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Rådmannens innstilling 

Klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 02.09.2021, sak 61/21, opprettholdes og 
klagene oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig klagebehandling. 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandla sak 14/2022 i møte den 09.03.2022 

Behandling  

 
Henning Solhaug (H) ba om gruppemøte. Møte ble hevet kl.13:57. 
Møte ble satt igjen kl 14.03 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) foreslår at saken utsettes til neste kommuneplanutvalg. 

Votering: 

Utsettings forslag fremmet av Sp falt 5 mot 3 (3 SP) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 02.09.2021, sak 61/21, opprettholdes og 
klagene oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig klagebehandling. 

  



  



Kommunestyre har behandla sak 35/2022 i møte den 31.03.2022 

Behandling  

Saksordfører: Hanne B. Haatuft 

 
Votering: 

Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 02.09.2021, sak 61/21, opprettholdes og 
klagene oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig klagebehandling. 

  

  



Saken avgjøres av 

Kommunestyret hvis klagen(e) tas til følge. Statsforvalteren i Oslo og Viken hvis klagen(e) ikke tas 
til følge. 
 

Vedlegg 
Plankart, 29.09.21 
Reguleringsbestemmelser, 29.09.21 
Planbeskrivelse, 20.09.21 
Saksprotokoll sluttbehandling, 02.09.21 
Klagene samlet 
Notat Økle hyttegrend v/Ståle Eeg Nielsen, 05.02.22 
Merknadsskjema med kommentar fra 1. og 2. gangs høring, Asplan Viak 
Oppsummering merknader begrenset høring, Asplan Viak 
Klagebehandling kommentar fra Asplan Viak 
Klagebehandling kommentar fra SkiGeilo utvikling AS 
Prinsippsak 5/14 
Kart prinsippsak 
 

Dokument i saken 

Dokumentjournal sak 2021/2296. Sak 12/00807 i 360. 

Saksopplysninger 

Kommunestyret har i møte den 2.9.2021, sak 61/21 godkjent Områdeplan for Vestlia 
reiselivsområde i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.  

Planen ble kunngjort 30.9.2021 med klagefrist til 1.11.2021. Det kom inn 12 klager på vedtaket. 8 
av klagene er kommet etter fristen. Av de er 2 vurdert å i ettertid ha kommet med gyldig 
begrunnelse/dokumentasjon på oversittelse av fristen og tas derfor opp til realitetsbehandling 
med de andre klagene med rettslig klageinteresse her. En av klagene tas opp da merknaden ved 
en inkurie ikke ble inkludert i merknadsbehandlingen ved 2. gangs offentlig ettersyn. Klagen fra 
Knudtzon og Halvorsen behandles separat i egen sak. Det er også vedlagt oppsummerende 
merknader fra Økle hyttegrend v/Ståle Eeg Nielsen, mottatt 06.02.22. 

Klagers merknader 

Under gis en resymé av klagene med tilhørende vurdering og kommentar fra Rådmannen. 
Klagene, samt tilleggsanførsler, er i sin helhet vedlagt saken. Asplan Viak og SkiGeilo utvikling AS 
har også kommet med kommentarer til klagepunktene, vedlagt saken. 

 
Klagers merknader Rådmannens kommentar 

1 og 2. Eierseksjonssameiet Solli 1, 65/374, 
- Christian Hysing- Dahl – Styreleder. 
- REAL AS v/Jahn Henrik Jahnsen - 

seksjonseier 
 
Solli-området er i reguleringsplan 
Ustedalsfjorden rundt av 1992 og 
bebyggelsesplan for Solli Sportell av 1993 
regulert til turistbedrift – hotell. I prinsippsak 
5/14 om arealpolitikk for «varme og kalde 

1 og 3. Kommunen kan ikke i 
plansammenheng forutsette en evt. fremtidig 
reguleringsstatus, men må forholde seg til 
enhver tids gjeldende reguleringsformål som i 
dag er næring. Det er ikke igangsatt 
reguleringsplanarbeid for området og 
kommunen er heller ikke kjent med annet 
arbeid for å endre formålet for Solli-området 
fra næring til «fritidsbebyggelse tilrettelagt for 
utleie». Solli-området, med unntak av regulert 



senger» ble følgende vedtatt: «Formålet Solli 
endres til fritidsformål tilrettelagt for utleie». 
Har avventet initiativ til reguleringsendring av 
formålet. All bebyggelse innenfor Solli-
området brukes i dag tilsvarende fritidsboliger 
i kommunen - utenfor næring. 

