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Bakgrunn:
Detaljreguleringsplan for Vågslid høgfjellshotell blei vedteken 11.09.14, etter fem års
planarbeid. Reguleringssituasjonen i området ser då slik ut :

Figur 1 : Reguleringssituasjonen ved Vågslid høgfjellshotell.

Grunneigar til 99/141, 165, 224 og 225, familien Vatnem, klaga på reguleringsvedtaket pga
urimeleg forskjellbehandling. Deira eigedomar er framleis regulert til næring (utleige),
medan andre eigedomar i området blei omregulert til fritidsbustader. I tillegg er
moglegheitene for utnytting på eigedomane blitt dårlegare. Klaga blei ikkje teken omsyn til,
korkje av plan- og miljøutvalet 25.03.15, eller av fylkesmannen i brev 30.10.15.

99/141, 165, 224 og 225

Figur 2 : Eigedomane 99/141, 165, 224 og 225

I brev 21.06.16 søker adv. firma Eurojuris Haugesund AS på vegne av familien Vatnem om
dispensasjon frå reguleringsformålet næring (utleige), sjå vedlegg 1. Plan- og miljøutvalet
avviste søknaden i møte 26.09.18, sak 18/121, sjå vedlegg 2.

I brev 15.10.18 klager adv firma Eurojuris på avslaget, sjå vedlegg 3. Vedtaket vert påklaga
fordi «vedtaket medfører urimelig forskjellsbehandling og er tuftet på urimelig og til dels
vilkårlig saksbehandling.» Nokre punkt frå klaga :
- Gjennom planprosessen som resulterte i endeleg vedtak i 2014 blei nokre eigedomar
omregulert frå næringsformål til fritidsbustader, men det gjaldt ikkje Vatnem sine. Noko
av tomtearealet deira blei i tillegg regulert til veg. Noko som førar til vanskelegare/redusert utnytting av eigedomen. Desse endringane var ikkje nødvendige for å oppnå
formålet med planprosessen - betre parkeringsdekning.
- Det gjekk 2 år og 3 månader frå dispensasjonssøknaden blei sendt til den blei handsama.
Adv. minner om forvaltningslova som krev handsaming «utan ugrunnet opphold».
- Sakshandsaminga er urimeleg og til dels vilkårleg fordi det einaste sakshandsamar har
gjort er å ha «rådført seg med dei i administrasjonen som var med på
reguleringsprosessen i 2011 – 2014. Etter deira oppfatning var det ikkje nokon urimeleg
forskjellsbehandling av familien Vatnem.»
- Adv. firma Eurojuris/Vatnem oppfatta fylkesmannens handsaming av klage på
reguleringsvedtaket i 2014 som ei oppfordring om å søke dispensasjon. Dei oppfatta òg
at dette var eit signal frå fylkesmannen om at dei meinte dispensasjon ville vere ei
rimeleg løysing.
I brev 21.12.18 har adv. firma Eurojuris nokre tilleggspunkt, sjå vedlegg 4:
Kommentarar knytt til pbl § 19 – 2, 1.ledd : «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt.» : Intensjonen i reguleringsplanen og ny kommunedelplan blir ikkje
vesentleg sett til side fordi
- Reguleringsplanens føresegner for det aktuelle arealet K seier ikkje at det skal vere
utleigehytter, men at eigar kan bruke arealet «på den mest formålstjenlige måten»,
mellom anna til fritidsbustader, («Felt K: Servicebedrift: Vågslid Høgfjellshotell. Planlagt
med betjeningsboliger, appartementshytter, boliger og hytter.»)
- I dispensasjonssaka (plm-sak 18/121) skriv kommunen om den gjeldande
reguleringsplanen frå 1991 at "... planen er presentert på ein måte som er vanskeleg for
publikum å forstå. I tillegg er det mykje uklart kva som gjeld på det arealet som er att. ”
- I planomtala til ny kommunedelplan Vågslid seier kommunen at det i området rundt
Vågslid høgfjellshotell har vore vanskeleg å oppretthalde utleige, og at det difor er sett av
til kombinasjon fritids-/turistformål og fritidsbustader.
Kommentarar knytt til pbl § 19 – 2, 2. ledd : «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» : Fordelane ved å gi dispensasjon
er klart større enn ulempene fordi
- Dersom dispensasjon blir innvilga, kan reguleringsplanen gjennomførast på ein rask og
smidig måte – utan erstatningskrav og ekspropriasjonssak. Skiløypa kan etablerast til
fordel for friluftslivet, ålmenta, destinasjonen og kommunen.
- Kommunen vil spare tid og kostnader til omregulering av den gamle planen,
- Det er ein fordel for kommunen og for destinasjonen at tomtene blir bygd ut.
Andre kommentarar :
- Naboeigedomen i sør, 99/140, blei kompensert for tap av areal med omregulering frå
bustadformål til fritidsformål. Arealet 99/140 mista var mindre enn det Vatnem sine

