2) reguleringsbestemmelser som er tekstlige utdypinger og/eller 

tillegg til reguleringskartet. 

 

Plan- og bygningsloven gir det rettslige grunnlaget for hva areal kan disponeres til i  

reguleringsplan og bebyggelsesplan. Loven opererer med 8 hovedgrupper 

reguleringsformål for reguleringsplaner, hvorav ett er ”Byggeområder: herunder områder 

for … fritidsbebyggelse (fritidsboliger og tilhørende uthus) …”31.  

  

Det forutsettes at formålene brukes for å bestemme hva alle arealer som ligger innenfor 

planavgrensningen skal nyttes til32. Ved reguleringsplan kan det gis 

reguleringsbestemmelser om utforming og bruk av arealer og bygninger i 

reguleringsområdet33. Hjemmel til å gi reguleringsbestemmelser er utformet som en 

ramme uten uttømmende oppregning av hvilke forhold de kan inneholde. 

Reguleringsbestemmelsene blir i utgangspunktet brukt til fastlegging av forhold det ikke 

er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge på plankartet. Det er likevel ingen skarp grense 

mht. hva som fastlegges på plankartet og hva som fastlegges i reguleringsbestemmelser. 

 

Reguleringsbestemmelser kan nyttes for å nyansere reguleringsformål, men kan ikke 

være direkte motstrid med arealbruksangivelse. Det innebærer at reguleringsformål som 

                                                 
31 PBL § 25 
32 Formål skal kartfestes, jf. byggeforskriftene. Det må klart fremgå hva et hvert område innenfor planens 
begrensningslinje er regulert til. 
33 Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken eller forby former for bruk for å fremme eller sikre formålet med 
reguleringen. Det kan også påbys særskilt rekkefølge for gjennomføringen av tiltak etter planen. 
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er omtalt i bestemmelsene, også må være vist på reguleringskartet.  

Reguleringsbestemmelsene må ligge innenfor de tema som ordlyden i loven angir, 

reguleringsformålet som bestemmelsen er knyttet til, samt lovens formålsparagraf. 

 
 

5.7 Hva reguleringsadgangen retter seg mot. 
 

Reguleringsadgangen omfatter forhold som 

• hvilke arealbruksfunksjoner som tillates, 

• hvor det kan gjennomføres bygge- og anleggsarbeider, 

• hvilket omfang de skal ha, 

• og hvordan slike skal utføres.  

Det kan  

• settes vilkår som en utbygger må oppfylle for å kunne innrette seg etter 

reguleringen,  

• krav til byggetiltakene,  

• til bruken av arealene,  

• til forbud mot former for bruk, 

• og nærmere skranker for utbyggingen.  

 

En reguleringsplan skal sikte mot å få den best mulige arealbruk totalt sett etter en 

’samordnet avveining’ av de ulike interesser. Det vil derfor være av betydning ved 

fastsettingen av arealbruk og bestemmelser i det enkelte reguleringsområde 

hvilke arealbruksinteresser som gjør seg gjeldende på de tilstøtende områder, og hvilken 

virksomhet og bruk som er aktuell der. Vilkår34 kan derfor og settes for arealbruken i 

reguleringsområdet med henvisning til tilstøtende areal og de interesser som knytter seg 

til områdene. Planbestemmelsene kan bare brukes som hjemmel for forbud eller påbud 

innenfor planens avgrensningslinje.  

 

Det kan gis bestemmelser om bebyggelse og bestemmelser om utforming, bruk og 

behandling av ubebygd areal, som terrengplanering, gjerder og bevaring av eksisterende 

naturmark. Sammen med søknad om byggetillatelse kan kommunen kreve at det 

utarbeides plan for den ubebygde del av tomten. Reguleringsbestemmelse om 

utomhusplan kan være særlig aktuell for områder hvor det har stor betydning å få sikret 

eksisterende naturkvaliteter, slik tilfellet er ved Lemonsjøen. 

 

Områder for naturkvaliteter som det skal knyttes bestemmelser til, må være vist på 

reguleringsplankartet. Bestemmelsen kan også forby at vegetasjonen innen de viste 

områder fjernes, bl.a. under oppføringen av bebyggelsen. Det kan gis bestemmelser om 

utforming og opparbeiding av ubebygd del av tomt. Slik vedtekt vil gjelde både for 

regulerte og uregulerte områder og alle typer bebyggelse med mindre reguleringsplanen 

fastsetter noe annet. 

                                                 
34 etter § 26 
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Det kan i stor utstrekning gis bestemmelser om gjerders utforming, plassering og 

utseende. Det kan gis bestemmelser som påbyr oppsetting av gjerde, for eksempel av 

hensyn til beitende dyr i hytteområder. Hensyn til beitende dyr, fremkommelighet og 

ferdsel, samt estetiske hensyn kan begrunne et forbud mot oppsetting av gjerder / 

inngjerding f.eks. i tettbebygde hytteområder / hyttelandsbyer o.l. Det kan også gis 

særskilte bestemmelser om godkjenning av gjerder.  

 

Det kan etter vurdering gis bestemmelse om at terreng og vegetasjon på den ubebygde 

del av tomta ikke bør / skal endres eller fjernes. Sikring av naturmark og eller vegetasjon 

gjennom reguleringsbestemmelser forutsetter at de aktuelle områder er vist på kartet. 

Større trær som skal bevares bør også avmerkes. 

 

Forhold knyttet til bebyggelsen det kan gis bestemmelser om omfatter blant annet: 

o Bygninger og anleggs størrelse / volum / høyde 

o Plassering / lokalisering (Ved punktfeste i hytteområder kan det være aktuelt å vise 

lokaliseringen av bygningene på plankartet med målepunkter og med innmålt pel i 

terrenget.)  

o Bebyggelsens karakter og utforming - utseende - utforming av terreng og det øvrige 

fysiske miljø 

o Estetikk 

o Rekkefølge og tidsplan for gjennomføring av ulike tiltak innenfor reguleringsområdet 

o Sikring, avskjerming og avbøtende tiltak 

o Krav til utfyllende planer 

o Gi elementer som er vist på kartet rettsvirkning 

o Prosesskrav / dokumentasjonskrav 

 

Det er flere forhold det ikke kan gis bestemmelser om. Reguleringsplan gjelder regulering 

av de fysiske ressurser. Som en hovedregel kan det ikke gis bestemmelser om direkte 

regulering av aktivitet og virksomhet som sådan, eller hvem som skal gjennomføre de 

planlagte tiltak eller benytte bygninger, anlegg og grunn. Dette er forhold som, dersom 

de skal eller kan fastlegges i bestemmelser, vanligvis fastlegges i utbyggingsavtaler, 

konsesjoner, bevilgninger og lignende.  

 

Det kan ikke gis bestemmelser om økonomiske forhold eller plikter / rettigheter,  f.eks. 

om økonomisk garanti for tilbakeføring etter masseuttak, eller krav om avgifter. Det kan 

da ikke gis bestemmelser om regulering av den økonomiske driftssiden. Heller ikke er det 

adgang til å stille krav om aktiv fordeling av  utbyggingsrettigheter og bakgrunnsareal. 

Det kan likevel settes vilkår som begrenser virksomhetens karakter og utførelse, f.eks. 

restriksjoner for å hindre unødige miljøulemper i form av støy og støv og lukt.  

 

Bestemmelsene kan ikke benyttes til direkte å regulere andre privatrettslige forhold. Det 

er således ikke adgang til å gi bestemmelser f.eks. om dekning av kostnader til 

opparbeidelse eller andre tiltak, om rett for det offentlige til å legge vannledning, kloakk 

m.v. over privateid grunn eller om etablering av velforening. Loven har bestemmelser om 
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opparbeidelsesplikt, refusjon og eventuelt vedtekt om frikjøpsordning. Det kan i 

bestemmelsene heller ikke angis hvem som skal utføre tiltakene i planen som byggherre 

eller ansvarshavende. Bestemmelser med pålegg om skjøtselsplikt kan ikke gis i 

reguleringsplan. 

 

Reguleringsbestemmelser må også innordne seg hva som ellers er fastsatt i plan- og 

bygningslovgivningen. Det kan ikke gis bestemmelser i strid med byggeforskriftenes 

bestemmelser om måling av bygningshøyde og om grad av utnytting. 

Reguleringsbestemmelser må således brukes til å utdype eller presisere de øvrige 

lovbestemmelsene. Det er likevel enkelte bestemmelser som uttrykkelig eller 

forutsetningsvis kan fravikes i regulering, f.eks. om høyde, plassering og naboavstand.  

 

Det er ingen generell hjemmel til regulering av ferdsel, men der det har sammenheng 

med formålet er det likevel visse muligheter for regulering av ferdsel f.eks. i regulerte 

friluftsområder eller naturvernområder hvor det må stilles særskilte vilkår for å sikre 

formålet med planen. Det kan da f.eks. bestemmes at ferdsel skal skje langs visse 

fastlagte traseer. 

 
 

5.8 Mer om reguleringsformålet ’Fritidsbebyggelse’ 
 

Med fritidsbebyggelse siktes til bygninger som nyttes til midlertidig beboelse for deler av 

året i fritids- og rekreasjonsøyemed. Bestemmelsene gjelder også tilhørende uthus. Med 

fritidsbebyggelse forstås i alminnelighet permanente hytter, campinghytter, landsteder, 

setrer, støler, skogskoier, rorbuer, våningshus og andre hus som bare eller i det 

vesentlige nyttes til fritidsformål ved privat bruk og / eller utleie og som kan nyttes for 

overnatting, uten hensyn til størrelse eller standard, sportshytter, sommerhus, og 

kolonihagehus som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus 

og naust (MD 2001:2).  

 

Utleiehytter som f.eks. skal utgjøre del av det økonomiske driftsgrunnlaget for en 

landbrukseiendom, er også i plansammenheng fritidsbebyggelse og ikke del av landbruk. 

 

Bygninger som nyttes til annet formål, f.eks. i primærnæring, for turist- og hotellanlegg, 

eller til permanent beboelse i hele eller større deler av året faller utenfor. Det samme 

gjelder kommersielle hytteanlegg med fellesdrift og korttidsutleie. 

 

Det er den faktiske bruk som er avgjørende. Ved bruksendring fra f.eks. driftsbygning i 

landbruket til fritidsbruk er søknad om bruksendringstillatelse nødvendig. Slik søknad må 

bl.a. vurderes i forhold til planformålet.  
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Vanlige reguleringsbestemmelser til fritidsbebyggelse er: 

o Om bebyggelsens plassering og karakter, avstand fra friområde / strand / veg, 

møneretning, takvinkel, takhøyde fargevalg og materialbruk.  

o Grad av utnytting / maksimal hyttestørrelse, fastlegging av hvilke uthus som tillates, 

inkludert antall / størrelse / form.  

o Sikring av vannforsyning, avløp og renovasjon. 

o Bevaring av vegetasjon og terreng, utforming, bruk og behandling av ubebygd areal, 

tomteinndeling. 

o Etter vurdering av behov, krav om nedgraving av kabler og forbud mot oppsetting av 

gjerder.  

o Utbyggingsrekkefølge 

o Definisjon av fellesarealer – for eksempel veger og felles utearealer 

 

Det kan settes vilkår om at det skal være sikret nødvendig vannforsyning,  

utslippsløsninger osv. Unntakene fra tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse til offentlige 

hovedledninger gjelder ikke der annet er bestemt i reguleringsplanen.  

 

Når området reguleres til fritidsbebyggelse kan det ikke gis bestemmelse om eierformen, 

for eksempel at slike hytter ikke skal kunne seksjoneres eller selges.  

 
 

5.9 Om prosessen. Organiseringen av arbeidet med 
reguleringsplan/bebyggelsesplan 
 

Det mest interessante i forhold til den foreliggende planen er forholdet mellom privat 

forslagsstiller og kommune. I den sammenheng er det interessant å se hvordan skjedde 

dialogen i tidlig fase, oppstartmøte osv. Private aktører som fremmer reguleringsplaner 

har ansvar for viktige deler av planprosessen i tidlig fase. Vi skal se på noen trekk i en l 

planprosess hvor kommunen selv har ansvaret for å utarbeide reguleringsplan, og 

deretter på plb §30 som dekker private aktørers ansvar.  

 

 

Planprosesser hvor kommunen har ansvaret for utarbeidelse av detaljplan 

Plan- og bygningsloven bygger på prinsipp om lokal folkevalgt styring, desentralisering 

av myndighet samt medvirkning fra befolkningen og berørte fagorganer. Kommunen skal 

drive den lovbestemte planprosessen og fatte vedtak. Kommunen skal etter loven, søke 

samarbeid med berørte organer og andre som har interesser i planarbeidet, slik at 

interessene til enkeltpersoner, organisasjoner, kommunale organer og statlige 

fagmyndigheter blir ivaretatt35. 

                                                 
35 Følgende paragrafer i PBL behandler prosessen for en reguleringsplan:  
 
• § 9-1. Planleggingsmyndigheter i kommunen  Kommunestyret og et fast utvalg for plansaker leder den 

politiske prosessen.  
• § 9-2. Planadministrasjon i kommunen “Lederen av kommunens administrasjon skal ha det administrative 

ansvar for kommunens planleggingsoppgaver etter loven.” 



 35 

 

Påfølgende figur viser hovedtrekkene i saksbehandlingsprosessen for kommunal 

utarbeiding av reguleringsplan. Prinsippene i planprosessen er de samme enten det er 

offentlige eller private utbyggere – forskjellen blir primært hvem som har ansvaret for å 

gjennomføre og overvåke / verifisere gjennomføring de enkelte elementene / fasene i 

prosessen.

                                                                                                                                                         
• § 9-3. Samarbeidsplikt for andre offentlige organer “Organer som har oppgaver vedrørende 

ressursutvikling, vernetiltak, utbygging eller sosial og kulturell utvikling innenfor kommunens område, skal 
gi kommunen nødvendig hjelp i planleggingsarbeidet. Slike organer skal etter anmodning fra kommunen 
delta i rådgivende utvalg som kommunestyret oppretter til å fremme samarbeid om 
planleggingsvirksomheten. Etter at kommunen og vedkommende organ har uttalt seg, kan departementet 
frita fylkeskommunalt eller statlig organ fra å delta i slike samarbeidsutvalg.” 

• § 10-1. Kommunens oppgaver og samarbeidsplikt “Kommunen skal utføre de gjøremål som er lagt til den i 
denne lov, forskrift og vedtekt, og føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen holdes i kommunen. 
Plan- og  bygningsmyndighetene skal søke samarbeid med andre offentlige myndigheter som har interesse 
i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende 
myndighets saksområde.” 

• § 16. Samråd, offentlighet og informasjon. “Planleggingsmyndighetene i stat, fylkeskommune og kommune 
skal fra et tidlig tidspunkt i planleggingsarbeidet drive en aktiv opplysningsvirksomhet overfor 
offentligheten om planleggingsvirksomheten etter loven. Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis 
anledning til å delta aktivt i planprosessen. Ved kunngjøring av planutkast etter §§ 18, 20- 5 og 27-1 skal 
det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen i medhold av denne lov som ikke 
har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetenes 
kontor. Enhver har hos vedkommende myndighet rett til å gjøre seg kjent med alternative utkast til planer 
som nevnt i annet ledd og med de dokumenter som ligger til grunn for planutkastene med de unntak som 
følger av offentlighetsloven §§ 5a eller 6.” 

 

 



 36 

 

Medvirkning fra 
organisasjoner og 
enkeltpersoner 

  
Faser i kommunens planlegging 
og milepæler i henhold til loven 

 

 Samarbeid med statlig 
fagmyndighet og 
fylkeskommunen 

     
 

Avklaring av rammer og 
utfordringer 

 

 Innsamling av data / 
arealopplysninger. 
 
Planforum. 
Møter  

Kunngjøring av planoppstart 
§27-1 nr 1 

 

 

 

Informasjon og 
innhenting av 
synspunkter og fakta. 
 
Annonse i avis. 
 
Møter / høring. 
 

 

 
Utarbeiding av planutkast 

 

 

   
Behandling i politisk utvalg 

 

 

Drøftinger og 
forhandlinger. 
 
Forhåndshøring 
Planforum 
Møter  
Styring / arb.gr. 
   

Høring og offentlig ettersyn  
§27-1 nr 2 

 

 Informasjon og 
vurdering av 
planforslag. 
 
Annonse i avis  
Informasjonsblad 
Utstilling 
Møter / høring 

 

 
Bearbeiding av uttalelser 

 

 

Fagorganenes vurdering 
av planforslag og 
innsigelser. 
 
Brev 
Planforum 
Møter 
Styrings / arb.gr. 

   
Behandling i politisk utvalg 

 

  

   
Eventuell mekling 

 

  

   
Vedtak 

§27-1 nr 1 
 

Eventuell stadfesting 
§27-2 nr 2 

 

  

     
   

Kunngjøring av vedtak 
§27-2 nr 3 

 
Eventuell klage 

§27-3 
 

Endelig vedtak 

  

 

 

 

Vi skal knytte noen kommentarer til de enkelte trinnene i en ”normal” 

reguleringsplanprosess, og med referanse til den aktuelle prosessen. 
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Forhold knyttet til private aktører og utarbeidelse av forslag til detaljplan 

§30 i plan og bygningsloven lyder: 
 

§ 30. Private forslag om regulering 
 

       Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide 
reguleringsplan bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet for 
det faste utvalget for plansaker. Det faste utvalget for plansaker kan gi råd om planen 
bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet. 
 