1. Til dette klages det på at Solli-området ikke 
blir forsvarlig støysikret iht. fritidsbebyggelse. 
Skriver at Hol kommune forhindrer dette vel 
vitende om at det bare er et tidsspørsmål før 
Solli-området reguleres til fritidsformål. 

2. Vedtaket innebærer ny atkomst til Solli-
området. Nytt kryss som delvis anlegges på 
vår eiendom. Mener det av matjordhensyn er 
mest hensiktsmessig at ny atkomstveg legges 
lengst mulig mot øst langsmed gang- og 
sykkelveg. 

3. På bakgrunn av overnevnte mener klager at 
Hol kommune endrer reguleringsformålet for 
all bebygget eiendom innenfor Solli-området 
fra næringsvirksomhet til fritidsbolig 
tilrettelagt for utleie i overenstemmelse med 
prinsippvedtaket for «varme og kalde 
senger». 

 

atkomstveg, ligger utenfor områdeplanens 
avgrensing og arealformålet har ikke vært et 
tema i arbeidet med områdeplanen.  
 
2. Når det gjelder vedtaket i sak 5/14 som 
viser til Solli-området, punkt 1. a., gjelder det 
arealsoner. Solli-området var plassert i 
arealsone 1. «kjerneområde for turistbedrift», 
markert blått i kartvedlegg. Vedtaket flytter 
Solli-området til arealsone 2. «fritidsformål 
tilrettelagt for utleie», rødt på kartvedlegg. 
Det følger av vedtaket punkt 2. b. her at «Det 
kan gjennom reguleringsplan åpnes for at nye 
reiselivsområder og regulerte  
næringsområder til turistbedrift kan endres til 
formål «fritidsformål tilrettelagt for utleie». 
Og punkt 6: «Endring fra turistformål til 
fritidsformål kan ikke skje gjennom 
dispensasjoner, men må  
fremmes gjennom reguleringsplan/ 
reguleringsendring». 
 
Kommunen har ingen egeninteresse av å 
omregulere private enheter. I tilfeller hvor 
prinsippvedtaket om varme og kalde senger er 
brukt for omregulering til «fritidsformål 
tilrettelagt for utleie» er det kommet gjennom 
private forslag til detaljregulering. 
 

3. Veslefjorden Utvikling AS v/Odd 
Hyttedalen 

1. Klager på for kort frist på begrenset 
høringsrunde enn det som er lovbestemt:  

Klager viser til sin eiendom 65/39 som ble 
berørt av ny regulert atkomstveg d-f SV5 i 
varslingen. Frist var drøyt 3 uker fra mottatt 
varsel. Viser til Pbl § 12-10 om minst 6 ukers 
varsel.  

Mener vedtatt plan er i strid med tidligere 
lovlig varslet avgrensning av planen (både 
opprinnelig og senere justert varsling om 
endring av planområdet). 

Mener lengre frist ville ha gitt muligheter for å 
finne løsninger på de endringer som ble 
introdusert i den begrensede høringer. Se 
punkt 2. 

1. Ved siste begrensede varsling er det 
vurdert at endringen er mindre omfattende, 
kun berører et mindre område og er derfor 
sendt kun til de involverte 
innsigelsesmyndighetene og berørte partene. 
Det er derfor ikke varslet etter pbl. § 12-10. 
Hovedregelen er da at det gis en frist på minst 
3 uker. Kan ikke se at vedtatt atkomstløsning 
ikke er lovlig varslet. 