       Når det kommer inn private reguleringsforslag, skal det faste utvalget for 
plansaker selv snarest mulig og innen 12 uker behandle forslaget. Forslagsstiller og 
kommunen kan avtale en annen frist. Finner ikke det faste utvalget for plansaker selv 
grunn til å fremme reguleringsforslag for området, skal forslagsstilleren underrettes 
ved brev. Omfatter forslaget uregulert område eller innebærer det en vesentlig endring 
av gjeldende reguleringsplan, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet skal 
forelegges kommunestyret36. 
 
       For private reguleringsforslag gjelder bestemmelsen i § 27-1 nr. 1 annet ledd 
tilsvarende37. Plikten til kunngjøring og underretning etter § 27-1 nr. 1 annet ledd 
påhviler den som lar utarbeide reguleringsplanen. 

 
Vi skal se noen nærmere på kunngjøring og medvirkning – se for øvrig forrige fotnote. 
 
 

5.10 Kunngjøring og medvirkning fra organisasjoner og enkeltpersoner 
 

Når et reguleringsarbeid starter skal det kunngjøres, og grunneiere, leietakere og andre 

som er direkte berørt underrettes. I kunngjøringen skal det gjøres rede for formål med 

regulering og følger den kan ha for området.  

 

Utbygger kan ved utarbeidelse av privat detaljplan i noen grad selv bestemme hvordan 

organisasjoner og enkeltpersoner skal involveres i planarbeidet for å få til den 

nødvendige offentlige debatt. Det er utviklet og det praktiseres mange ulike metoder for 

medvirkning, fra enkle metoder basert på skriftlig informasjon til ambisiøse opplegg som 

krever ressurser gjennom hele planprosessen. Ambisjonsnivået på medvirkningsopplegg 

må tilpasses ressurser, hva som er realistisk å gjennomføre, samt planens omfang. Det 

er gjerne viktig å legge opp til at i medvirkningsopplegget starter tidlig i planprosessen 

fordi mulighetene for at innspill og dialog kan påvirke sluttresultatet gjerne er størst da.  

 

Loven krever en aktiv opplysningsvirksomhet overfor offentligheten i forbindelse med 

medvirkning. Uavhengig av metode for medvirkning er det hovedpoenget at befolkning / 

                                                 
36 Dette leddet er ikke aktuelt her.  
37 Denne paragrafen omhandler utarbeiding av reguleringsplan, og 1 andre ledd lyder: ”Det faste utvalget for 
plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som 
regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte 
formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og 
rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste 
utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget.” 
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organisasjoner blir gjort oppmerksom på hva planarbeidet dreier seg om og hvilke 

spørsmål som skal tas opp. 

 
 

5.11 Avklaring av rammer og utfordringer for planarbeidet. 
 

Planarbeidet starter gjerne med registrering og avklaring av naturgitte forhold og andre 

rammer og forhold som har betydning for nærmere avgrensning av planområdet og for 

valg av detaljeringsgrad i planarbeidet. Aktuelle spørsmål kan være  

o om den påtenkte arealbruken er i samsvar med godkjent arealdel til kommuneplan  

o om planområdet blir avgrenset slik at de forutsetninger kommuneplanens arealdel 

bygger på blir ivaretatt (atkomst, trafikksikkerhet, friarealer o.l.)? 

o om planen medfører endringer i arealbruken i forhold til kommuneplanens arealdel, 

og vil endringene medføre nye forutsetninger for naboområde? 

o om de miljøulemper planen eventuelt medfører innenfor planområdet (forurensning, 

støy) 

o om konsekvenser av planen er behandlet i samband med kommuneplanen, eller må 

behandles i reguleringsplanprosessen?  

Vi kommer i neste kapittel tilbake til hvordan disse punktene er blitt behandlet i 

detaljplanprosessen.  

 
 

5.12 Høring og offentlig ettersyn 
 

Offentlig ettersyn skal sikre at berørte kan gjøre sitt syn gjeldende. Fristen for 

merknader – høringer og klager - i forbindelse med utleggingen skal være minst 30 

dager38. Det er ingen krav til hensyntagen til ferieavvikling og lignende – vi sier dette 

fordi dette ble fremmet som en begrunnelse for at enkelte aktører i denne saken har 

oversittet klagefristen. Vi kommer tilbake tildette under.   

 
 

5.13 Planvedtak 
 

Kommunen kan gjøre endelig planvedtak med rettsvirkning når: 

o Det ikke foreligger innsigelse til planen etter høring  

o Eventuell innsigelse er trukket tilbake av det organ som har fremmet den 

                                                 
38 Det kan imidlertid tenkes reguleringssaker som er så enkle og oversiktlige at det ikke er behov for en så lang 
frist som 30 dager, noe som ikke er tilfelle i denne saken. For store og kompliserte saker, og f.eks. der en sak 
legges ut til offentlig ettersyn i ferietiden kan det være aktuelt å sette en lengre frist. I saker som berører 
organer med sjeldne møter bør også fristen vurderes forlenget. Det er heller ikke aktuelt i denne saken. 
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o Kommunen etter mekling har tatt eventuell innsigelse til følge og foretatt mindre 

endring i planforslaget i samsvar med dette uten ny utleggelse til offentlig ettersyn  

o Kommunen etter mekling har tatt innsigelsen til følge, endret planforslaget vesentlig 

og foretatt ny utleggelse til offentlig ettersyn  

 

Kommunen kan ikke gjøre endelig planvedtak dersom det foreligger innsigelse til planen 

og kommunen ikke vil ta den til følge. 

 
 

5.14 Kommunestyrets reguleringsskjønn 
 

Kommunestyrets vedtak om innholdet i en reguleringsplan bygger på det såkalt frie 

skjønn. Skjønnet må imidlertid for å holde rettslig mål være forankret i lovens 

bestemmelser om bruk og vern av arealer og utbygging. Dette innebærer at et bredt 

spekter av hensyn er aktuelle, men også at noen faller utenfor. Videre må vedtaket 

oppfylle de alminnelige forvaltningsrettslige krav til saklighet og rimelighet, og planen må 

være behandlet og utformet i samsvar med bestemmelsene i loven. 

 
 

5.15 Innsigelse 
 

Berørte statlige fagorgan, fylkeskommune og nabokommune har adgang til å gjøre 

innsigelse der kommunale planer er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser. 

Med berørt statlig fagmyndighet menes det organ som av sentral myndighet er utpekt til 

å ivareta vedkommende sektors faglige interesser i planleggingen etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Adgangen til å gjøre innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i 

planprosessen, etter at  ordinær medvirkning er gjennomført. Den foreliggende saken må 

sies å være av en slik art. Innsigelse må fremmes før kommunen vedtar 

reguleringsplanen39.  

 

Det kan også reises innsigelse der planutkastet eventuelt kommer i konflikt med 

pågående planarbeid på fylkesnivå. Innsigelsen skal være forankret i, og begrunnet ut ra 

vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer og være knyttet direkte 

                                                 
39 Innsigelsen kan innholdsmessig gå på realiteter i planen og den kan rette seg mot formelle forhold (utforming av en 
planbestemmelse, lovligheten av en beskrevet arealbruksformål, selve saksbehandlingen når et spørsmål ikke er ferdig utredet, 
osv). 
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eller indirekte til realitetsspørsmål i planforslaget. Kommunen kan ikke se bort fra en 

innsigelse.  

 
 

5.16 Mekling 
 

Dersom det foreligger innsigelse kommunen ikke vil ta til følge, kan det foretas mekling 

mellom partene. Meklingen foretas av fylkesmannen40. Dersom mekling ikke fører til 

enighet skal hele planen etter vedtak i kommunestyret sendes til fylkesmannen som så 

skal sende planen videre til Miljøverndepartementet for stadfesting. 

 
 

5.17 Oversendelse til departementet 
 

Kommunen skal sende saken til fylkesmannen, som så sender saken til 

Miljøverndepartementet. De vedtak Miljøverndepartementet kan gjøre er som følger: 

• Kommunestyrets vedtak stadfestes - innsigelsen tas ikke til følge 

• Innsigelsen tas helt ut til følge 

• Kommunestyrets vedtak stadfestes med visse endringer 

 

Først ved Miljøverndepartementets vedtak blir reguleringsplanen bindende og får 

rettsvirkning. Planen kan først kunngjøres når departementets vedtak foreligger. 

 
 

5.18 Kunngjøring 
 

Når planen er egengodkjent av kommunestyret eller eventuelt vedtatt og stadfestet av 

departementet, skal den kunngjøres.  

 
 

5.19 Klageadgang 
 

Ingen av departementets reguleringsvedtak kan påklages. I reguleringssaker er det bare 

kommunestyrets positive vedtak om å fastsette reguleringsplan eller å endre slik plan 

som kan påklages.  

 

                                                 
40 Mekling er ikke lovpålagt, og det vi derfor ikke være en formell feil om det ikke er foretatt mekling. 
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Beslutning om forkastelse av private forslag behandles etter § 30, noe som innebærer at 

negative vedtak vedrørende private reguleringsplanforslag ikke kan påklages.  

 

Endelig vedtak både om regulerings- og bebyggelsesplan kan påklages til fylkesmannen 

av parter og andre med rettslig klageinteresse.  

 

Fylkesmannens vedtak i klagesaken kan ikke påklages videre til departementet. 

Ved klage på bebyggelsesplan er det faste planutvalget som avgir uttalelse / omgjør 

tidligere vedtak. Det faste planutvalget skal behandle klagen, og eventuelt forelegge den 

for kommunestyret dersom utvalget finner grunnlag for å ta klagen til følge, eller sende 

den med sin uttalelse til fylkesmannen for avgjørelse. 

 
 

5.20 Retningslinjer til planen 
 

Retningslinjer til en vedtatt arealplan er ikke juridisk bindende. Retningslinjene kan ta 

opp forhold som mangler lovverkhjemler. De må derfor forankres i rettslige avtaler 

mellom (i vårt tilfelle) 

a) utbygger og eier av – i dette tilfellet - fritidsbolig 

b) utbygger og kommune (utbyggingsavtale)  

 

Retningslinjene presiserer praktisering av bestemmelsene og instruerer partene som skal 

følge opp planen. Retningslinjene kan behandles uavhengig av reguleringsplan, men 

innholdet må være på plass før salg av tomter. Dette innebærer at det må være enighet 

mellom kommunen og Statskog hvordan forholdene skal sikres i utbyggingsavtaler og 

festeavtaler. 

 
 

5.21 Tilrettelegging for Utbyggingsavtale 
 

Generelt har utbyggingsavtaler spilt en stadig viktigere rolle i gjennomføringen av 

reguleringsplaner, både for å sikre en rasjonell prosess, men også for å sikre kvalitet i 

gjennomføringen. Plan- og bygningsloven inneholder ingen regler som sier noe direkte 

om forholdet mellom utbyggingsavtaler og reguleringsplaner. En utbyggingsavtale kan 

defineres som:  

Avtale mellom grunneier/utbygger og kommune om privat utbygging pålagt like 

store, eller større, forpliktelser og /eller rettigheter som plan og bygningsloven og 

øvrig regelverk ellers ville tillate. 

 

For å sikre den riktige rekkefølge i gjennomføringen av prosessen bør inngåelsen og 

vedtaket av utbyggingsavtalen komme som en oppfølging av godkjent reguleringsplan. 
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Dette fordi det selvsagt er faglige kriterier som skal være styrende for 

arealbruken/reguleringen og ikke en eventuell binding som kommunen måtte ha 

gjennom en avtale. En utbyggingsavtale kan definere plikter og ansvar i forbindelse med 

gjennomføring av reguleringsplanen, noe som sikrer forutsigbarhet og utvikling i tråd 

med planen. Avtalen kan inneholde økonomiske ansvarsforhold, spesielt 

kostnadsfordeling.  

 

Empirien rundt utviklingen av utbyggingsplan som et utvidet ”planverktøy” er i stor grad 

knyttet til byggingen av bolig- og næringsområder. Hytteutbyggingsplaner kan i 

prinsippet være det samme som en boligutbyggingsplan. Målet bør være å utvikle en 

metode/framgangsmåte/huskeliste/mal for en utbyggingsavtale for et høystandard 

hyttefelt – der en tar høyde for miljøvennlige løsninger. 
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6. Drøfting - prosess og resultat 
 

6.1 Om sekundære plankrav 

 
Prosessen med å utarbeide en reguleringsplan er normalt – og som redegjort for foran - 

basert på arealplanens fastlegging av plankrav for området, eventuelt med 

bestemmelser, retningslinjer og funksjonskrav (landskap, løyper mv).  

 

Det som ”kompliserer” den foreliggende prosessen er tilleggskrav med uklar status i 

forhold til en normal planprosess. som kom når prosjektet ble definert som et 

”miljøprosjekt”. Rent planteknisk har slike tilleggskrav – i denne saken omtalt fra 

kommunens side som ”sekundærkrav”  - en begrenset betydning. De vil ikke være 

juridisk bindende. I den politiske retorikken kan nok slike ”sekundære plankrav”  spille en 

rolle både som brukt av utbygger, av kommune, av berørte parter for øvrig og i den 

generelle allmennheten.  

 

Som omtalt foran var det en enighet mellom sentrale aktører er om mer eller mindre 

generelle rammer og målsetning for en miljøvennlig utbygging. I Lemonsjø-prosjektet 

var det en enighet i utgangspunktet om ”miljøvennlighet”, og at perspektivene 

stedforming, energi, infrastruktur og vann og avløp skulle tillegges vekt i den 

sammenheng.  

 

Kommunen satte seg tidelig i reguleringsplanprosessen ”mål for planprosessen”,  som 

fikk status som ”sekundære” plankrav til Statskog som den som skulle utarbeide 

reguleringsplanen (selv om disse målene ikke hadde status som 

reguleringsbestemmelser) (ref: Internt Notat Fra Trond Stensby til Rune Øygard datert 

23.03.2001):  

 

”Kommunen set føljande mål for planprosessen (etter av kommuneplanen foreligger- 

dvs i utarbeidelse av konkrete utbygginsplaner – her som reguleringsplaner):  

o Stadforming skal vere ein del av reguleringsplanprosessen. Prosessen må 

dokumentere landskapsverdiar, korleis desse skal takast omsyn til og eventuelt 

kva for nye element som skal inn og krav til utforming av desse. Miljømål: 

Hyttefeltet skal vere landskapsmessig tilpassa. Ein skal leggje vekt på den 

tradisjonelle bruken av området – særting, skogbruk, jakt og fiske – om mogleg 

utarbeide byggtekniske krav om utforming som kan videreføre byggjeskikken 

o Energi – analyse av forventa energiforbruk og enøk-potensiale. Miljømål: 

Minimere energiforbruket pr. utbygd eining innafor ei høgstandard ramme. 

o Infrastruktur – tilkomstveger, friluftsinteresser og eventuell videre utbygging. 

Miljømål: Legge ein infrastruktur som tek omsyn til friluftsinteressene og med 

tanke på eventuell vidare utbygging av felt. Minimere trafikkarealet innenfor ein 

høgstandard ramme. 
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o Vatn og avløp – miljøbelastning er direkte knytta til forbruk av vatn. Miljømål: 

Minimere forbruket av vatn innafor ein høgstandard ramme.”  

 

Konkrete målsetninger var – slik det framgår av dette sitatet -  ikke utformet 

innledningsvis. Det som opptrer som mål her, kan vel også kalles for et prinsipp – som 

for de forskjellige aspektene dreier seg om minimering innenfor en gitt bruksform 

(energi, vann og trafikk) og tilpasning til tradisjonell bruk (landskap).  

 

Den enighet som forelå ved innledning til reguleringsplanprosessen om en miljøvennlig 

utbygging, må derfor kunne konkretiseres som av prinsipiell type. Operasjonaliseringen 

fram til konkrete løsninger var forutsatt avklart i den påfølgende 

reguleringsplanprosessen. Vi har dermed en situasjon ved inngangen til 

reguleringsplanarbeidet med en ”dobbelt bunn”:  

1. en prinsipiell enighet som krever operasjonalisering 

2. ”sekundære plankrav” som ikke er juridisk bindende 

  

Det er åpenbart et stykke fra denne situasjonen til en praktisk løsning, og lett å tenke 

seg at mange veier til forskjellige løsninger vil kunne påberope seg å være innenfor slike 

romslige rammer og til dels sjølpålagte føringer.  

 

Poengene vi vil presentere gjelder  

1. avstanden mellom slike aspekter og prinsipper på den ene siden og mer konkret  

konkrete operasjonaliseringer og faktiske utformingen som må foreligge før 

utbyggingen.  

2. at sekundære plankrav ikke er juridisk bindende 

 
 

6.2 Enighet om utgangspunktet – hva betyr det? 
 

Man skulle jo tro det var overflødig gjøre en vurdering av nettopp denne prosessen. 

Utbygger og kommune er jo enige i utgangspunktet om å prioritere miljøhensyn i et 

allerede definert utbyggingsområde. Deretter er det vel kun et spørsmål om vilje til 

gjennomføring som bestemmer utfallet - ikke om de formelle rammer for (plan- og 

beslutninger) planarbeidet? Her er vi faktisk ved et kjernespørsmål for dette arbeidet. For 

sagt med andre ord: dersom viljen til å utvikle miljøvennlige løsninger forligger hos både 

utbygger og kommune, er det da grunn til å tro at plantekniske forhold skulle forhindre 

eller på annen måte forkludre at løsningene blir miljøvennlige?  