Adkomstløsning er vurdert flere ganger i 
planprosessen. I det første planforslaget av 
2019 forelå det ingen vegløsning for Solli. En 
løsning måtte regulere inn som en del av 
områdeplanen, jf. rekkefølgekravet. Det ble 
foreslått en midlertidig atkomst til Solli-
området ved 2. gangs høring. Rådmannen ga 
tilbakemelding om at endelig løsning måtte 
reguleres i områdeplanen, ikke forutsette en 
løsning for Solli-området gjennom evt. 
fremtidig reguleringsplan for et privat 



2. Klage på manglende tilrettelegging for 
medvirkning etter PBL § 5.1: 

Skriver dialog ble avvist med henvisning til 
tidsnød. 

Mener kravet om å legge til rette for 
medvirkning ikke har blitt oppfylt men aktivt 
avvist. Peker på at plankonsulent og 
kommune ikke har hatt dialog eller kommet 
klager i møte. Begrunnelse skal ha vært at 
man ville ha planen godkjent og at dette 
måtte ryddes opp i ettertid. 

Ikke fått møtereferater mellom plankonsulent 
og kommune som bedt om. Motstridende 
opplysninger om hvem som har foreslått å 
regulere inn ny vei på klagers eiendom. 

Viser til eierskap til veg og tinglyst avtale om 
adkomst og bruk av dagens vei internt i Solli-
området. Skriver at ny veg kun kreve 
privatrettslig avtale med Veslefjorden 
Utvikling AS. Men der vegen er vedtatt i dag 
vil det ikke bli gitt privatrettslig rettighet til å 
anlegge den rekkefølgebestemmelsen umulig 
å gjennomføre. 

Viser til plankonsulents kommentar om 
vegløsning som bør vurderes. 

Ber om at planen sendes tilbake for 
grundigere behandling av de endringene som 
kom inne etter begrenset høring. 

 

område. Foreslått løsning ble vurdert til å 
komme i konflikt med eksisterende bygg, 
hensyn til barn og unge og 
gjennomgangstrafikk mm. og flyttet mot øst. 
Alle vurderte valgalternativer vil medføre 
varierende grad av negativ konsekvens for 
eksisterende eiere. Rådmannen kan ikke se at 
en lengre frist ville innvirke på vurderingen 
som er gjort. Det vises videre til kommentar til 
punkt 2. 

2. Klager har ved 1., 2. gangs høring og 
begrenset høring blitt rettmessig varslet. 
Klagers merknader er vurdert og kommentert 
og følger saken ved vedtak. At klager 
synspunkter ikke har ført frem, kan ikke sies å 
være manglende medvirkning etter pbl § 5-1. 

Kan ikke se at dialog eller medvirkning er 
avvist. Viser til punkt 1. vedr tidsfrist. Det har 
ikke vært møter mellom administrasjonen og 
plankonsulent, Solli-området er vurdert 
administrativt og Rådmannen har gitt 
tilbakemelding om adkomstløsning som 
redegjort for over. Solli-området ligger 
utenfor områdeplanens avgrensning. Forhold 
internt i Solli-området ligger utenfor rammene 
av denne planen. Viser her til vurdering i 
saksprotokoll ved sluttbehandling:    

«Valg av regulert løsning er ikke til hinder for 
at adkomstløsningen og avklaringen rundt de 
privatrettslige forholdene ryddes opp i dialog 
med berørte parter i Solliområdet i etterkant 
av planvedtaket, men da som en del av egen 
reguleringsplanarbeid.» 

 

4. Håvard Semmen og Tove Semmen 
Bakkestølvegen 352 

1. Viser til at de kjøpte tomten i enden av en 
blindveg i 1995 og fikk til svar at det ikke 
skulle bygges noe mer på oppsiden. 

2. Klager på vegvalget til nye tomter i felt a-
BFF1-5 går gjennom eksisterende veg i Økle 
hyttegrend. Ber om at vegvalget gjøres om til 
det opprinnelige vegvalget. Viser til 
begrunnelse fra formann i Økle hyttegrend 
om at en vegløsning til Uthusslåtta er mindre 
enn en tredjedel av hva utbyggingen gjennom 
Økle hyttefelt medfører. Videre bekymring for 

1. Utbygging i tilknytting eksisterende 
fritidsbolig vil gi økt gjennomgangstrafikk og 
tap av grøntområder for eksisterende 
oppsitter i Økle hyttegrend. Imidlertid er 
planområdet er innenfor området regulert til 
utbyggingsområde for reiseliv i overordnet 
kommunedelplan for Geilo, vedtatt i 2010. 
Områdeplanen følger her opp intensjonen i 
overordnet plan hvor det legges opp til at 
området kan bygges ut som en del av alpin- og 
reiselivsområde. Utbyggingsområdene er 
etter 1. gangs høring innskrenket i plan, blant 
annet er vestre del med alpinanlegg og 
nedfarter og byggeområde a-BAA1 ved Økle 



sikkerhet når med mer gjennomgangstrafikk. 
Sårbare grupper, herunder barn og 
funksjonshemmede. 

Viser til tidligere merknad ved 2. gangs høring 
på vegne av oppsittere i Økle hyttegrend og 
kontakt med forskjellige instanser om vegen. 

Mener bredere veg skaper større hastigheter 
og farligere situasjoner. 

 

tatt ut. Hyttefeltet er også redusert med 4 
tomter for å spare ospelokaliteter. 

2. Vedtatt plan medfører trafikk til 24 nye 
tomter i Økle i tilknytting til eksisterende 
hyttefelt og veg. Vegvalget er tidligere vurdert 
i planprosessen. Klagen tar opp samme 
forhold som spilt inn ved 2. gangs høring fra 
oppsitterne i Økle hyttegrend. Veivalget er 
kommentert i merknadsskjema – 
oppsummering og vurdering av merknader 
punkt 13 – deres innspill til 2. gangs offentlig 
ettersyn: 

«I siste planforslag er veien gjennom Økle 
Hyttegrend breddet ut, gjort slakere og 
svingen har fått større radius tilpasset for 
eksempel nødetaters krav. Dette vil gjøre den 
bedre egnet og mer trafikksikker, også når 
flere skal benytte den. I tillegg er 4 tomter i 
det nye feltet tatt ut. Slik innsender beskriver 
veien er det i dag svært dårlig trafikksikkerhet 
spesielt på vinterstid. Planforslaget medfører 
at dette blir vesentlig forbedret, slik at risikoen 
for ulykker generelt reduseres.  

Veien må oppgraderes før ny bebyggelse kan 
tas i bruk, og nye eiere må betale 
vedlikeholdskostnader på lik linje med andre. 
En kulvert under løypa/grønnstrukturen 
mellom Uthusslåtta-området og Økle vil være 
ugunstig terrengmessig for løypa og gi en 
mindre hensiktsmessig utnytting av 
byggeområdet.» 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil gi 
farligere situasjoner. Selv om trafikken øker 
gir forbedring av vegstandard en mer 
oversiktlig situasjon enn dagens. Rådmannen 
kan ikke se at det her fremkommer nye 
opplysninger som endrer de planfaglige 
vurderingene som er lagt til grunn for 
vegvalget og vedtaket.   

 

5. GEILOARK AS på vegne av Tore Johan 
Stuve/Rita Stuve, g/bnr 67/159 

1. Ber om at tomt T-10 fjernes og legges inn 
som friområde som regulert i dag. Fortetting 
vil gi store negative konsekvenser for Stuves 
tomt og forringe verdi. Har kjøpt tomt med 
lovnader om at det var siste tomt i endevei. 