 

Nå ville det å operere med vilje som en overordnet styrende faktor være å forenkle 

utbyggingsprosesser som dette ut over det tillatelige. Det ville være å redusere plan- og 

beslutningsprosesser til et spørsmål om den gode vilje foreligger og er styrende, eller 

ikke. Det er snarere fire forhold som er viktig å holde i mente i denne sammenheng. 
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For det første kan vi ikke videre tillegge organisasjoner – som kommuner og bedrifter 

som driver utbygging – en egenskap som vilje sånn uten videre. Vilje er noe personer 

kan mønstre og hefte for. Når vi snakker om at organisasjoner ”vil” noe, må dette forstås 

metaforisk. Vi bruker et forhold mellom personer som sier noe om deres integritet som 

handlende i visse anliggender som et bilde på forhold mellom organisasjoner som ikke 

kan være bærere av integritet som sådan, men snarere funksjonalitet. Det forhindrer 

ikke at personer i organisasjoner kan ville noe, men da som personer og ikke som 

organisasjon.  

 

For det andre; det forhold at kommune og utbygger i utgangspunktet er enige om at 

miljøhensyn skal har forrang for andre hensyn i en prosess er for så vidt et godt 

utgangspunkt for å realisere et miljøvennlig prosjekt. Det er allikevel ikke en garanti for 

at så vil skje i gjennomføringen. Snarere – og ved nærmere ettertanke – er det vel slik at 

kommune og utbygger ofte er enige om hovedtrekkene i et utbyggingsprosjekt i 

utgangspunktet. Uenighet i utgangspunktet – selv om vi snakker om detaljplanfasen 

etter at arealplanen foreligger godkjent og akseptert - vil jo gjerne føre til at utbygger 

ikke, eller bare med betydelig ressursinnsats i form av tid og lobbyering, får igjennom 

sine forehavender. Det ligger derfor i plan- og beslutningssystemets logikk at det 

tilrettelegger for en enighet i utgangspunktet om hvilke hensyn som er viktige, og som 

bør prioriteres i løpet. Det er også slik at både utbygger og kommunen – i alle fall det 

politiske flertallet og den administrasjonen som ”går for” prosjektet – for så vidt har en 

interesse av at et utbyggingsprosjekt framstår med en slik utgangsenighet.  Dersom 

utgangsenighet skulle være et solid nok utgangspunkt for å forskuttere senere stadier i 

prosessen, ville vanskeligheter i prosesser etter plan og bygningsloven vært en 

sjeldenhet. Det er det ikke.  

 

For det tredje; en slik utgangsenighet vil gjerne være en publisert enighet om at et 

allment gode skal prioriteres framfor private hensyn og rene økonomiske hensyn. Jo mer 

omstridt og omtalt et prosjekt med et kommersielt grunnkonsept er – og et 

utbyggingsprosjekt av typen Lemonsjø-prosjektet er åpenbart av interesse for utbygger 

av kommersielle hensyn -  jo mer vil tendensen til å ”flagge” enighet mellom kommune 

og utbygger om ivaretakelse allmennhetens interesser melde seg. I dette prosjektet 

betyr ”ivaretakelsen av allmennhetens interesser” i første rekke at forhold av følgende 

type ivaretas: 

• At det tas tilbørlig hensyn til allmennhetens tilgang og bruk av områdene 

• At det gis rimelig adgang for ”alle” til å få sin del verdiskapingen 

• At økologiske hensyn tas slik at en utbygging ikke unødig forstyrrer økosystemer 

utenfor selve utbyggingsområdet, og i minst mulig skånsomt bruker naturen 

innenfor utbyggingsområdet 

• At det tas estetiske hensyn slik at både innplassing av enheter i terrenget, 

vegutløsninger og utforming av de enkelte enhetene, framstår som estetisk 

akseptabelt. 
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For det fjerde; en slik innledende enighet vil gjerne være at prinsipiell art. Dette både 

fordi konkrete løsninger gjerne krever mer kunnskap enn hva som foreligger på et tidelig 

stadium i prosessen, og fordi det er enighet om generelle mål det er snakk om. Det er 

først i konkretiseringen og operasjonaliseringen at uenighet kommer til uttrykk.  

 

Drøftingen her er rent kvalitativ – og vi har ikke gjort noen kvantitativ undersøkelse for å 

understøtte det bildet av situasjonen som er trukket opp. Det er tilstrekkelig for oss å 

sannsynliggjøre det denne drøftingen viser, at enighet i utgangspunktet om å ivareta 

allmenne interesser og hensyn – her forstått for miljøhensyn - like gjerne kan være en 

del av normalbildet i plan og beslutningsprosesser som et unikt utgangspunkt. Vi kan 

derfor ikke ”lese for mye” inn i det forhold at Vågå kommune og Statskog i 

utgangspunktet var enige om at Lemonsjø-prosjektet skal være et ”miljøprosjekt”. 

 

Så spørsmålet både kan og bør stilles hvordan plantekniske rammer påvirker arbeidet 

med å utvikle miljøvennlige løsninger i en slik sak som vi her har for hånden. 

 

Miljøverndepartementets intensjon var også å få et fokus på plan- og bygningsloven som 

verktøy for miljøvennlige løsninger – og i lys av det er evalueringens oppgave å se på 

hvilken måte lovens prosesskrav (og prosessmuligheter), rettslige virkemidler og 

planleggingspraksis har påvirket prosess og løsninger, om hindre fins i loven og om det 

er gjort forsøk på å finne løsninger på tross av hindre (som ved bruk av 

utbyggingsavtaler, privatrettslige avtaler, frivillige løsninger m.v) 

 
 

6.3 Om ytre og indre prosesser  
 

Plan- og bygningsloven er en prosesslov som gir regler for prosessgjennomføring. Vi kan 

skille mellom rammer og prosess: 

ü En ramme definert gjennom plan- og bygningsloven  (medvirkning, høringsrunde(r), 

kommunal behandling osv). Denne utbyggingssaken skal kjøres som en normal 

planprosess – med det menes planprosess som den er normert eller korrekt iht de 

rammer plan- og bygningsloven - og myndighetene fastlegger – og det skal ikke 

skyte inn ressurser ut over det som ligger innenfor forutsetningen om en vanlig 

planprosess.  

ü En prosessen internt og mellom aktørene. Denne omfatter hva som skjer innenfor  

rammene for planleggingen og hvilke tiltak de ulike aktørene utfører i 

gjennomføringen av utbyggingen. Hovedaktørene (Vågå kommune og Statskog SF) er 

i denne planprosessen enige om å ha et høyt ambisjonsnivå i forhold til de 

miljømessige løsninger, og gjennomføre en prosess som har som utfall en 

miljøvennlig utbygging av høystandard hytter. Utbygger har signalisert at de ønsker å 

bruke denne utbyggingen som et referansefelt i så måte. 
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Dette skillet mellom en ytre ramme med plankrav med forskjellig planteknisk status, og 

en prosess innen denne rammen er et stykke på vei som et skille mellom form og 

innhold. Det følger av at plan- og bygningsloven langt på veg kan oppfattes som en lov 

som foreskriver formen på en beslutningsprosess, og som i liten grad fastlegger 

innholdet i prosessen.  

 

Den ytre rammen leverer normer for saklighet, medvirkning og rettferdighet i en prosess 

som skal lede fram til en godkjent plan som gir grunnlag for å starte konkret utvikling av 

og bygging i det definerte området. Prosessen innenfor disse rammene er bestemmende 

for den konkrete løsningen innholdsmessig sett.    

 

I oppstartfasen ble det gjennomført arealplanmøte41 – som er møte mellom utbygger, 

kommune og relevante organ på fylkesnivå hvor det ikke fattes vedtak, men hvor 

utveksling av synspunkter og informasjon (dvs både elementer av kunngjøring og 

medvirkning) står sentralt. Dette er en viktig fase i planprosessen, en fase hvor aktørene 

på et mer rendyrket planfaglig grunnlag kan drøfte planene før de legges ut til offentlig 

ettersyn. Offentlig ettersyn åpner for en ny og mer åpen og uforutsigbar fase, hvor  

debatten lett kan bli mer kompleks og hvor politiske og private interesser og hensyn kan 

gjøre at prosessen lett kan ta uventede veger. I planmøte fikk utbygger gjennomgående 

tilslutning til det utarbeidede planmaterialet42.  

 

Saken ble så i mai lagt ut til offentlig ettersyn i de pålagte 30 dager med hørings- og 

klagefrist frist 27.06.02. Deretter gjorde kommunen sitt reguleringsvedtak 02.07.02.43   

 

I forbindelse med klagene som har vært fremmet på reguleringsplanen har 

klageinstansene ved to anledninger vurdert om kunngjørings- og underretningsplikten 

har vært overholdt fra utbyggers og kommunens side. Selv om det her har vært ting å 

anføre – vi viser i den anledning til fylkesmannens vurdering44 – har det blitt vurdert i 

favør av utbygger at kunngjørings- og underretningsplikten er overholdt i henhold til 

lovverket. Vi ser ikke noen grunn til å forfølge detaljene i dette spørsmålet ytterligere 

her. Vi skal se på noen hovedtrekk som er viktige for vår drøfting av rammer for 

planprosesser etter plan- og bygningsloven. 

                                                 
41  Ble gjennomført i to trinn – et drøftingsmøte med planutkast ble gjennomført 28.02.02 og regulært 
Arealplanmøte ble gjennomført med utsendt planmateriale 09.04.02. Til stede var Vågå kommune, 
Fylkesmannen i Oppland med Samordningsenhet, Miljøvernavdeling og Landbruksavdeling, Statens Vegvesen i 
Oppland, Oppland Fylkeskommune - planseksjonen, samt utbygger med konsulenter. 
42 Fylkesmannenn miljøvernavdeling anførte at det ikke kommer klart fram hvilke kriterier som ligger til grunn 
for ’miljøvennlig’ – og at avdelinga var overrasket over at utbyggers forslag til å øke maks bryggeareal til 120 
kvm kom opp (se kapittel 4). Resultatet av dette ble da også til slutt at utbygger ikke fikk gjennom dette 
forslaget. Men utover dette hadde miljøvernavdelingen ingen større innvendinger mot planene, selv om 
avdelingen på dette møtet gav uttrykk for at de ikke følte seg involvert i prosessen. 
43 Vågå kommune – Kommunestyresak Sak 31/02.  
44 Se http://www.fylkesmannen.no/dm_linkinternal.asp?amid=1007332 – brevet er gjengitt i eget vedlegg – 
Vedlegg 1 
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Det er vår generelle vurdering at Statskog har gjennomført et opplegg for kunngjøring og 

medvirkning som er vel tilpasset denne type prosjekter, og at det ikke er grunnlag for å 

kritisere utbygger på et generelt grunnlag her. Problemer som enkelte aktører kan ha 

møtt i å komme i inngrep med prosessen, skyldes snarere det generelle problemet for 

”andre” å koble seg på denne type planprosesser. Både andre private og 

interesseorganisasjoner har gjerne ikke en organisering som gjør at de kan reagere 

samlet og i tide for å ivareta sine interesser og fremme sine synspunkt innenfor det tids-

”vinduet” som slike prosesser forutsetter og tilskriver. Men dette er mer et generelt 

poeng og problem i forholdet mellom en strukturert og til dels teknisk detaljplanprosess, 

og interaksjon med løsere organiserte enheter som interesseorganisasjoner og private 

aktører ofte kan være.  

 

Det kom flere klager på reguleringsplanvedtaket etter hvert – og flere etter at 

klagefristen var løpt ut. Klagerne av den typen som er referert til over,  

interesseorganisasjoner og private aktører. Flere av klagerne viser nettopp til at 

klagefristen var kort og at perioden for å innlevere klage falt sammen med starten på 

ferieavvikling – dette er begge forhold som nettopp løst organiserte enheter kan ha 

vansker med å forholde seg til45.   

 

Det er også en kompliserende faktor at en detaljplan skal være nettopp det, en 

detaljering av hvordan et planformål skal utnyttes gitt de rammer som allerede er lagt 

gjennom kommuneplanen arealdel. Detaljplanleggingen bør ikke brukes til ”omkamper” 

om planformålet – argumenter av typen ”vi er egentlig i mot dette planformålet, og 

derfor bør det bygges / utvikles slik og slik” kan ikke tillegges mer vekt enn som et hvert 

annet forslag til utvikling / utbygging innen planformålets rammer. Eksempelvis fremmet 

Word Wildlife Fund (WWF) en uttalelse46 hvor ”WWF-Norge fraråder utbygging”  i deler 

av området ”fordi området med sin spesielt verdifulle natur opprinnelig var tenkt 

omfattet av Lemonsjølia verneområde”. Dette er en typisk invitasjon til omkamp, hvor 

kommunen – etter vår oppfatning ganske konsistent med logikken i plan-prosesser etter 

plan- og bygningsloven – svarer med å si at ”avgrensing av hytteområdet er avklart som 

kommuneplansak”47.  

 
 

                                                 
45 For eksempel Lemonsjøen Vel som leverte inn klage på kommunens vedtak 23.08.03 – noe som var mer enn 
7 uker etter at klagefristen var løpet ut. Også WWF var involvert i en diskusjon om tidsfrister og leverte sine 
klager for sent. Hørings- og klagefrist var 27.06.02 og WWF sin klage var dagsett i august og kom i to 
omganger. Selv Fylkesmannen oversatt tidsfristen ”Ved ein feil vart diverre ikkje uttalefristen overhalden …” 
(Brev fra Fylkesmannen datert 04.07.02) 
46 Brev fra WWF 01.04.02 
47 Se Kommunestyresak 031/02 
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6.4 To typer operasjonalisering, muligheter og valg 
 

Vi skal med utgangspunkt i miljøkravene som er gitt med de sekundære plankravene se 

nærmere på hvordan disse er søkt operasjonalisert. Det sentrale spørsmålet i denne 

gjennomgangen er ikke det prosessuelle i seg selv. Vi minner om at dette allerede er 

vurdert av Fylkesmannen som ledd i klagesak, og det er ikke vår oppgave å overprøve de 

vurderinger som er gjort her mht om prosessen har vært i hht bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. 

 

Poenget med denne gjennomgangen er om eventuelle problemer med å innfri 

miljøambisjonene kan føres tilbake til PBL som et plansystem. Spørsmålet som ligger bak 

er om PBL-systemet hemmer et godt arbeide med miljøproblematikken (og ikke om de 

valgte løsningene miljøteknisk vurdert er gode, og heller ikke om PBL’s bestemmelser 

som medvirkning og høring mv er fulgt – noe fylkesmannen har vurdert).  

 

Vi kan dele miljørelatert operasjonalisering knyttet til utarbeiding av en reguleringsplan i 

to hovedtyper: 

 

Type 1  Hvilke muligheter som vurderes 

 

Type 2  Faktisk valg av løsning(er) – muligheter som forkastes, og den som velges 

 
 
6.4.1 Om Type 1 operasjonalisering – muligheter som vurderes 

 

Som prosesslov legger plan- og bygningsloven føringer og krav for hvordan prosessen 

skal gjennomføres. Her er det imidlertid muligheter for utbygger selv å vurdere flere 

forhold. Dette omfatter hvordan og til dels hvilke aktører som skal inkluderes når og 

skape dialog. Dette aspektet ved prosessen er vurdert av fylkesmannen i egen klagesak. 

Utbygger kan videre selv vurdere i hvor stort omfang man skal utrede alternative 

løsninger og dermed legge bredest mulig grunnlag for de miljøvennlige løsninger man 

ettervert kommer fram til. I denne evalueringen er det dette som er i fokus.  

 

Som redegjort for innledningsvis foreligger en initiell enighet som kom til uttrykk i 

veiledende planbestemmelser fastlagt at ”miljø” skal tillegges vekt i prosessen. Utbygger 

har også flagget dette som et miljøvennlig prosjekt. 

 

Dette aspektet ved en operasjonalisering dreier seg om hvilket utvalg av mulige 

løsninger utbygger forholder seg til før det treffes et endelig valg. Dette er en kritisk 

faktor i den forstand at gode løsninger normalt vil kreve gode overveielser, og gode 

overveielser vil normalt kreve at flere mulige løsninger tas i betraktning. Med ”normalt” 

menes at i en del sammenhenger så er det gitt, enten pr lov eller likende sterke føringer, 

hvilken løsning som skal brukes. Dessuten er det ikke slik at et stort utvalg av mulige 

løsninger er en nødvendig betingelse for gode løsninger – det er eksempelvis fullt mulig å 
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”snuble” over en god løsning uten å ha tatt andre i betraktning.  Det er heller ikke slik at 

mange opsjoner er en tilstrekkelig betingelse for et heldig valg, man kan fremdeles treffe 

et endelig valg som ikke kan karakteriseres som godt fra et perspektiv – for eksempel fra 

et miljøperspektiv. Det drøftes nærmere i operasjonalisering type 2. 

 

En rekke forhold kan påvirke det antall muligheter som vurderes i operasjonaliseringen, 

som: 

• ved at utbygger selv utarbeider konkrete løsningsmuligheter - ved hjelp av ekstern 

eller intern fagkompetanse 

• ved at utbygger benytter seg av allerede eksisterende løsninger – som utbygger har 

brukt med helle ved tidligere anledninger, eller liknende 

• ved at utbygger legger opp til gjensidig informasjonsutveksling og medvirkning fra 

interessenter med kompetanse på miljøspørsmål 

 
6.4.2 Om Type 2: de muligheter som forklastes, og den som velges  

 

Dette handler om hva som til syvende og sist legges vekt på i beslutningen om hvilke 

løsninger som velges. Sett fra et miljøsynspunkt er det løsningen som velges som er 

interessant til slutt, og i forhold til det er utvikling av mulige løsninger et ”instrument”, et 

virkemiddel. 

 

Det er i denne endelige avveiingen at forskjellige hensyn som kan stå mot hverandre må 

prioriteres, som miljø mot økonomi. Det er også i dette valget at ”egentlige” 

prioriteringer vises, men altså også i den forstand at valget kan være fastlagt i og med 

lover og forskrift. I det tilfellet viser valget samfunnsmessige prioriteringer, og ikke 

nødvendigvis utbyggers. 

 
 

6.5 Landskap, tilpasning, utforming og størrelse 

 
6.5.1 Ambisjonen 

 

Ambisjonen for den miljømessige løsningen av stedsforming og arealbruk, uttrykkes slik i 

kommunens planmål: 

 

”Hyttefeltet skal være landskapsmessig tilpasset. En skal legge vekt på den 

tradisjonelle bruken av området – setring, skogbruk, jakt og fiske – og om mulig 

utarbeide byggtekniske krav om utforming som kan videreføre byggeskikken.” 

 

Vi skal se på hvordan dette ble behandlet i operasjonalisering av type 1 valgmuligheter, 

og type 2 faktisk valgt løsning. 
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6.5.2 Om utfordringen 

 
Med landskap menes gjerne de store trekk i naturomgivelsene hvor det visuelle og 

estetiske gjerne er i fokus. Lemonsjø-området har store og åpne landskapsrom med gode  

muligheter til utsikt – og også innsikt i området. Hyttene og feltet kan bli et dominerende 

og ”invaderende” syn på lang avstand. Sistnevnte forhold må oppfattes som uheldig 

dersom et hyttefelt skal være landskapsmessig tilpasset – men som man allerede kan se 

av de begrepene vi bruker her (”dominerende og invaderende”) er det et sterkt innslag 

av subjektive vurderinger her. Skogen i den nedre (søndre) delen av planområdet ved 

Lemonsjøen var nylig snauhugget, og det vanskeliggjør selvfølgelig 

landskapstilpasningen på kort sikt (i skogfaglig betydning).   

 

En tilpasning av hyttefelt i landskapet innebærer en tilpasning til 

o bruk – som har sin basis i tradisjonell etablert virksomhet48 knyttet til høsting og 

bruk av utmarksressurser og som skal møte nye krav til rekreativ bruk av utmark  

o økologi – som har sin basis i naturvitenskapelig kunnskap med tilhørende 

miljøpolitikk  

Både økologi, tradisjonell og rekreativ virksomhet har et avhengighetsforhold til 

elementer og struktur i landskapet. Fra et bruksperspektiv, tradisjonell og rekreativ, må 

struktur og elementer være tilpasset. Det betyr at slike ting som tilgang, forstyrrelser, 

ressurstilfang osv må sikres i en utbygging. Fra et økologiperspektiv legges gjerne fokus 

på slikt som å minimere forbruk, minimere arealinngrep og plassere dem slik at de minst 

mulig ødelegger biologisk mangfold osv.  

 

En miljøvennlig planprosess skal avveie nødvendige og tilstrekkelige inngrep for å sikre 

planformålet mot nødvendig tilpasning for å sikre brukshensyn og økologiske hensyn, og 

bør også sikre at framtidig bruk og naturgrunnlag opprettholdes.  

 

Bruk av areal er en nøkkelfaktor i miljødebatten. Debatten om hva som er en bærekraftig 

eller på annen måte en miljøvennlig arealbruk, er komplisert. Man kan ikke ta 

utgangspunkt i at det finnes en omforent og lett tilgjengelig enighet. Det er lett å forstå 

og man må akseptere at forskjellige aktører i konkrete planprosesser som her kan ha 

forskjellige oppfatninger. Det er heller ikke oppgaven i denne evalueringen å ta stilling til 

om den ene eller andre part har rett, men snarere om planprosessen fremmer eller 

hemmer en god behandling av spørsmålet.  

 

Det er allikevel et punkt som er viktig for å vurdere kvaliteten i prosessen: området var 

gjennom arealplanen avsatt til fritidsutvikling og gitt tilhørende planformål. Dette er 

viktig fordi det er her snakk om en fornuftig bruk av et område, og ikke et vern av 

området med minst mulig bruk. Det er heller ikke snakk om minst mulig fritidsbruk av 

hensyn til tradisjonell bruk (skog, beite med mer) men altså en fornuftig bruk som skal 

ta tilbørlig hensyn til natur og tradisjonell bruk gitt planformålet. Innspill som forsøker å 

                                                 
48 Virksomhet kan være sætring, skogbruk, jakt og fiske. 
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gå tilbake til spørsmålet om bruk eller vern, vil vi betrakte som forsøk på å avspore 

debatten og prosessen.  

 

Hva fornuft og tilbørlighet er, er åpenbart en vurderingssak snarere enn noe som man 

kan gi et klart og udiskuterbart svar på. Det åpner derfor for interessekamp og politikk. 

For å ha en plattform å kommentere denne ut fra vil vi legge til grunn følgende tema og 

”utgangsverdier” 49: En bærekraftig bruk av areal for fritidsformål betyr (som en 

hovedregel – dog med flere unntak): 

o Det som bygges og utvikles brukes – om ikke mest mulig så i alle fall minst i det 

omfanget som er forutsatt. Dette fordi det å bruke ressurser til å utvikle 

strukturer som så ikke brukes ikke er bærekraftig. 

o Det som allerede er bygget og områder som allerede er i bruk, skal søkes brukt 

mer effektivt. Dette fordi det å ta stadig nye områder i bruk og bygge nye bygg, 

veier med mer normalt er mer problematisk, enn å bruke mer effektivt områder 

som allerede er tatt i bruk. 

o Nye areal som tas i bruk, skal brukes mest mulig effektivt (for sitt formål). Dette 

fordi flest mulig brukere skal ha tilgang til ”godene” med minst mulig forbruk av 

arealressurser.  

 

Implisitt ligger det i dette at det innen et gitt areal gjennomgående er bærekraftig å 

bygge tett, og på den måten la størst mulig områder ligge uberørt og med størst mulig 

avstand til neste inngrep. Positive miljøeffekter er derfor at fortetting gir en 

konsentrasjon av naturinngrep og dermed skåner landbruksområder, bevarer biologisk 

mangfold og sammenhengende friluftslivsområder. Fortetting er allikevel ikke udelt 

positivt i et miljøperspektiv; det kan forringe et steds særpreg, kulturhistoriske 

elementer og landskapstrekk generelt. Eksisterende ski-, løypenett og grøntområder kan 

bli påvirket negativt og trafikkbelastningen kan øke.  

 

Utfordringen i et stedformingsperspektiv ligger dermed på flere nivåer; total belastning i 

området, plassering av tomtene, tomtenes størrelse, bygningenes størrelse, bygningens 

utforming, infrastruktur mm. 

 

6.5.3 Vurderte løsninger 

 

Utbygger engasjerte biologisk kompetanse for å foreta en botanisk kartlegging i 

planområdet. ”Sårbare områder” ble kartlagt og tatt hensyn til i plasseringen av tomter 

og bygninger. Viltkart fra kommunen er videre lagt til grunn og blitt en del av 

vurderingene i planlegging og plassering av tomter. 

 

Utbygger har benyttet kompetanse fra ekstern landskapsarkitekt og arkitekt for å ta 

hensyn til terrengtilpassing. Disse har vært på befaring sammen og vært med i 

prosessen som har ledet til endelig plassering av tomter og hytter. I denne prosessen har 

                                                 
49 Med ”normalverdier” mener vi at dette er et utgangspunkt for å vurdere en posisjon. Avvik fra ”normalverdi” 
kan vært uproblematisk og til og med fornuftig, og representere en tilpasning til lokal situasjon og forhold. 
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det også vært mulig for eksterne aktører å komme med innspill – blant annet i 

arealplanmøte50, informasjonsutvekslingsmøter med eksisterende hytteeiere, 

næringslivet lokalt, lokal naturvernorganisasjon og i møte med kommunale politiske 

organer.  

 

6.5.4 Fortetting 

 

Fortetting ble ikke viet vesentlig oppmerksomhet (heller ikke for landskapsarkitektene), 

med unntak av noen hytter i det nordre feltet som kan karakteriseres som 

fortettingshytter i eksisterende hytteområde. Utbyggers argument for å ikke legge å vekt 

på fortetting i det nordre området var at en framtidig utbygging i området vil føre til en 

mer effektiv fortetting enn man kunne få til i dag. Utnyttelsesgraden i det søndre 

området er imidlertid høy i tradisjonell målestokk, men dog innenfor rammen av 

enkeltstående hytter (ikke tun eller ”landsby”, og ikke fritidsbolig-kompleks/-blokk/-

rekkefritidshus eller hva man vil kalle det).  

 

Utbygger har i disse sakene betydelig handlingsrom og setter premisser når hytter og 

tomter plasseres på kartet for første gang. Det er viktig å merke seg at utbygger ikke 

hadde intensjon om å fortette i noen stor grad i det eksisterende feltet. Kommunen har 

heller ikke gitt signaler om at dette var spesielt ønskelig.  

 

6.5.5 Plassering 

 

Det endelige plassering av tomter/hytter er et resultat av flere prosesser som inneholder 

ulike faktorer og aktører (dynamikk, struktur og aktører). Det er allikevel ikke å komme 

fra at Statskog tidlig i prosessen låste hovedtrekkene i planløsningen. Det er for så vidt 

ikke uvanlig i slike prosesser, men begrenser like fullt mulige løsninger51. Uten å skulle 

gå i detaljer her, var det etter vår oppfatning en grunn til at debatten mellom Allgrønt og 

Statskog ble så fastlåst: selve mulighetsrommet for løsninger var allerede i praksis 

fastlagt.  

 

Ulike aktører/interessegrupper vil naturlig nok ha ulikt syn på om resultatet og 

stedutformingsløsningen har et miljøvennlig tilsnitt – og dermed om 

stedformingsambisjonene er innfridd. Aktører med ulik ståsted faglig, hva angår 

tilknytning til området (både romlig og hva angår virksomhet med mer) vil ha ulike 

utgangspunkt for diskursen52, og dermed også ulikt syn på om tiltak og 

                                                 
50 Arealplanmøtet er fylkeskommunens samordningsmøte mellom fylkesmannens og fylkeskommunens 
avdelinger, vegkontoret, evt. andre aktuelle myndigheter og kommunen.  
51 Nå skal man være klar over at Sørfeltet er et vanskelig for landskapsmessig tilpasning. Det framstår i dag 

som et åpent landskap ikke minst fordi det ble er snauhogd (av Langmorkje Allmenning) forut for denne 

utbyggingsprosessen. Silhuettvirkningen medfører at tradisjonelt utformede hytter hyttene blir liggende 
eksponert i en jevnt stigende og til dels snauhogd liside. Med tiden vil selvfølgelig skogen komme tilbake, og 

det vil i noen grad gjøre at fritidsboligene blir gjemt inn i landskapet. 

 
52 En diskurs oppfattes her som et språklig uttrykk for et tenkesett (Madsen 1973) 
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operasjonalisering er tilfredsstillende i et miljøperspektiv. Det forhold at målene for 

tilpasningen ikke er konkretisert på forhånd men mer foreligger som generelle perspektiv 

og prinsipp, gjør diskursen ennå mer åpen for forskjellige tolkninger.  

 

Det er vårt inntrykk at utbygger har forsøkt å få til gode plasseringsløsninger av hyttene 

innad i feltet – gitt at et grunnleggende konsept om tradisjonell utforming av 

enkeltstående fritidsboliger legges til grunn. Statskog/utbygger engasjerte ekstern 

kompetanse innen landskapsarkitektur for å sørge for en plassering av hyttene innad i 

feltet som ble oppfattet som ”miljøtilpasset”. Landskapsarkitekt var på befaring i 

planområdet og jobbet ut fra kriteriene om å unngå eksponerte plasseringer, unngå 

biologisk sensitive områder, og få til en rasjonell logistikk i området (biler, stier, løyper). 

Viltkart og botanisk dokumentasjon har også lagt til grunn for plassering. Løsninger / 

varianter ble bearbeidet underveis i prosessen (også internt når tekniske og andre 

hensyn også skulle ivaretas) og etter innspill fra andre aktører. Statskog presenterte 

løsningene i flere fora; både i politisk utvalg i kommunen og i arealplanmøte53. De 

preliminære forslagene var gjenstand for kommentarer og innspill underveis.  

 

6.5.6 Hyttenes størrelse 

 

En reguleringsplan kan ikke godkjennes uten at grad av utnytting er fastsatt i 

reguleringsplanbestemmelsene. Dette uttrykkes gjerne gjennom å angi byggegrenser 

innfor tomtegrensene, og videre angi maksimalstørrelse på fritidsboligenes grunnflate. 

 

Vågå kommune har en gjeldende retningslinje for LNF-områder som tillater 100 m2 samla 

grunnflate for fritidsbygg. En 100 m2 arealgrense har blitt etablert som en fast praksis i 

kommunen. Samtidig har begrenset hyttestørrelse blitt selve bildet for miljøvennlighet i 

prosjektet. Hyttestørrelse – i betydningen total bebyggelse på tomta – har utvilsomt vært 

det mest og diskuterte temaet blant politikerne i Vågå kommune. Utnyttelsesgrad og 

hyttestørrelse er i mange kommuner et omstridt tema, og i Vågå var hyttestørrelse det 

(eneste virkelige) temaet som vekket debatt. Utbyggingsplanene har blitt profilert fra 

kommunens side med en arealgrense på 100 m2. Argumenter mot store hytter er har 

ofte en miljøforankring både med tanke på stedforming og energibruk. Hyttene ligger i 

landskapet og kan ofte betraktes som estetiske inngrep. Store hytter vil nødvendigvis 

oppfattes som større inngrep enn små hytter med samme form og farge.  

 

Vi må her skille mellom forskjellige diskurser: 

o Vi har en estetikkdebatt som omfatter terrengtilpassing og selve utforming av 

byggene – denne faller utenfor denne evalueringen.   

o Vi har en naturmiljødebatt som dreier seg om fritidsboligenes virkning på 

naturmiljøet uansett estetisk utforming. Denne kommer vi tilbake til. 

o Vi har en debatt om hva markedet foretrekker. Her kommer jo selve forestillingen 

om ”høy standard” til uttrykk i form av konkret betalingsvillighet. I den 
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sammenheng blir stort bo-areal i seg selv i markedet vel oppfattet som et uttrykk 

for høy standard. 

o Vi har en teknisk debatt om konsekvenser for størrelse av utviklingen mot 

høystandard fritidsboliger. Hovedinnholdet i denne er at høystandard fritidsboliger 

i dag er større fordi det er en proporsjonalitet mellom økt standard og økt 

hyttestørrelse. Det fordi økt standard betyr installasjoner i hyttene som er 

arealkrevende (toalett, bad, vaskerom, tørkerom). 

o Vi har en politisk debatt hvor politikere leter etter virkemidler, og da både  for å 

vise handlekraft og komme i faktisk styringsinngrep med fritidshus-

”eksplosjonen”.  

 

Naturlig nok er det slik ingen av disse debattene konkluderer med entydige med en gitt 

hyttestørrelse. I naturmiljødebatten er det det samlede bebygde areal og arronderingen 

av dette som betyr noe, snarere enn enhetenes størrelse. Markedets preferanser er 

elastiske og konjunkturbetingede, og kan uansett ikke tas som argument for at man bør 

bygge stadig større eller mindre fritidshus eller at samfunnet bør overlate til markedet 

ved å erstatte faglig vurderingen  med konsumenters betalingsvillighet. Spørsmålet om 

det er en nødvendig eller tilstrekkelig minstestørrelse for en gitt teknisk standard er nok 

mer ett spørsmål om valgte løsninger, enn absolutte grenser.  

 

Det er kommunepolitikerne som bestemmer øvre grense på hyttenes størrelse, og i den 

forstand er det den politiske diskusjonen som er den konkluderende. Man kan for så vidt 

oppfatte de øvrige diskusjonene som en type premissleverandører til denne. I den 

politiske diskusjonen vil forskjellige parter legge forskjellig vekt på betydningen av de 

forskjellige premissene og gjerne på en måte som avspeiler politisk grunnholdning.    

 

I denne saken utviklet seg en grunnleggende uenighet om nettopp størrelse. Denne var 

til dels innad mellom forskjellige politiske fløyer i kommunen, og dels i forholdet mellom 

kommunen og utbygger.  

 

Ikke minst på grunn av prosjektets forhistorie og ”flagging” som miljøprosjekt (se 

rapportens innledning), kom debatten til å dreie seg om hva som kan kalles miljøvennlig 

forsvarlig mht størrelse. Dette innholder både spørsmålet om størrelse spiller noe viktig 

rolle naturmiljømessig og hva som er eventuelt er grensen.  

 

Statskog sa tidlig i fra at de ønsket større areal enn det kommunen ga uttrykk for at de 

ville godkjenne. Reguleringsplanen med planbestemmelser og forslag til retningslinjer ble 

lagt fram for det faste utvalget for plansaker den 23. mai 2002. Dette forslaget hadde 

følgende ordlyd: 

  

”Total bebyggelse skal likevel ikkje overskride 110 m2 T-BRA. Hovudhytta skal ikkje 

overstige 85 m2”.  
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Reguleringsplanen ble behandlet og lagt ut på høring etter at blant annet følgende 

endring ble innarbeidet i planen:  

 

T-BRA blir satt til 95 m2.  

 

Dette ble også det endelige resultat etter vedtak i kommunestyret 2. juli 2002. At 

kommunen valgte å forholde seg til 95 m2 – og ikke 100 m2 – skyldtes måten å beregne 

arealet på. T-BRA tar nemlig utgangspunkt i innvendige mål, og utvendige mål vil i 

praksis da nærme seg 100 m2. 