1. Gjeldende reguleringsplan med friområde 
er fra 1995 hvor det var helt andre forhold 
enn i dag. Det må påberegnes at det skjer en 
utvikling i løpet av den tid, spesielt sentralt i 
en reiselivsdestinasjon. Området ligger videre 
i et utbyggingsområde i overordnet plan. 
Fortetting her er arealpolitisk ønskelig og 



2. Ber om at de to grøntkorridorene knyttes 
naturlig sammen og T10 gjøres om til 
friområde som vist i gult i på kartutsnitt. 

3. Ber om at vegløsning ikke krysser 
grøntkorridor men flyttes til Uthusslåtta som 
det var inntegnet tidligere. 

 

føyer seg inn i utviklingen ellers rundt Geilo. 
At området ligger forholdsvis sentralt på Geilo 
i nær tilknytting til et større alpin og 
reiselivsområde, gjør at en ikke kan forventes 
skjerming på samme måte som mer rurale 
fritidsområder i kommunen. Kan ikke se at det 
foreligger særskilte grunner for å fjerne tomt 
T-10 eller at det gir utilbørlige konsekvenser 
for klager. Kommunen kan ikke vektlegge 
private lovnader. Se ellers klage nr. 4, vår 
kommentar nr. 1. 

2. Reguleringen muliggjør ski inn/ut og klager 
vil fortsatt ha en grønt belte mellom sin 
eiendom og de nye tomtene. For eksisterende 
bebyggelse på nedsiden av vegen vil 
hovedatkomst ski inn/ut bli via den bredere 
traseen a-G05. Det ses ikke som nødvendig 
med ytterligere tilknytting mellom 
grøntkorridorene som uansett må krysse veg.   

3. Se klage nr. 4, vår kommentar nr. 2. 

 

6. Gry Toftesund på vegne av Tove og Kjell-
Rasmus Toftesund, g/bnr 67/145 

1. Klager på at det ikke har blitt varslet om 
omlegging av veg fra Uthusslåtta via Økle 
hyttegrend. At klage vedr. trafikksikkerheten 
har blitt ignorert. Gjennomgangsveg gir 
forringelse av nærmiljø og psykisk 
merbelastning. Grunneier har ved tomtekjøp 
bedyret det ikke skulle bli mer bebyggelse i 
området. 

2. Vår eiendom vil bli beskåret ved utvidelse 
av vegskulder. Klage på at dette ikke er varslet 
av kommunen. 

3. Klage på at kommunen ikke har kommet i 
møte om krav til medvirkning før klagefristen 
gikk ut. 

 

1. Veivalget til det nye hyttefeltet gjennom 
Økle hyttegrend ble vedtatt i 
kommuneplanutvalget sak 8/20 den 27.08.20. 
Dette ble lagt ut på nytt offentlig ettersyn og 
varslet i brev den 07.09.20 til alle 
hjemmelshavere i Økle hyttegrend. 
Hjemmelshaver har også blitt varslet ved 
utlegging av planen til 1. gangs høring samt 
ved kunngjøring av vedtak. Områdeplanen er 
omfattende og det er ikke varslet særskilt om 
enkeltforhold i planen. Vegen ligger der fra før 
og legges ikke om, men vil oppgraderes.  

Skriver at de tidligere har kommet med klage. 
Slik Rådmannen forstår det vises det her til 
merknadene oppsittere i Økle hyttegrend har 
kommet med på vegne av Trovik. 
Merknadene har blitt vurdert og kommentert. 
Se klage nr. 4, vår kommentar nr. 2. Viser også 
til kommentar her vedr. trafikksikkerhet. For 
innvirkning for nærmiljø vises det til klage nr. 
5, vår kommentar nr. 1. Rådmannen kan ikke 
se at det foreligger negative konsekvenser for 
klager av en slik art at vedtaket bør omgjøres. 