 

Denne debatten rundt arealbegrensningen er etter vår oppfatning ikke viktig som en 

naturmiljødebatt. Partene er uenige i en grense, men om fritidsboligene er 90 m2 eller 

100m2 spiller i direkte forstand liten rolle for naturmiljøet. Større areal vil – alle andre 

forhold like – medføre større arealforbruk, større energiforbruk, større forbruk til  

bygging og slike forhold. Men dette i seg selv kan neppe tillegges særlig betydning 

innenfor et miljøperspektiv.  

 

Indirekte kan det være av interesse. Det interessante er da om og hvordan økt areal kan 

”kompenseres for” på gode plasseringsløsninger (estetikk) og gode energiløsninger 

(energi). For eksempel kan en hytte på 100 m2 kanskje og gjennomgående ha mer 

rasjonelle romløsninger og sonering i kalde og varme soner. Dette kan i sin tur føre til 

mer rasjonell energibruk og kanskje et forbruk som kan måle seg med hytter som er 

mindre. 

 

I et rent energiperspektiv i et høystandard hyttefelt kan man altså spørre seg om ikke 

tilrettelegging og vilje til å etablere alternative energikilder, isolasjonskrav, ENØK-

informasjon og andre tiltak vil være like viktig som å unngå at det totale hyttearealet pr 

tomt øker med om lag 20 prosent fra tidligere praksis. Større hytter vil nødvendigvis 

oppfattes som større inngrep enn små hytter med samme form og farge, men i et 

estetikkperspektiv bør imidlertid aspekter som terrengtilpassing og utforming vektlegges 

og vurderes sammen med totalstørrelsen på hyttene. 

 

6.5.7 Tomter 

 

Plasseringer av tomter, tomtenes størrelse og fritidsboligens plassering på selve tomta 

er, ved siden av selve utformingen av boligenheten og den logistiske infrastrukturen 

vesentlige for landskapsmessig innpassing. Tomteplassering i terrenget og plassering av 

hytter på tomtene har og energimessig betydning fordi mikroklimavariasjoner (vind- og 

soleksponering, nedbørsmønster ol) er av betydning i forhold til oppvarming av hytta.  

 

Store tomter innenfor en tradisjonell ”enefritidsbolig-aktig” utbyggingsmåte vil kunne 

bety at bygningsmassen ”vannes ut” i terrenget og dermed virker mindre prangende og 

dominerende på avstand. Men det har selvsagt den negative konsekvens at inngrepene 

spres utover et større utmarksareal.  



 57 

Planbestemmelsene legger føringer for både hvor og hvordan bygningene skal plasseres 

på tomta – for å sikre best mulig tilpassing i terrenget. Tomtene er definert etter en 

vurdering av terrenget (helning og eksponerte og sårbare skrenter). Anbefalt plassering 

for hovedhytta er vist på en illustrasjonsplan og med stikk i terrenget. Punktet skal ligge 

innenfor ytterveggen til hovedhytta. 

 

Det er to forhold som er viktige for det konkrete resultatet av føringene i kart og 

planbestemmelser – tomtenes størrelse og føringenes tyngde for den praktiske 

gjennomføring 

• Tomtene er forholdsvis store. Det valget som må treffes er om bygningene kan ligge 

som tun, eller ”flyte” utover og klyngene vannes ut og resultatet dermed bli at det ser 

ut som en vanlig hyttebebyggelse. Bygningene skal etter planens bestemmelser 

plasseres i tunform ”der det ligger til rette for det”.   

• Planbestemmelsene, hvor konkrete og bindende skal de oppfattes? Allgrønt skriver at 

”Skal intensjonene sikres må det være konkrete krav til marksikringsplan, kotert 

utomhusplan, sikringssoner rundt hver hytte med mer. Slik bestemmelsene fremstår i 

dag er det stor grad av skjønn for den enkelte hytteutbygger som vil avgjøre om 

intensjonene gjennomføres” 

 
6.5.8 Utforming av bygningene 

 

Det kan gås langt i fastsettelsen av generelle bestemmelser om bevaring av vegetasjon 

og innpassing i terrenget Volum, materialbruk og farger på hyttene har betydning i et 

landskapsmessig tilpassingsperspektiv og Statskog/utbygger engasjerte tidlig ekstern 

arkitekt som skulle komme med konkrete forslag på hyttetyper gitt lokale tradisjoner. 

 

Arkitektoniske eksempler på hyttetyper som tar hensyn til landskapet rundt Lemonsjøen 

har blitt produsert og presentert.  

 

Krav til plassering og utforming har blitt nedfelt i de endelige reguleringsbestemmelsene 

– og dermed blitt bindende. Kravene er detaljerte og legger betydelige føringer for 

hvilket estetisk uttrykk hyttene skal få. Det inneholder bestemmelser om: 

• plasseres etter et forhåndsdefinert punkt  

• takvinkel er definert  

• valma tak er ikke tillatt 

• takoppløft, rammeloft, ”oppstugu” og takarker ikke kan benyttes 

• naturmaterialer skal benyttes til taktekking 

 

6.5.9 Drøfting 

 

Om vi ser på utvikling og vurdering av mulige løsninger (type 1 operasjonalisering), må 

det etter vår oppfatning sies å være løst på en tilfredstillende måte – dog med en kritisk 

merknad knyttet til selve at ”lay-out” på tomter tidelig ble låst til en tradisjonell 

feltutbygging. Dette førte til at et radikalt annerledes grep ikke ble vurdert på linje med 
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det tradisjonelle. Debatten som ble ført med utenforstående fagmiljø handlet ikke minst 

om dette at helt andre konsept burde vurderes (og at disse etter deres oppfatning var 

”det beste”). Fra det hold ble det blant annet argumentert for at en løsning med en 

kompakt utbygging ville være bedre, ikke minst fra et miljøsynspunkt. Det ville føre til en 

tettere og mer rasjonell utnytting av de areal man tar i bruk, og det ville føre til mindre 

konflikter i et flerbruksperspektiv (for eksempel utmarksbeite, annen rekreativ bruk av 

områdene).  

 

Det er grunn til å tro at når utbygger – og kommunen som jo på reguleringsplannivå kan 

fastlegge hvordan felt skal utvikles med tomtegrenser og utnyttingsgrad – ikke ville inn 

på en slik kompakt fritids-”rekkehus” eller liknende konsept, så bunnet det i en 

risikovurdering i forhold til markedet. Det tradisjonelle utbyggingskonseptet med tomter i 

et ”sjakkbrett-liknende mønster” i feltet har vist sin berettigelse i markedet. Dette på  

tross av at dette utbyggingsmønsteret faller dyrere en en kompakt ”landsbypreget” 

løsning, fordi den tekniske infrastrukturen (vann, avløp, strøm, vei) må føres fram til 

mange små enheter. Kommunen fant åpenbart ikke grunnlag for å overprøve utbyggers 

vurderinger her. 

 

Det er ikke en oppgave for denne evalueringen å skifte vær og vind i dette spørsmålet. 

Den senere tids utvikling i for feltet, har dog vist at den løsningen ikke har hatt den 

kommersielle suksess som utbygger forventet. Tomtene slik de nå legges for salg 

oppfattes åpenbart som dyre i et marked som de siste par årene ikke har hatt en 

høykonjunktur.  

 

Uten å ta stilling til det endelige valget, har vi her en situasjon hvor det hadde vært en 

styrke for operasjonaliseringsprosessen mellom arealplan og reguleringsplan, om andre 

løsninger en ”sjakkbrettet” hadde vært vurdert. Har rammeverket for plan- og 

bygningsloven virket hemmende for en ”fordomsfri” vurdering av mulige 

utbyggingsmønster på vegne av miljøet? Har rammeverket virket styrende eller sågar 

fremmende for at ”gode gamle” løsninger ble valgt? 

 

Etter vår vurdering kan ikke årsaken til at man ikke gikk bredere ut i vurdering av mulige 

utbyggings-konsept tillegges PBL som hemmende rammeverk. Slik sett har rammeverket 

fungert tilfredstillende. På den annen side har heller ikke rammeverket oppfordret til – 

eller satt krav til – at flere parallelle muligheter på et slikt konseptuelt nivå skal vurderes 

og eventuelt presenteres for for eksempel kommunen i et saksframlegg.  

 

Etter vår oppfatning kan ikke denne utbyggingen sies å innfri de forventninger til en 

nyskapende miljøprofil som er signalisert innledningsvis i det henseende vi ser på her.  

 

For de øvrige valg som ble truffet, bygg utforming, størrelse, og lignende er det vår 

oppfatning at plan- og bygningsloven har fungert tilfredstillende.  
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6.6 Energi 

 
6.6.1 Ambisjonen 

 

”Energiforbruket pr. utbygd enhet innenfor en høystandard ramme skal 

minimeres.” 

 

6.6.2 Situasjonen 

 

Utgangspunktet var at hyttefeltet på Lemonsjøen skulle planlegges med høystandard 

hytter. Høystandard hytter er definert som hytter med strøm, innlagt vann og avløp og 

helårsvei. Høyere standard er ofte korrelert med større hytter, høyere bruksfrekvens og 

på den måten også økt energiforbruk pr kvadratmeter som en følge av mer bruk (selv 

om energieffektiviteten gjerne er vesentlig større enn for en enkel hytte med mindre 

isolasjon osv). Energi benyttes både til oppvarming av hytte og vann samt til belysning 

og elektriske bruksartikler (som vaskemaskin, TV og belysning). Her, som i andre 

sammenhenger når det diskuteres bærekraftig energiforbruk og miljø, er det vel et 

sentralt poeng å skille mellom luksusforbruk og ikke, og å finne fram til riktig kvalitet54 

på energibæreren i forhold til energibehovet.  

 

Oppvarmingsbehovet er avhengig av flere forhold, som: 

ü Størrelsen på oppvarmet areal, sonering av areal og innetemperaturregime 

ü Isolasjonsstandard, valg av byggematerialer og hyttas utforming 

ü Utetemperatur 

ü Mikroklima som vind, trekkforhold og solforhold ved hytta 

ü Bruksmønster: hvor ofte og hvordan? 

 

I et miljøperspektiv er både energiforbruk og energikilde (og kildens kvalitet) av 

betydning55. Det totale forbruk og belastningen på miljøet er avhengig av type 

energikilde. Et særegent trekk ved Norge er at det blir brukt mye elektrisitet - en 

høyverdig eller høykvalitets energikilde - til oppvarming (et lavverdig formål). Det er 

også en kjensgjerning at prisene generelt ikke har vært avskrekkende høye og til hinder 

for bruk av elektrisitet til oppvarming, i alle fall ikke før de siste to fyringssesongene. 

Substitusjon av elektrisitet som oppvarmingskilde har ingen tradisjon i planleggingsfasen 

av nye hyttefelt i Norge. 

 

En reguleringsplan kan ikke regulere privatrettslige forhold som restriksjoner på 

hytteeiernes totale strømforbruk. Restriksjoner må forankres på andre måter – men 

mulighetene er begrensede. Utbygger ga tidlig signal om at de ikke ønsket å utvikle 

virkemidler som gjennom avtaler som begrenset det private totalforbruket – også fordi 

det offentligrettslige grunnlaget for dette er svært begrenset. Statskog ønsket å få til 

                                                 
54 Her tenker vi på energibærerens evne til å brukes for høygradige formål. Eksempelvis har elektrisk strøm høy 
kvalitet, ved har lav.  
55 Selv om forbruk er det som nevnes i ambisjonene 
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miljøvennlige energiløsninger ved å utvikle tilbud som byggherrene kunne velge (eller la 

være).  

 

Potensialet for å minimere energiforbruket og effektene på miljøet kan ofte være et 

spørsmål om tilgjengelighet til ulike alternative energikilder og differensierte løsninger for 

å dekke et gitt behov – en økt tilpasning av riktig kvalitet til ulike formål. Tilgjengelighet 

bunner ofte i økonomiske spørsmål – både for utbygger og hytteeier, og det er ikke 

uvanlig at alternative løsninger strander på at det ikke er økonomisk lønnsomt for 

entreprenør og hytteeier - på kort sikt. 

 

Utbygger har i dette tilfellet vært i kontakt med Energiråd Øst56 og jobbet med 

muligheten for å søke å legge til rette for alternative løsninger for energikilder. Dette er 

rimelig å gjøre i et forbruksperspektiv. Det er et viktig spørsmål om hvordan en 

alternativ energikildeløsning for et helt felt skal forankres i en plan  – om det er mulig å 

regulere inn energikildeløsninger for et helt felt. Energiråd Øst (rådgiver) har vært i 

dialog med Statskog underveis. Enhetlige praktiske løsninger mht energikilder har vært 

vurdert; et gassnett og fjernvarme (flis) til oppvarming har vært vurdert, men det viste 

seg at det ikke lå til rette for dette på grunn av bruksfrekvens og varmetetthet (for 

spredt bebyggelse).  

 

Uansett er det en del som kan gjøres i en tilretteleggings(informasjons)fase når det 

gjelder miljøvennlige (oppvarming)energikilder og ENØK-tiltak på individnivå – som for 

eksempel individuelle gassovner og pelletsovner. Gassløsninger på individnivå er ansett 

som urealistisk, men både Statoil og HydroTexaco har blitt involvert og utfordret med 

tanke på pelletsoppvarming. 

 

6.6.3 Retningslinjene om energi 

 

Utbygger utarbeidet retningslinjer til reguleringsplanen. Retningslinjer til en 

reguleringsplan er ikke juridisk bindende. Retningslinjene i planen søker å påvirke 

energiforbruket indirekte. Retningslinjene tar for seg forhold som gjelder bruksregime. 

Retningslinjene inneholder også et punkt om isolasjon som er relevant i en 

energisammenheng. 

 

”Energi 

• Tilkopling til nett skal gjerast slik at tovegs kommunikasjon kan skje for å ha 

moglegheit for fjernstyring av energiforbruk og annen fjernkontroll. I tillegg til 

hovudsikringen skal hytta ha utstyr som avgrensar effektuttaket til maksimalt 10 kW. 

• Det skal nyttast separaate kursar til elekt riske omnar, golvvarme og 

varmtvannsbereder slik at lokalt energiselskap periodevis skal kunne kople ut 

elforbruk. 

                                                 
56 Energiråd øst har et pilotprosjekt gående i tre fylker om hytter og energi   – i samarbeid med MD, NVE og tre 
fylkeskommuner. Lemonsjøen hyttefelt ble delprosjektet i Oppland. Energiråd Øst har vært rådgiver for 
Statskog underveis i prosessen med tanke på miljøvennlige løsninger for planområdet. 
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• Det skal ikkje kunne nyttast elektrisk energi utvendig til andre forhold enn utvendig 

lys, motorvarmar for bil og elektriske verktøy. 

 

Isolasjon 

• Hovedhus og anneks skal tilfredsstille minimum same krav som bustadhus i teknisk 

forskrift til PBL av 14. juni 1985 kapittel 8 (isolasjon) 

 

Retningslinjene om energi skal (og må) forankres i privatrettslige avtaler mellom 

utbygger og utbygger i den grad de skal gis rettslig virkning.  

 

En mulighet ville vært å lage en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger om at 

feltet skulle utvikles med nærmere spesifisert energileveranse-infrastruktur. Dette er, om 

ikke vanlig så i alle fall mest naturlig å bruke i den grad man vil avvike fra normalen 

(som er ”vanlig” strømnett). Det har for eksempel vært brukt i Hafjell, hvor kommunen 

og utbygger har utviklet et område med alternative energiløsninger. Dette binder i sin tur 

byggeherre ved at ”varen” er spesifisert med en gitt energiteknisk løsning.  

 

Kommunen og utbygger var enige om å ikke bruke denne type utbyggingsavtale som 

virkemiddel i denne saken57.  Kunnskap om alternative energikilder var vurdert, og 

tilhørte således type 1 operasjonalisering.  

 

Derimot ble det ikke valgt, valget falt på et radisjonelt opplegg, med planer om å 

framføre et strømnett som leverer strøm til forbrukere på vanlige betingelser. 

 

Prosjektet ble således ikke banebrytende på dette området, og kan neppe sies å være et 

foregangsfelt eller modellfelt i så måte.  

 

6.6.4 Isolering 

 

Isolering av hyttene er omtalt i planens retningslinjer (skal tilfredsstille minimum same 

krav som bustadhus i teknisk forskrift til PBL). Dette er for så vidt et strengt krav, et 

krav som må sies å være et viktig bidrag til områdets miljøprofil.  

 

Retningslinjene er som tidligere nevnt ikke juridisk bindende og må videre forankres inn i 

privatrettslige avtaler. Islolasjonskrav kan innarbeides i reguleringsplanens 

bestemmelser, men det ble ikke gjort. Dette svekker miljøprofilen til prosjektet.  

 

 

 

 

                                                 
57 Etter vår oppfatning kunne dette ha vært gjennomført, og kunne da gitt en mer offensiv miljøprofil på 
energisiden. Utbygger kunne ha vurdert å regulere medlemskap i en vel-forening i reguleringsbestemmelser og 
så bruke velforeningens statutter for å sikre bruk av alternative energikilder. – som biobrensel og solvarme. 
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6.6.5 Drøfting av operasjonalisering 

 

Den valgte energiløsningen for feltet må sies å være av tradisjonell type hva angår 

framføring av elektrisk kraft. I den løsningen kan ikke dette feltet med fritidsboliger  

påkalle seg noen utpreget miljøprofil, i alle fall neppe i betydningen å være en modell for 

senere utbygging.  

 

Utbygger og kommunen har heller ikke benyttet seg av muligheten til å lage en 

utbyggingsavtale for å utvikle et felt i stor grad basert på alternative energikilder.  

 

Krav til isolasjon kunne vært innarbeidet i reguleringsplanbestemmelser. Det ble ikke 

gjort, og man gikk med det glipp av en relativt ”billig” mulighet for å operasjonalisere 

miljømålsetningene.  