2. Vegen er i dag opparbeidet med ca. 3,5 m 
bredde. I planen er den regulert opp til 5,5 
meters bredde + vegskulder. Bestemmelsen 



har fastsetter minimum 4 meters bredde. 
Mellom klagers tomt og eiendommen på 
nedsiden av vegen er det 8 meter. I 
detaljprosjektering vil man se om utvidelse av 
vegen vil berøre klagers eiendom. Dette vil 
klager i så fall bli varslet om. 

3. Viser til vår kommentar nr. 1. til klager. 
Planen har ellers fulgt rammene gitt i plan- og 
bygningsloven om medvirkning, herunder er 
det utarbeidet planprogram, arrangert 
folkemøte og planen er revidert i flere 
omganger for å imøtekomme krav, innspill og 
innsigelser. Utarbeidingen har vært gjennom 
en lang prosess med oppstartvarsel i 2013. 
Det er gjort en omfattende arbeid med 
merknadsvurderingen. At ikke alle innspill kan 
imøtekommes er ikke nødvendigvis 
betydende med manglende medvirkning. 

 

 

Forhold til overordnet plan 

Områdeplanen er i Området er i kommunedelplan for Geilo avsatt til nåværende og fremtidig 
alpin, aktivitets- og reiselivsområde. Etter omarbeiding i planprosessen er vedtatt plan i all 
hovedsak i tråd med overordnet kommunedelplan for Geilo. Områdeplanen følger opp ABC-
modellen om konsentrert bebyggelse sentralt og lokale, regionale og nasjonale arealpolitiske 
planer og retningslinjer, herunder regional plan for Hardangervidda (2019-2035).  

Vurdering 

Klagesaken skal vurdere om det fremgår nye moment i saken eller om det kan påvises  
saksbehandlingsfeil. Drøftingen står altså på om klagen fremhever nye momenter som tidligere 
ikke har vært en tema eller gjenstand for diskusjon i planforslaget eller påstander om 
saksbehandlingsfeil. Mottatte klager i saken gjentar mange av merknadene som er sendt inn 
tidligere i prosessen, og er slik sett allerede behandlet i saken. Flere av anførsler omhandler også i 
stor grad forhold som var gjenstand for behandling i forbindelse med områdeplanen, eller anførte 
feil ved denne. Administrasjonen understreker at klager på tidligere vedtak og saksbehandling i 
kommunen i utgangspunktet ikke er en del av vurderingen i denne klagesaken. Klagene er i 
hovedsak vurdert over og administrasjonen vil derfor her bare utdype tilsvarende til noen av 
anførslene som går igjen i flere av klagene. 
 
Forholdet til Solli-området 
 
Solli sin adkomstvegen er regulert inn som følge av at eksisterende adkomst stenges som en del 
av et rekkefølgekrav om opparbeiding av rundkjøring i områdeplanen. Dette har vært et krav fra 
statlig myndighet (nå fylkeskommunen) og derfor har kommunen som planmyndighet gått inn for 
å sikre ny adkomstveg som følge av områdereguleringen. Ettersom rekkefølgekravet er satt til før 
igangsettelsestillatelse for nye enheter, har man sikret regulert løsning i den kommunale 
områdeplanen fremfor at dette må løses gjennom en eventuell fremtidig reguleringsplanarbeid. 
 



Det har i samband med sluttbehandling og begrenset høring kommet ulike merknader om 
adkomstvegen og ulike løsninger er vurdert flere ganger i planprosessen. Dette er redegjort av 
Asplan Viak i kapittel 11 – oppsummering av merknader fra begrenset høring, av 29.06.21. Som 
det fremkommer av administrasjonens vurderingen til saksprotokoll ved sluttbehandlingen, har 
det vist seg å være utfordringer med tidligere foreslått adkomst til Solliområdet pga. nærføring til 
eksisterende leilighetsbygg, trafikkforhold parkeringsplass og hensyn til barn og unge. 
 