 

Utbygger har gjort framstøt for å tilby byggherrer oppvarmingsløsninger basert på 

fornybare biologiske ressurser. Utbygger har laget retningslinjer til reguleringsplan som 

er verdifulle og har et innhold som må sies å være klart inspirert av ønsket om å skape 

et miljøprosjekt. I tillegg er det retningslinjer for energiforbruk og passiv og aktiv 

minimalisering av forbruk som gir meget gode energiøkonomiserende råd i en 

privatøkonomisk sammenheng.  

 

Dette er bra. Men retningslinjer til reguleringsplan ikke er bindende men kun veiledende. 

Videre er det å peke på mulige produkter i et marked også kun er en 

veiledningsfunksjon. Samlet er det etter vår oppfatning allikevel ikke tilstrekkelig for å 

sikre en miljøprofil når man innledningsvis har skaffet prosjektet en slik ”fallhøyde” som 

vi har redegjort for innledningsvis. 

 

Spørsmålet i denne evalueringen er om plan og bygningsloven som rammeverk. 

Prosjektet har på energiområdet kommet til kort i å oppfylle en intendert (og ny) 

miljøprofil og kunne anta en modellfunksjon for senere utbygginger. På den ene siden er 

det vurdert mange mulige løsninger (tilfredstillende Type 1 operasjonalisering). På den 

andre siden falt man ned på en svært så tradisjonell løsning, selv om dette inntrykket 

modereres noe av at det er utviklet gode (men veiledende) retningslinjer for energibruk 

og forbrukeradferd.  

 

Kan det at man har kommet til kort henføres til de rammer som plan- og bygningsloven 

pålegger? Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for å hevde dette. Utbygger og 

kommune har heller ikke utnyttet de muligheter som ligger i å bruke utbyggingsavtaler 

som verktøy.  
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6.7 Vann og avløp 
 

6.7.1 Ambisjon 

 

” Forbruket av vann innenfor en høystandard ramme skal minimeres” 

 

6.7.2 Operasjonalisering 

 

Vann er sjelden et knapphetsgode i Norge – uten at dette holder som et argument for å 

sløse med ressursen. Det er ikke mangel på vann i hytteområdet på Lemonsjøen, men 

det er en realitet at høystandardhytter innebærer et større forbruk og annerledes forbruk 

uansett hvordan sanitærforholdene løses (mer gråvann). Mer gråvann vil uansett bety en 

større belastning på de lokale hydrologiske forholdene, og med et større potensiale for å 

bringe økosystemer ut av lage. Miljøeffekter lokalt kan dermed være endringer i sensitive 

hydrologiske balanser i naturen som kan påvirke og forringe grunnlaget for jordsmonn og 

eksisterende flora og fauna. Økt omfang av erosjon av løsmasser er en annen effekt som 

kan følge endrede hydrologiske forhold. 

 

I områder der vannforsyning og avløpshåndtering kan løses ved hjelp av lokale anlegg 

kan det planlegges hytter med innlagt vann. For å sikre areal til vannforsyningsanlegg, 

renseanlegg for avløpsvann og pumpestasjoner, er det viktig at det blir utarbeidet en 

vann- og avløpsplan for området parallelt med utarbeidelse av reguleringsplan. Dette har 

blitt gjort. 

 

Forbruk av vann innenfor høystandard ramme kan kontrolleres dersom det installeres 

vannmålere i hyttene. Forbruket av vann kan begrenses ved på ulike måter å stimulere 

til, oppfordre til eller kreve at hytteeierne skal velge oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, 

toaletter som bruker lite vann. Etter det vi kjenner til er ikke dette noe krav. 

 

Det som kan medføre problemer med innlagt vann er at det nødvendigvis må medføre 

graving av framføringsledning til bygningene. Dette vil kunne ha negative konsekvenser 

og kunne såre/skade naturen, og det m stilles krav til entreprenører mht gravarbeidet. 

 

For avløp ble ledninger nedover mot Randsverk ble løsningen, hvor det er prosjektert 

utbygging av renseanlegg. Dette gir en utfordring i selve gravetraseen. Allgrønt trekker 

fram at det ikke kan ha vært vurdert ”de nye type lokale naturbaserte renseanlegg for 

slike områder. Per i dag finnes det godkjente naturbaserte anlegg som har en svært god 

rensningseffekt som kunne vært benyttet her uten store inngrep”  I utgangspunktet faller 

dette utenfor rammen for denne vurderingen. 

 
Vann og avløpsforhold styres gjennom særlovgivning. Det er begrenset hva man kan 

styre gjennom plan- og bygningsloven. Men for å nå et miljøvennlig resultat er det likevel 

rom for å få gjennomført gode undersøkelser og utredninger for å forvisse seg om at 



 64 

estimert vannforbruk til hyttefeltet ikke forringer hydrologiske grunnlag for økologi osv. 

Så langt vi kan vurdere har disse undersøkelsene vært gjennomført tilfredstillende.  

 

6.7.3 Drøfting 

 

Løsningen som er planlagt for vann og avløp er – slik vi vurderer det – fremragende fra 

et miljøperspektiv. Det kan etter vår oppfatning ikke tillegges som en svakhet ved 

prosessen og arbeidet med å innfri en miljøprofil, at utbygger ikke har vurdert alternative 

løsninger.  

 
 

6.8 Infrastruktur 
 

6.8.1 Ambisjon 

 

”Infrastrukturen skal ta hensyn til friluftslivsinteressene og en eventuell videre 

utbygging av feltet. Trafikkarealet innenfor en høystandard ramme skal 

minimeres.” 

 

6.8.2 Operasjonalisering 

 

Infrastruktur kan defineres som vei- og stisystemet i og ved feltet. Vann- og avløpsrør og 

ulike tekniske installasjoner kan også falle under et utvidet infrastrukturbegrep (ikke 

her). Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse58.  

 

Utbygging i et friluftslivsområde vil kunne føre til fysiske inngrep som berører 

eksisterende turstier og skiløyper. I enkelte tilfeller kan det være selve veianleggene og 

ikke hyttene i seg selv som medfører de største terrenginngrepene i et hyttefelt Økt 

slitasje og endret bruksmønster – som brøyting av vintervei som tidligere var skiløyper. 

De nye hyttenes og veienes nærvær kan også forringe opplevelseskvaliteter i 

friluftsområdet. 

 

En minimering av nærtrafikk betyr i praksis at brukerne må kunne nå lokale dagsturmål 

uten å måtte starte opp bilen for å overvinne barrierer. I praksis betyr dette også at 

nærliggende attraksjoner som skiløyper, turstier, alpinanlegg og fjellstue må være 

tilgjengelig med minimal kontakt med riksvegen. En minimering av trafikkareal betyr at 

ambisjonen også gjelder å begrense antall meter vei i feltet. Med den tomteplasseringen 

som er valgt (fhv store tomter spredt utover feltet) vil man nødvendigvis måtte ha de 

meter med vei som så langt er planlagt. Igjen kommer vi tilbake til om plasseringen av 

tomter og tomtestørrelse er hensiktsmessig – og diskusjonen om reduksjon av 

                                                 
58 Stortingsmelding nr. 39 2000-2001 Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet 
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tomtestørrelse forringer ”høystandard”-stempelet. Vi viser til våre kommentarer og 

vurderinger tidligere i kapittelet.  

 

Utbygger la opp til en prosess som tok hensyn til, og innarbeidet gode, rasjonelle og 

miljøvennlige infrastrukturløsninger. Dette er et resultat av en åpen prosess og dialog 

med aktører fra ulike leire.  Operasjonaliseringen på infrastrukturfeltet betegner vi som 

en helt klar bearbeidingsprosess som tar tid. Det er umulig å legge inn bestemmelser om 

infrastruktur som går utover rene tekniske krav til veiene. Spørsmålet igjen er hvem 

utbygger kontakter og engasjerer i prosessen! Prosessen har vært åpen for alle og 

infrastruktur har vært diskutert i for eksempel arealplanmøte. Ingen har poengtert 

infrastrukturløsningen som utilfredsstillende.  

 

Hytteplasseringen/løsningen har tatt hensyn til at hyttene skal ha direkte kontakt med 

utmarka uten å måtte krysse bilveier. For å begrense og minimere gravingsaktiviteten 

har det vært et mål å sørge for å legge rør i vegtraseen i det søndre feltet. 

 

6.8.3 Drøfting 

 

Gitt det valgte utbyggingsmønsteret er det ikke noe å anføre hva angår 

operasjonaliseringen av ambisjonene for infrastruktur. Det er gjort en rimelig utfyllende 

vurdering av muligheter. Den valgte løsningen innfrir i rimelig grad miljøambisjonene.  

 

Plan- og bygningsloven som ramme for operasjonaliseringen har fungert tilfredsstillende. 
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7. Avsluttende kommentarer 
 

7.1 ”Miljøvennlig” 
 

Begrepet ”miljøvennlig” blir brukt mer eller mindre kritisk i en rekke sammenhenger. Det 

kan ikke sies å ha en presis mening, og det spiller opp til en uoversiktlig ansamling 

verdier og gode intensjoner. Dette gjør det enklere å komme fram til en initiell enighet 

om å tillegge miljøvennlighet vekt i en senere prosess, enn å veksle en slik enighet inn i 

konkrete løsninger i en operasjonalisering.  

 

Når det gjelder å nå målet om hva som er miljøvennlig nok har aktørene aldri hatt noen 

forhåndsdefinerte mål. Fokus har vært rettet mot prosessen og de utfordringer som 

eventuelt dukker opp underveis. Dette er i og for seg i tråd med et syn på planlegging 

som flere har fremmet. 

 

Oppfatninger om hva som er miljøvennlig er langt på vei knyttet til de verdier som den 

enkelte legger vekt på. En åpenbar ubalanse i en utbyggingssituasjon er at utbygger og 

byggherre ikke bare vil måtte ta økonomiske hensyn, men det er disse  aktørene som 

bærer den økonomiske risiko. Andre, som interesseorganisasjoner, fagfolk og aktører 

som på forskjellig måte føler seg berettiget til å bidra, kan gjerne gjære dette uten selv å 

eksponere seg økonomisk. Dette gir også et annet utgangspunkt for deres retoriske 

strategi, og for så vidt for deres motiv for å komme i inngrep med saken. Desto viktigere 

er de rammene plan- og bygningsloven gir for utbyggingsprosesser.  

 

Det foreligger følgelig ulike oppfatninger om hva som skal til før en hyttebygging kan sies 

å være forenlig med en miljøvennlig hyttebygging. Dette er avhengig av faglig og 

interessemessig bakgrunn, det er avhengig av på hvilken måte og i hvilket omfang en 

aktør er eksponert i en prosess. Ytterpunkter i den foreliggende prosessen er for 

eksempel Statskog som utbygger og grunneier som er tungt eksponert, og Allgrønt som 

fagmiljø og leverandør av tjenester som lite eksponert. Allgrønt sin harde kritikk av 

prosess og resultat og den retorisk aggressive strategien som er valgt kan tolkes som en 

avspeiling av en lite økonomisk eksponert involvering i prosjektet. Det er i første rekke 

den brede medvirknings-adgangen som plan- og bygningsloven legger opp til, som 

muliggjør at denne type debatter utvikles og at aktører med ulik involvering og 

eksponering møtes i faglige ”feider”. I så måte kan dette henføres til de rammer som 

plan- og bygningsloven legger.  

 

For Lemonsjøen sin del hadde aktørene som redegjort for på forhånd en felles oppfatning 

om hvilke miljørelaterte tema som skulle ha fokus underveis, og med det var 

tilsynelatende definert hva som var de sentrale tema. Underveis i prosessen kom det 

imidlertid fram at særlig det politiske miljøet i Vågå kommune oppfattet arealgrensen 

som det sentrale tema med miljøpreg. Arealgrense var ikke tema innledningsvis og ikke 
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del av planbestemmelsene som ble laget i arealplanfasen. Denne til tider ensidige fokus 

på arealgrense som ble situasjonen i debatten i Vågå kommune, kan være en forklaring 

på hvorfor kommunen ikke i større grad var opptatt av andre aspekter ved 

”miljøvennligheten” – som å lage utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av et felt med 

større innslag av alternativ energi. Arealgrense er – etter vår oppfatning - en forholdsvis 

ubetydelig faktor i debatten om miljøvennligheten. Det virker urimelig å skulle reagere 

på Statskog sitt ønske om en noe høyere arealgrense slik kommunen gjorde, og det hele 

fikk etter vår oppfatning preg av å være symbol-politikk. Nå det ble slik, kan man ikke 

henføre det til de rammene som plan- og bygningsloven legger for denne type 

utbyggingsprosesser.  

 
 

7.2 Hovedkonklusjoner: 
 

I planprosessen er det i utgangspunktet gjennomført mange viktige grunnlagsanalyser 

som er påkrevet for å utvikle et miljøvennlig prosjekt. Vår hovedkonklusjon er allikevel at 

utbygger ikke lykkes i å definere og operasjonalisere et prosjekt som kan sies å ha en 

miljøprofil som skiller seg vesentlig ut fra det som langt på vei er vanlig for feltutbygging 

i våre dager. På den annen side kan ikke prosjektet sies å være utrykk for at det ikke er 

tatt miljøhensyn. Innenfor en moderne, men tradisjonell feltutbygging, har 

miljøambisjonene blitt tillagt vekt av utbygger. I operasjonaliseringen har utbygger – og 

fremdeles innenfor en tradisjonell tilnærming – i rimelig grad vurdert ulike løsninger fra 

et miljøsynspunkt, og også truffet endelige valg som i rimelig grad ”veksler” 

miljøambisjonene inn i konkrete løsninger.  

 

Plan og bygningsloven har som rammeverk ikke virket hemmende for å finne fram til 

disse løsningene, på den annen side har rammene heller ikke fremmet en prosess som 

kunne løftet prosjektet til å få en mer markant miljøprofil – med andre, mer nyskapende 

og fremtidsrettede løsninger.  

 

Utgangspunkt for evalueringen var at lokalisering av hyttefeltet og antall hytter var 

forhåndsbestemt, og tilhørende miljødiskusjon er dermed ikke et eget tema i 

evalueringen. Evalueringen tar utgangspunkt i ambisjoner knyttet til temaene 

stedforming, energi, infrastruktur og vann/avløp. Mulighetene for operasjonalisering av 

ambisjonene er ulike. 

 

7.2.1 Stedsforming 

 

Utbygger og kommune valgte den sedvanlige ”sjakkbrett”-metoden når feltet skulle 

utvikles. Etter vår oppfatning var det uheldig å låse dette spørsmålet så tidelig i 

prosessen. Dette medførte at mer nyskapende konsept som baserer seg på mer 

kompakte utbyggingsmodeller ikke kom opp til vurdering. Når først den tradisjonelle 
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utbyggingsmodellen ble planlagt brukt, mener vi at utbygger har hatt opp til vurdering 

en rekke sentrale forhold for miljøvennlig utbygging.  

 

Når det gjelder stedformingsambisjonene er det muligheter å innarbeide en del tekniske 

krav til bebyggelsen direkte inn i reguleringsbestemmelsene. En landskapsmessig 

tilpassing og en god infrastruktur krever imidlertid mer modningstid, dialog og prosess 

for å innarbeide gode og miljøvennlige løsninger. Gitt utgangspunktet for planleggingen, 

mener vi at utbygger har lagt opp til en åpen og inkluderende prosess og basert seg på 

god faglig og miljøfaglig ekspertise på utformingen av felt og hytter i planområdet. 

 

7.2.2 Energi 

 

Utbygger og kommune valgte ikke å bruke utbyggingsavtale som et virkemiddel for å 

utvikle et felt med tunge innslag av alternative energikilder. Vi mener dette svekker 

miljøprofilen til prosjektet. Sammen med den tradisjonelle stedsforming, bidrar den 

tradisjonelle energiløsning til at feltet ikke framstår som nyskapende.  

 

Siden det ikke går an å ta inn bestemmelser om privatrettslige forhold i en 

reguleringsplan er det ikke mulighet for å legge restriksjoner på forbruket direkte i 

planen. Utbygger har i samarbeid med Energiråd Øst jobbet med muligheten for å søke å 

legge til rette for alternative energikilder – noe som er rimelig å gjøre i et 

energiforbruksperspektiv. Ulike fellesløsninger har vært vurdert, men det viste seg at det 

ikke lå til rette for dette på grunn av bruksfrekvens og varmetetthet.  

 

Utbygger har utviklet et sett veiledende retningslinjer for byggherrer i valg og bruk av 

energiløsning. 

 

Den politiske debatten på lokalt nivå har dreid seg om fritidsbebyggelsens størrelse – 

med en miljømessig forankring både i energi og estetikk. Som kommentert foran, mener 

vi at dette er en lite effektiv tilnærming til problematikken miljøvennlighet.   