Når det gjelder forholdet til reguleringsstatus for Solli-området som i dag er næring/ turistbedrift 
– hotell, er ikke dette en del av arbeidet med områdeplanen. Solli-området ligger utenfor 
områdeplanens avgrensning. Kommunen forholder seg til enhver tid gjeldende reguleringsstatus 
for Solli-området Kommunen er ikke kjent med at det foreligger planer for å endre 
reguleringsformålet av området i dag. Om leilighetseiere av området mener at bruken er mer i 
tråd med fritidsformål og bør reguleres deretter, må det vurderes som en del av et eget 
planarbeid for området, slik det er gjort for andre områder i kommunen der en ønsker 
omregulering i tråd med prinsippvedtaket sak 5/14 om fritid tilrettelagt for utleie.  
 
Forholdet til Økle hyttegrend 
 
Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn to ganger; 18.12.2019-13.2.2020 og 7.9.2020-
19.10.2020. Ved 1. gangs høring var adkomst til nye hytter ovenfor dagens Økle hyttegrend 
foreslått regulert via Uthusslåtta. Dette ble ved endret til å gå gjennom eksisterende veg gjennom 
Økle hyttegrend i kommuneplanutvalget sak 8/20 den 27.08.20. Vegløsningen var regulert inn på 
plandokumentene som så lå ute på 2. gangs høring. Hjemmelshavere i Økle hyttegrend fikk varsel 
om utleggingen i brev den 07.09.20.  
I forbindelse med 2. gangs høring kom det merknader fra Økle hyttegrend på vegvalget. 
Merknadene er vurdert og kommentert i merknadsskjemaet og forholdet var kjent da saken 
forelå politisk sluttbehandling. 
 
Slik Rådmannen ser det vil tiltaket gi ulempe for Økle hyttegrend i form av økt 
gjennomgangstrafikk til 24 nye hyttetomter. Tiltaket må likevel ses i lys av at området har vært 
avsatt i lengre tid til utbygging for reiselivsområde (R). Områdeplanen følger opp intensjonen i 
overordnet plan. Det er i planprosessen vurdert at hyttene får en bedre og mer driftssikker veg 
med de oppgraderingene som planen legger opp til. Vegbredde er regulert med større bredde og 
stigningsforhold enn i dag. Det er også vurdert at kulvert under løypa/grønnstrukturen mellom 
Uthusslåtta-området og Økle er ugunstig terrengmessig. Det er heller ikke ønskelig med kryssing 
av adkomstveg for skiløypetrase.  
 
Konklusjon 
 
Klagesaken skal vurdere om det fremkommer nye opplysninger som ikke er behandlet tidligere, 
eller påviste saksbehandlingsfeil. Mange av anførslene klager på realitetsinnholdet i planen, det 
vil si at vegtraseen for adkomstveg burde ligge annerledes. Dette er behandlet og vedtatt i 
plansaken. Flere av anførslene har også fulgt saken til sluttbehandling, og er derfor opplyst, 
drøftet og behandlet tidligere. Etter en samlet vurdering kan ikke administrasjonen se at det i 
klagene og tilleggsanførslene fremkommer nye opplysninger i saken som tilsier at vedtaket av 
02.09.2021, sak 61/21, skal gjøres om.  
 
Når det gjelder påstandene om manglende medvirkning kan ikke administrasjonen se at disse kan 
føre frem. Etter administrasjonens vurdering er saken gjennomført i henhold til planlovens 
forutsetninger for medvirkning ved varsel om oppstart, gjennomføring av offentlig ettersyn og 
prosessregler for øvrig. At klagere ikke er enige i kommunens vurdering av planforslaget i løpet av 
planprosessen, eller områdeplanens rammer for Vestlia, kan etter administrasjonens syn ikke 
anses som saksbehandlingsfeil. En planvurdering innebærer videre at ulike og dels motstridende 



interesser veies opp mot hverandre. En plan kan således gi seg utslag i konsekvenser, som for 
enkelte oppfattes negativt, uten at dette er til hinder for godkjenning av planen.  
 
Rådmannens innstilling 
 
Klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 02.09.2021, sak 61/21, opprettholdes og 
klagene oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig klagebehandling. 
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