 

Utbygger har ønsket å planlegge et høystandard hyttefelt med en øvre byggegrense 

høyere enn den gjeldende retningslinje for LNF-områder (Vågå tillater 100 m2 samla 

grunnflate for fritidsbygg). Begrenset hyttestørrelse blitt selve bildet for miljøvennlighet i 

prosjektet, og dette har kommunen vært konsekvente på underveis i prosessen. I et rent 

energiperspektiv i et høystandard hyttefelt kan man spørre seg om ikke tilrettelegging og 

vilje for å få til alternative energikilder, isolasjonskrav, ENØK-informasjon og andre tiltak 

vil være like viktige som å unngå at totalt hytteareal går fra 100 til 120 m2. Store hytter 

vil nødvendigvis oppfattes som større inngrep enn små hytter med samme form og farge, 

men i et rent estetikkperspektiv bør imidlertid andre aspekter som terrengtilpassing og 

utforming vurderes sammen med totalstørrelsen på hyttene. 
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7.2.3 Infrastruktur og vann og avløp 

 

Etter vår oppfatning er dette løst tilfredstillende, og avstedkommer ingen ytterligere 

kommentarer enn det som er gitt foran. Infrastruktur er på mange måter låst når 

utbyggingsmodell er gitt (”sjakkbrettet”), og utbygger har tatt tilbørlig hensyn til sti- og 

løypesystem og annen bruk av området (eksempel utmarksbeite) innenfor en slik 

ramme. I praksis var vann og avløps-løsninger gitt, og den valgte løsningen er god fra et 

miljøsynspunkt. 
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Vedlegg 1: Fylkesmannens behandling av klage på 
reguleringsplanen 
 

Følgende tekst er (pt.) tilgjengelig på hjemmesidene til Fylkesmannsembedet i Oppland – 

se : 

 

http://www.fylkesmannen.no/fmt_hoved.asp?tgid=2175&gid=2198&amid=1007332 

 

Brevet in extensio: 

 

Lemonsjøen hyttefelt godkjent under tvil 
 
Fylkesmannen har gitt Vågå kommune medhold i striden om Lemonsjøen 
hyttefelt. Klagene fra bl.a. WWF, Naturvernforbundet, hytteeiere og 
beitebrukere mot 159 nye hytter, førte ikke fram. 
 
Reguleringsplan for Lemonsjøen hyttefelt - ny klagehandsaming over 
kommunestyret sitt reguleringsvedtak av 02.07.02 i sak 31/02, jf. planutvalet 
sitt vedtak i møte 13.02.03 i sakene 04-08/03 
 
Fylkesmannen har med ekspedisjon i brev av 14. februar 2003 frå Vågå kommune 
motteke ovannemnde sak til 2. gong klagehandsaming. Kopi av kommunen sitt 
oversendingsbrev er sendt klagarane. 
 
Vågå kommunestyre eigengodkjende reguleringsplan for Lemonsjøen hyttefelt i møte 2. 
juli 2002 i sak 31/02. 
 
Reguleringsvedtaket blei i rett tid påklaga av følgjende: 
 
a) Klage i brev av 19. juli 2002 frå Olav H. Broch. 
b) Klage i brev av 24. juli 2002 frå Petter Olsen). Klage i brev av 24. juli 2002 frå WWF-
Norge og Naturvernforbundet i Oppland. 
d) Klage i brev av 25. juli 2002 frå Erling og Liv Marit Lusæter og Lars og Rune 
Bergdølmo. 
 
Etter utløp av klagefristen: 
o Klage i brev av 23. august 2002 frå Lemonsjø Vel, v/formann Jørn Breili.  
 
Petter Olsen og Åsta Røhr som forpakter Darthus seter, kom med supplerende klage i 
brev av 14. august 2002. 
 
Planutvalet handsama klagene i møte 22. august 2002 i sak 56/02, kor utvalet avviste 
samtlege klager på ulike grunnlag. Når det gjeld klagen frå Lemonsjø Vel, vart den 
formelt ikkje klagehandsama, men administrativt vedteke at den ikkje skulle vurderast 
eller realitetshandsamast fordi klagen var for seint innkommen.  
 
Avvisningsvedtaket blei i rett tid påklaga av følgjende: 
o Olav H. Broch i brev av 16. september 2002. 
o Petter Olsen v/advokatfirmaet Haavind Vislie DA i brev av 23. september 2002. 
 
Saken vart handsama på nytt i det faste utval for plansaker i møte 17. oktober 2002 i 
sak 59/02, der utvalet samrøystes vedtok å holde fast på sitt tidligere vedtak i saken.  
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I klagevedtak av 3. februar 2003 oppheva fylkesmannen kommunen sitt vedtak, og 
sendte saken attende for delvis ny handsaming, jf. forvaltningslova § 34 fjerde ledd. 
Fylkesmannen ba kommunen særskilt vurdere om det var stemning for å ta ut delar av 
byggjeområde i H 2 som er sterkast eksponert i planområde eller redusere talet på 
tomter slik at planområde vert mindre.    
 
Det faste utval for plansaker handsama klagene på nytt i møte 13. februar 2003, kor 
klagane ikkje vart tekne til følgje, med unntak av klagen frå Lemonsjø vel som vart 
avvist. Avvisningsvedtaket er ikkje påklaga.  
 
Fylkesmannen har seinare mottatt kopi av brev med vedlegg av 31. januar 2003 frå Sel 
kommune v/teknisk etat til Vågå kommune, vedrørande forespørsel om planane for 
avlaupshåndtering frå Lemonsjøen - Slombhaugen. Vidare har fylkesmannen mottatt 
brev med vedlegg av 6. mars 2003 frå Ivar Valdvik, Tessanden, vedrørende 
reguleringsplanen for Lemonsjøen hyttefelt.    
 
I samband med klagehandsaminga, kalla fylkesmannen inn til møte med kommunen her 
den 4. mars 2003, kor ordførar og administrasjonssjef møtte. 
 
Fylkesmannen føreset elles at både sakstilhøvet og saksgangen er kjend, og finn såleis 
ikkje grunn til å gå nærare inn på den. 
 
 
Fylkesmannen har desse merknadene: 
  
Forvaltningslova gjeld for handsaming av saker etter plan-og bygningslova når ikkje anna 
er vedteke. Dette følgjer av plan-og bygningslova § 15. Eit vedtak av ein reguleringsplan 
er eit enkeltvedtak som kan påklagast til departementet, jf. plan- og bygningslova §§ 27-
2 og 27-3. Ved rundskriv T-8/86 frå Kommunal-og arbeidsdepartementet og 
Miljøverndepartementet, er klagemyndigheita delegert til fylkesmannen. Det er i 
delegasjonsvedtaket lagt til grunn at fylkesmannen si klagehandsaming skal omfatte 
både dei rettslege og skjønnsmessige sidene ved reguleringsvedtaket. Det følgjer av 
forvaltningslova § 34 andre ledd at fylkesmannen som statleg myndigheit skal leggja 
serleg vekt på omsynet til det kommunale sjølvstyre ved prøving av det frie skjønn. 
Fylkesmannen legg vidare til grunn den forståinga av regelverket at dersom 
fylkesmannen kjem til at klagen bør føre til endringar av planvedtaket, må saka sendast 
Miljøverndepartementet til avgjerd, med mindre kommunen seier seg samd i 
fylkesmannen sitt standpunkt . Ein viktig del av klagehandsaminga vil vere å vurdere og 
ta standpunkt til sakshandsaminga. 
 
Planområdet er lokalisert til Langmorkje statsallmenning, aust for Lemonsjøen fjellstue 
og ligg på om lag ca. 800 - 975 m.o.h. Planområdet er på 1736 daa (inklusiv vannareal), 
og har 52 eldre hytter innan området. Byggeområda er delt i eit øvre og nedre felt, og i 
tillegg er det fortettingshytter vest i planområdet mot Lemonsjøen. Området utgjer om 
lag 300 daa blandingsskog og er prega av verdifulle naturtypar mot høgfjellet. For 
området ligg det føre tidlegare reguleringsplan, vedteken av kommunestyret i møte 12. 
mai 1992 i sak 91/92. Avgrensinga går elles fram av plankartet. 
 
Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for 159 nye hytter i planområdet. I øvre- 
og nedre felt er det vedteke å byggje 150 hytter med vatn og kloakk 
(høgstandardhytter). I tillegg er det i fortettingsområdet mot vest vedteke å byggje 9 
hytter uten vatn og kloakk. Statskog har som grunneigar ei målsetting om å leggje til 
rette for ei miljøvennleg hyttebygging.     
 
Reguleringa er i hovudsak samsvar med kommunedelplan for Sjodalen, Randverk og 
Lemonsjøområdet, vedteke av kommunestyret i møte 25. juni 1996 i sak 71/96. 
Området H 1 omfattar eksisterande hytteområde, mens H 2 er i arealdelen av 
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kommunedelplanen avsett som byggjeområde for fritidsbustader. M 21 er i 
kommunedelplanen avsett til byggjeområde - handel- og tenesteyting. Arealet er avsett 
som ”reserveareal” til turistretta verksemd i området/kommunen. Det er ikkje knytta 
noko andre konkrete målsettingar til dette arealet. 
 
Fylkesmannen kan ikkje sjå at det er hald i påstanden frå mellom anna WWF-Norge om 
at delar av hyttefeltet på om lag 200 daa er lagt inn i det private avtaleområde om 
hogstutsetting. Byggjegrensa mot hogstutsettingsområde er faktisk trekt attende 
(redusert) i høve til byggjeområde for fritidsbustader (H2) i arealdelen av 
kommunedelplanen. Men fylkesmannen har merka seg at delar av høgdebassenget 
(vatn) avviker noko frå kommunedelplanen, men det er snakk om heilt marginale tilhøve.   
 
Klagarane har tidlegare protestert mot planforslaget og mellom anna hevda sine syn i 
høve til dei vanskar, ulemper og miljøkonsekvensar dei meiner reguleringa vil føre til. 
Kommunen var såleis kjend med klagarane sitt syn. Det er i klagene ikkje påvist nye 
vesentlege tilhøve som var ukjende for kommunen under planhandsaminga. Planutvalet 
har vurdert merknadene, men avvist klagene. 
 
Fylkesmannen har merka seg at planen har vore lagt ut til offentleg ettersyn i tiden 27. 
mai til 27. juni 2002. Aktuelle organ, grunn-/hytteeigarar, forretningsdrivande og andre 
impliserte er tilskrivne og gjort merksame på oppstartinga av planarbeidet og har hatt 
høve til å uttale seg. 
 
Planen som er fremma av Prevista på vegne av Statskog, har vore handsama i dei ulike 
kommunale organa, Oppland fylkeskommune, plan-og kulturseksjonen, Statens 
vegvesen og fylkesmannen sine fagavdelingar, som ikkje har faglege merknader som er 
til hinder for eigengodkjenning. 
 
Fylkesmannen har merka seg at dei merknadene som kom fram under høyringsprosessen 
frå fylkeskommunal og statleg hald, i hovudsak er tekne omsyn til. Private merknader er 
og til ein viss grad tekne omsyn til.  
 
a) Klagen frå Olav H. Broch: 
 
Planutvalet handsama og fatta samrøystes følgjande vedak i sak 04/03: 
 
”Med heimel i plan- og bygningslova § 27-3, jf § 15 og forvaltningslova § 33 blir klage frå 
Olav Haraldson Broch framsett 19.07.02, jf brev frå samme dagsett 16.09.02, ikkje teke 
til følgje.” 
 
I adminstrasjonssjefen si vurdering som planutvalet har slutta seg til, heiter det mellom 
anna: 
 
”Reguleringsplanen legg i liten grad opp til direkte fortetting av eksisterande 
hytteområde. Klagaren har vist til sjenanse frå auka anleggstrafikk, men dette vil vere 
avgrensa i tid til sjølve byggjeperioden. Plankartet har den naudsynte detaljgrad som 
skal til for å vurdere konsekvensane for hyttene rundt avkjøring frå rv 51. Klagaren si 
hytte vil ikkje bli berørt av nye avkjøring då avstanden til næraste hytte her over 100 m 
og at vegskjeringa ved hytten blir små, og ikkje synleg frå hyttene. 
Administrasjonssjefen vil i vurdering av klageskrivet såleis legge vekt på at klagaren 
ikkje har kome med opplysningar om forhold som vil vere til direkte ulempe for han sjølv 
som hytteeigar innanfor planområdet. 
 
Klagaren har vidare ein del generelle merknader som går på plassering av hyttefeltet, 
bruk av arealfeste, plassering av høgdebassenget og at det burde vore utarbeidd 
alternative løysingar. 
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Administrasjonssjefen vil her vise til den heimel som kommunen har for godkjenning av 
reguleringsplanen, ved at planområdet er vist som byggjeområde i Kommunedelplan for 
Sjodalen, Randsverk og Lemonsjøområdet. Høgdebassenget er eit bygg som vil gjere lite 
av seg i terrenget, men det er vist med eit større areal i planen for å kunne gje det ei 
optimal plassering. Bruk av arealfeste er gjort for å avklare grenseforholdet mellom 
hyttene, i motsetnad til punktfeste, der det lett vil kunne oppstå nabostrid i felt med 
såpass tett utnytting. Kommunen vet at Statskog har engasjert eksterne 
kompetansemiljø for å fram ei god arrondering av tomtefelta, og både kommunen og 
Statskog her eit felles syn på utnyttingsgraden av planområdet, dvs talet på tomter, 
noko som også er nedfelt i kommunedelplanen. 
 
Administrasjonssjefen vil også vise til at Fylkesmannen i Oppland i sitt brev dagsett 
03.02.03 seier at 
 
o Reguleringsplanen i hovudsak er i tråd med kommunedelplanen 
o Plassering av høgdebassenget er eit marginalt tilhøve 
o At det ikkje er faglege merknader frå overordna fagstyresmakter som er til hinder for 

eigengodkjenning 
o At dei merknadene som har kome frå overordna fagstyresmakter stort sett er teke til 

følgje. 
 
Administrasjonssjefen kan derfor ikkje sjå at det er grunnlag for å ta klaga til følgje.” 
 
b) Klagen frå Petter Olsen:   
 
Planutvalet handsama og fatta samrøytes følgjande vedtak i sak 05/03: 
 
”Med heimel i plan- og bygningslova § 27-3, jf § 15 og forvaltningslova § 33 blir klage frå 
Petter Olsen framsett 24.07.02, jf brev frå Petter Olsen/Åsta Røhr dagsett 14.08.02, og 
advokatfirma Haavind og Vislie 23.09.02, ikkje teke til følgje.” 
 
I adminstrasjonssjefen si vurdering som planutvalet har slutta seg til, heiter det 
mellom anna: 
”Darthus var opprinneleg ei sæter som er omgjort til gardsbruk med eige feste i 
statsallmenningen. Olsen sin beiterett er knyta til festeavtala med Statskog, medan det 
eigentleg berre er Vågå fjellstyre som har fullmakt til å tilkjenne nokon beiterett. 
Administrasjonssjefen skal likevel la dette forholdet ligge, og held seg i det vidare til at 
Fylkesmannen har sagt at kommune skal vurdere klaga ut frå at Olsen har beiterett. 
 
Administrasjonssjefen meiner sjølvsagt at eit naturinngrep som det planlagde hyttefelt 
reduserer beiteareala ved at dei blir direkte omdisponert og ved at beitedyra i nokon 
grad kan bli uroa og bruke områda mindre. I tillegg kan det oppstå kjeisame 
brukarkonfliktar. I ein statsallmenning kan ikkje Statskog som grunneigar foreta 
grunndisponeringar utan at dette er avklart i forhold til beiteretten. Dette skjer ved at 
Vågå fjellstyre tek stilling til planlagde tiltak og vurderer dette i forhold til 
bruksinteressene i statsallmenningen, der i blant også beiteretten. Dette er også gjort i 
denne saka, og Vågå fjellstyre har følgd faste rutinar med førehandsvarsling av saka m.v. 
slik det er krav om i fjellova og forvaltningslova. Vågå fjellstyre hadde ikkje merknader. 
 
Administrasjonssjefen vil vidare vise til at Darthus ligg såpass langt frå det aktuelle 
området, om lag 3 km, at beitebruken til Darthus i liten grad blir berørt av utbygginga. 
Det finst meir enn tilstrekkeleg med restareal og beiteressursar til å oppretthalde drifta 
ved Darthus. 
 
Administrasjonssjefen vil også vise til at Fylkesmannen i Oppland i sitt brev dagsett 
03.02.03 seier at 
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o Reguleringsplanen i hovudsak er i tråd med kommunedelplanen 
o Plassering av høgdebassenget er eit marginalt tilhøve 
o At det ikkje er faglege merknader frå overordna fagstyresmakter som er til hinder for 

eigengodkjenning 
o At dei merknadene som har kome frå overordna fagstyresmakter stort sett er teke til 

følgje. 
 
Administrasjonssjefen finn etter dette ikkje grunnlag for å ta klaga til følgje.” 
 
 
c) Klage frå WWF-Norge og Naturvernforbundet i Oppland: 
 
Planutvalet handsama og fatta samrøystes følgjande vedtak i sak 06/03: 
 
”Med heimel i plan- og bygningslova § 27-3, jf § 15 og forvaltningslova § 33 blir klage frå 
WWF-Norge framsett 24.07.02 ikkje teke til følgje.” 
 
I administrasjonssjefen si vurdering som planutvalet har slutta seg til, heiter det mellom 
anna: 
 
”Administrasjonssjefen opprettheld si vurdering av WWF sine innspel i saka. 
Administrasjonssjefen vil her støtte seg på Fylkesmannen i Oppland si vurdering i brev 
dagsett 03.02.03”: 
 
”Den privatrettslege avtalen om hogstutsetting i Darthuslia - rettsverknader i høve til 
arealdelen av kommunedelplanen: 
 
WWF-Norge inngjekk 3. april 2002 ein privatrettsleg avtale med Langmorkje Almenning 
om hogstutsetting i 25 år. Hogstavtalen omfatter eit areal på omlag 2600 daa i 
Darthuslia, som grensar opp mot reguleringsplanen for Lemonsjøen hyttefelt. 
Avtaleområde er i arealdelen av kommunedelplanen, avsett som landbruks-, natur-og 
friluftsområde (LNF-område sone 2), kor det er forbod mot byggje-og anleggstiltak som 
ikkje er ledd i stadbunden næring. Arealdisponeringa for det regulerte hyttefeltet var 
avsett lenge før hogstavtalen vart inngått, og burde difor vere kjend for partane på 
avtaletidspunktet.       
 
Samstundes med at Statskog SF fremma privat forslag om reguleringsplan for 
Lemonsjøen hyttefelt, vart det innleia forhandlingar mellom allmenningsstyret og WWF-
Norge om mellombels hogstutsetting i 25 år. Etter det fylkesmannen kan sjå av 
saksdokumenta, har  kommunen ikkje vert delaktig i avtalen som vart inngått mellom 
partane. Kommunen er ikkje bundet av den avtalen, så lenge den ikkje er part. Det er 
forskjell på verneområder som er sikret gjennom serlov eller gjennom reguleringsplan, 
jfr. barskogområde som er vernet i medhold av naturvernloven. Den private hogstavtalen 
har såleis ikkje endra status for arealdisponeringa i området, som framleis er avsett til 
LNF-område sone 2. Fylkesmannen er einig med kommunen i at dette er ei privatrettsleg 
avtale, og ikkje noko offisielt vernevedtak som gjev føringar for forvaltning av området 
etter plan-og bygningslova. 
 
Fylkesmannen vil peika på at det neppe kan ha vert nausynt kontakt mellom 
allmenningsstyret og Statskog SF om den mellombels hogstavtalen, som attpå til er ein 
og same grunneigar, når det har skapt strid og tvil i ettertid. Dette kan kommunen ikkje 
lastast for.”    
 
”WWF-Norge/Naturvernforbundet sine generelle ankepunkt mot hyttebygging, kan ikkje 
vektleggast fordi kommunen har avklart forholdet til miljøinteressene i kommuneplanen. 
Eit område som utgjer under ein promille av kommunen sitt totale areal er lagt ut til ei 
strategisk utbygging i eit område der ein finn infrastruktur og reiselivsverksemder finst 
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frå før. Dessutan er området godt under skoggrensa. Administrasjonssjefen kan derfor 
ikkje sjå at dette er fragmentering av norsk fjellnatur. 
Kommunen er ikkje bunde av dei avtalene som er inngått mellom WWF og Langmorkje 
allmenning, og området er heller ikkje direkte berørt av planane. Administrasjonssjefen 
kan heller ikkje sjå at reguleringsplanen er til ulempe for dei verneverdiane som WWF 
påstår finst innafor det privatrettslege verneområdet, då det utover eksisterande råk 
ikkje er planar om å leggje til rette for ei auka ferdsel i området. Landskapsmessig vil 
området bli nærast upåverka då hyttefeltet blir lagt i skog i eit storskala skog og 
fjellandskap. 
 
Administrasjonssjefen vil også vise til at Fylkesmannen i Oppland i sitt brev dagsett 
03.02.03 seier at 
 
o Reguleringsplanen i hovudsak er i tråd med kommunedelplanen 
o Plassering av høgdebassenget er eit marginalt tilhøve 
o At det ikkje er faglege merknader frå overordna fagstyresmakter som er til hinder for 

eigengodkjenning 
o At dei merknadene som har kome frå overordna fagstyresmakter stort sett er teke til 

følgje. 
 
 Administrasjonssjefen ser derfor ikkje noko grunnlag for å ta klaga til følgje.” 
 
  
d) Klage frå Erling og Liv Marit Lusæter og Lars og Rune Bergdølmo: 
 
Planutvalet handsama og fatta samrøystes følgjande vedtak i sak 07/03: 
 
”Med heimel i plan- og bygningslova § 27-3, jf § 15 og forvaltningslova § 33 blir klage frå 
Erling og Liv Marit Lusæter og Lars og Rune Bergdølmo framsett 25.07.02 ikkje teke til 
følgje.” 
 
I administrasjonssjefen si vurdering som plantutvalet har slutta seg til, heiter det mellom 
anna: 
 
”Administrasjonssjefen meiner sjølvsagt at eit naturinngrep som det planlagte hyttefelt 
reduserer beitearaela ved at dei blir direkte omdisponert og ved at beitedyra i nokon 
grad kan bli uroa og bruke områda mindre. I tillegg kan det oppstå kjeisame 
brukarkonfliktar. I ei statsallmenning kan derfor ikkje Statskog som grunneigar foreta 
grunndisponeringar utan at dette er avklart i forhold til beiteretten. Dette skje ved at 
Vågå fjellstyre tek stilling til planlagte tiltak og vurderer dette i forhold til 
bruksinteressene i statsallmenningen, der i blant også beiteretten. Dette er også gjort i 
denne saka, og Vågå fjellstyre har følgd faste rutiner med førehandsvarsling av saka m.v. 
slik det er krav om i fjellova og forvaltningslova. Vågå fjellstyre hadde ikkje merknader. 
 
Administrasjonssjefen vil vidare vise til at Lusæter og Berdølmo har ein avgrensa 
beiterett som gjeld slepp av dyr frå eigen gard, og at denne beiterettener etablert fordi 
dyr frå Slombsætrene ofte beiter på Heidalsida mot Lusæterområdet. Dette er etablert 
som ei minneleg ordning i fordi beitedyra si åtferd ikkje lar seg styre av 
kommunegrenser. 
 
Reguleringsplanen har også føresegner som i hovudsak hindrar inngjerding av tomtene, 
slik at beiteareala rundt hyttene vil vere tilgjengelege. Ein har erfaring for at det kan 
oppstå konfliktar mellom hytteigarar og eigarane av beitedyra. Kommunen har søkt å 
førebygge dette ved at den godkjente reguleringsplanen har føresegner som sikrar 
framhald av beitebruken. Eventuelle konfliktar som måtte oppstå må vegast opp mot dei 
føremonar som kommune har av utbygging som del av strategisk reiselivssatsing i 
Lemonsjøområdet, som venteleg vil gje ein positiv næringsmessig effekt . 
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Administrasjonssjefen viser til at det er att eit stort restareal i området med meir enn 
tilstrekkelege ressursar for framhald av eksisterande beitebruk. 
 
Administrasjonssjefen vil også vise til at kommunen og Statskog ved to høve, i 1996 og i 
2001 har etterkomme krav frå beitebrukarane i Vågå som er omfatta av den gjensidige 
beiteavtale med Lusæter og Bergdølmo, om å flytte grensa for hyttefeltet vekk får 
Slombsætrene. Ved siste høve førte det til ei faktisk innskrenking av byggjeområdet i 
forhold til det som er godkjent i kommunedelplanen. 
 
Administrasjonssjefen vil også vise til at Fylkesmannen i Oppland i sitt brev dagsett 
03.02.03 seier at 
 
o Reguleringsplanen i hovudsak er i tråd med kommunedelplanen 
o Plassering av høgdebassenget er eit marginalt tilhøve 
o At det ikkje er faglege merknader frå overordna fagstyresmakter som er til hinder for 

eigengodkjenning 
o At dei merknadene som har kome frå overordna fagstyresmakter stort sett er teke til 

følgje. 
 
Administrasjonssjefen finn etter dette ikkje grunnlag for å ta klaga til følgje.” 
 
Fylkesmannen har desse avsluttande merknader: 
 
I samband med klagehandsaming første gong, hadde fylkesmannen kritiske merknader 
til formen på vedtaka som kommunen hadde fatta. I det første vedtaket konkluderte 
kommunen med at klagene måtte avvisast. Det kommunen meinte var å ikkje ta klagene 
til følgje. Fylkesmannen fann det uheldig at dette ikkje kom klårt til uttrykk, i det den 
valde ordlyd (feilskrifta) var egna til å gje eit urett bilete av rettsstillinga. 
 
Når det gjeld konklusjonen i vedtaka (om at klagen blei ”avvist”), har fylkesmannen 
merka seg opplysningane om at det heile kjem av ei mistyding. Fylkesmannen nøyer seg 
difor med å understreke at det er klåre skilleliner mellom avgjerder av saken si realitet 
på den eine side, og avvisning avgrensa til formelle tilhøve på den annan.    
 
Fylkesmannen viser til det som er sagt om sakshandsaminga ved førre klagehandsaming, 
og konstaterer at dei sakshandsamingsfeil som ein peika på, no er retta opp. 
 
Fylkesmannen har vurdert dei einskilde merknadene i klagene, og har ikkje funne 
haldepunkt for å setja kommunen si vurdering og lovforståing til side. Ein viser elles til 
dei vurderingar og kommentarar som går fram av kommunen sitt vedtak i saken, og som 
fylkesmannen i det vesentlege kan slutte seg til.  
 
Fylkesmannen finn etter det opplyste at reguleringsplanen no er handsama i samsvar 
med føresegnene i plan-og bygningslova og forvaltningslova, og at sakshandsaminga 
ikkje gjev grunnlag for merknader. 
   
 
Konklusjon: 
Fylkesmannen har etter ein heilskapleg vurdering (men under tvil) ikkje funne grunnlag 
for å bringe spørsmålet om å ta ut delar av byggeområdet H2 i planområde, inn for 
Miljøvern-departementet til avgjerd. Det ligg heller ikkje føre motsegn mot planen frå 
fylkeskommunen eller statlege fagmyndigheiter.    
 
Det er såleis ikkje grunnlag for å overprøve det frie kommunale reguleringsskjønn. 
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VEDTAK: 
Klagene over Vågå kommunestyre sitt vedtak av 2. juli 2002 i sak 31/02, jf 
planutvalet sitt vedtak i sak 56 og 59/02 og vedtakene i sak 04-08/03, om 
reguleringsplan for Lemonsjøen hyttefelt, er etter dette ikkje tekne til følgje. 
 
Fylkesmannen har fatta dette vedtaket med heimel i plan-og bygningslova § 27-
3, 2. ledd, jf rundskriv T-8/86 frå Kommunal-og arbeidsdepartementet og 
Miljøverndepartementet.  
 
 
Saksdokumenta ligg ved. 
 
 
Anne Live Jensvoll e.f.    Asbjørn Valla 
Avdelingsdirektør    Rådgiver 
 
 
Vedtakskode: Stadfesta 
 
  
Kopi: 
o Olav H. Broch, Granåsen 39, 1362 HOSLE 
o Petter Olsen, Karl Johans gate 18C, 0159 OSLO 
o Advokatfirma Haavind Vislie v/advokat Ola Brekken, pb.359 Sentrum, 0101 OSLO 
o WWF-Norge, pb. 6784 St. Olavs plass, 0130 OSLO 
o Naturvernforbundet i Oppland, pb. 368, 2602 LILLEHAMMER 
o Erling og Liv Marit Lusæter, 2676 HEIDAL 
o Lars og Rune Bergdølmo, 2676 HEIDAL 
o Lemonsjøen Vel, v/Jørn Breili, Joh. Hirschv. 2, 2619 LILLEHAMMER 
o Statskog SF, pb. 124, 2601 LILLEHAMMER 
o Ivar Valdvik, 2683 Tessanden 
o Miljøverndepartementet, planavdelingen, p.b. 8013 Dep, 0030 OSLO 
o Miljøverndepartementet, avdeling for biomangfold og friluftsliv, p.b 8013 Dep, 0030 

OSLO 
o Oppland fylkeskommune, V.O. Regionale tjenester og utvikling 
o Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelinga, Gjøvik 
o Miljøvernavdelinga, her 
  
 
(28.05.2003) 
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Vedlegg 2: Reguleringsplan for Lemonsjøen hyttefelt 
 
 
Reguleringsplan for Lemonsjøen hyttefelt 
Saksdokument:  
Forslag til reguleringsplan for Lemonsjøen hyttefelt med føresegner (vedlegg) 
 
SAKSFRAMSTILLING:  
Fast utval for plansaker gjorde i møte 19.12.00, sak 71/00 slik vedtak: 
"HLP ser positivt på ei omdisponering av næringsareal ved Lemonsjøen og imøteser 
forslag til regulering." 
 
Fast utval for plansaker har i møte 14.06.01, sak 33/01 gjeve følgjande signal om mål 
for planprosessen: 
· Stadforming skal vere ein del av reguleringsplanprosessen. Prosessen må 
dokumentere landskapsverdiar, korleis desse skal takst omsyn til og eventuelt kva for 
nye element som skal inn og krav til utforming av desse.  
Miljømål: Hyttefeltet skal vere landskapsmessig tilpassa. Ein skal leggje vekt på den 
tradisjonelle bruken av området - sætring, skogbruk, jakt og fiske - om mogleg 
utarbeide byggtekniske krav om utforming som kan vidareføre byggjeskikken. 
· Energi - analyse av forventa energiforbruk og enøk-potensiale.  
Miljømål: Minimere energiforbruket pr. utbygd eining innafor ei høgstandard ramme. 
· Infrastruktur - tilkomstvegear, friluftsinteresser og eventuell vidare utbygging.  
Miljømål: Leggje ein infrastruktur som tek omsyn til friluftslivinteressene og med tanke 
på eventuell vidare utbygging av felt. Minimere trafikkarealet innafor ei høgstandard 
ramme. 
· Vatn og avløp - miljøbelastning er direkte knyta til forbruk av vatn.  
Miljømål: Minimere forbruket av vatn innafor ei høgstandard ramme." 
 
Prevista AS har i brev dagsett 13.05.02 lagt fram forslag til Reguleringsplan for 
Lemonsjøen hyttefelt, og ber kommunen behandle forslaget med sikte på godkejnning 
i kommunestyret. 
 
Området er foreslege regulert til: 

• Byggeområde hytter, fritidsbustader (158 nye: 61 i øvre felt, 88 i nedre felt, 9 
fortettingstomter med enkel standard)  

• Landbruksområde: Område for jord- og skogbruk  
• Offentlige trafikkområder: Offentlig kjøreveg  
• Friområde: Høgspentanlegg  
• Spesialområde:  

· Privat veg 
· Kommunalteknisk anlegg 
· Magasin for drikkevatn m/klausulert område 
· Naturvernområde 
· Bevaringsområde for anlegg (Kulturminne)  

• Fellesområde 
· Felles tilkomstveg 
· Felles parkering 
· Felles leikeplass.  

Det vert elles vist til vedlagte planføresegner og forslag til retningsliner. 
 
Vedtak i Fast utval for plansaker - 23.05.2002: 
Med heimel i plan- og bygningslova § 27-1 blir forslag til Reguleringsplan for 
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Lemonsjøen hyttefelt lagt ut til høyring i minst 30 dagar, etter at følgjande endringar 
er innarbeidd i planen: 
 

o T-BRA blir sett til 95 m2 
o Alle hytter får tilgang til skiløypenettet utan å måtte krysse veg 

Skiløypa mellom Lemonsjøen turisthytte og Randsverk får ein trase som ikkje kryssar 
veg. 
 

Vedtak i Kommunestyret - 02.07.2002: 
Med heimel i plan- og bygningslova § 27-2 blir forslag til Reguleringsplan for 
Lemonsjøen hyttefelt godkjent men med følgjande endringar: 
 

o Planen omfattar ein strekning av riksveg 51. Denne er regulert med dagens 
situasjon utan målsetjing. Vi føreset at formålsgrensa for vegområdet er å falle 
saman med vegens eigedomsgrense, og har ingen vesentleg merknad til planen på 
dette punktet. Vegstatus må påførast plankartet. 
Byggjegrensa langs riksvegen må målsetjast på plankartet med 50 m frå 
senterlinja på vegen. 

o Frisiktsonene i kryss og avkøyrsler frå riskvegen må innarbeidast i planen med eige 
formål. Planen omfattar to kryss som skal ha frisikt på 10x150 m, medan frisikt i 
avkøyrslene skal vera 4 x 120 m.  

o Tomtenummer og føremål blir påført plankartet 
o Friområdet omtala i pkt 5 blir vist på kartet 
o Fellesområda i pkt blir omgjort til spesialområde, der ansvars-/eigedomsforhold blir 

avklart seinare gjennom privatrettslege avtaler. 
o Planutvalet får delegert rett til å godkjenne retningslinene etter at det rettslege 

grunnlaget er avklart. 
o tillegg blir teke inn i kap 0 Generelt: 

"Beiteretten slik den er heimla i fjellova skal kunne utøvast utan avgrensing innafor 
heile planområdet, med unnatak av det som er nemnd i pkt 2.2 kulepunkt 8." 
 

Merknader frå Oppland fylkeskommune blir innarbeidd i planen når det gjeld: 
 

o "I føresegnene til vegar og spesialområde bevaring blir teke inn slik tekst: "Vegar 
som ligg innafor sikringssona til automatisk freda kulturminne må ikkje få auka 
breidde, grøftast eller på annan måte endre horisontal eller vertikal kurvatur utan 
at det er godkjent av kulturminnestyresmaktene." 

o Spesialområdet bevaring blir utvida slik at det grenser mot byggjeområda sør/aust 
for spesialområdet." 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan- og bygningsloven som rammeverk for arbeidet 

med å realisere en miljøvennlig feltutbygging av 

fritidsboliger ved Lemonsjøen i Våga kommune. 
En evaluering. 

 
 

Denne rapporten er en evaluering av reguleringsplanprosessen  
knyttet til utbygging av et hyttefelt i et fjellområde ved  
Lemonsjøen i Vågå kommune. Det var enighet mellom  

Statskog som utbygger og kommunen om at  
hyttefeltet skulle få en særlig framhevet miljøvennlig  
utbyggingsprofil. Denne evalueringen ser på i hvilken  
grad en planprosess etter plan- og bygningslovens  
normale ”kjøreregler” kan sies å ha fremmet eller  

hemmet arbeidet med miljøprofilen. 
 
 

 
 

ØF-Rapport nr.: 03/2004 
ISBN nr. 82-7356-537-8 

ISSN 0809-1617 