-

-

eigedomar tapte. Ulempene med skiløypa er mindre for 99/140 fordi den går i bakkant.
Dette er urimeleg forskjellsbehandling.
Bakgrunn for at Vatnem sine eigedommar ikkje blei med i reguleringsendringa :
Kommunen la fram som vilkår for å omregulere frå næringsformål til fritid at Vatnem
skulle bygge parkeringshus for eksisterande leilegheiter (stipulert til 4,5 mill.kr.), og at
dette skulle gjennomførast før utbygging av Vatnem sine eigedomar. Vatnem var ikkje
skuldig i parkeringsproblema.
Saka er så spesiell at den ikkje skaper presedens.

Vatnem har betalt gebyr for handsaming av dispensasjonssøknaden, men dette vert påklaga
pga lang handsamingstid (Fvl § 11). Adv. firma meiner òg at handsaminga bryt med Fvl § 17
(saka skal vere tilstrekkeleg opplyst) og § 24 (enkeltvedtak skal grunngis).

Vurdering:
Rådmannen meiner det ikkje er usakleg forskjellsbehandling at Vatnem ikkje fikk sine areal
omregulert frå utleige til fritid, medan andre fikk sine areal omregulert. Handsaminga av
Vatnem sine areal kan ikkje samanliknast med prosessen i resten av planområdet. Det blei
utarbeid eit framlegg som inkluderte Vatnem i parkeringsløysinga, men det blei avvist,
«revisjon A2», sjå nedanfor.

Figur 1 : Planframlegg revisjon A til 1.g offentleg ettersyn

Figur 2 : Utkast revisjon A2

Utkast revisjon 2 :
 Gnr/bnr 99/221-225, 141 & 165 regulerast gult (fritidsbustader) med høve til høg utnyttingsgrad
 Det knytast rekkjefølgjeføresegner til desse teigane, som ikkje tillet søknadspliktige tiltak føre
parkeringsplassar og renovasjonsanlegg er opparbeidd i tilknyting til hotellet.
 Heile 99/221 regulerast til parkeringsanlegg i 1,5 høgder.
 Det overlatast aktørane (heimelshavarar i husvære, utbyggjar, Vågslidtun hotell, Solveig Hansen
AS, Karsten Vatnem) om å verte samde om ein privatrettsleg avtale om utbygging av p-anlegga.
Solveig Hansen AS og Karsten Vatnem vil få høve til økonomisk forteneste gjennom reguleringa
og bør difor vere med i avtalen. Utbyggjar ville få høve til å få ferdigattest til resten av husværa i
Bhbb og høve til noko nybygging i ein liten teig opp mot E 134.

Figur 3 : Planframlegg revisjon A3 til 2.g offentleg ettersyn

Ein meiner det heller ikkje er urimeleg forskjellsbehandling når det gjeld arealet som er
regulert til køyreveg på Vatnem sin grunn. Ein meiner ein ikkje kan samanlikne saka til
Vatnem og det som gjeld naboeigedomen i sør 99/140. Arealet som Vatnem må avstå til
veg/skiløype er minimalt – ei smal stripe omlag 1,5 m på det breiaste, kanskje 50 m2 totalt.
Sakshandsamar er ueinig i at fylkesmannens handsaming kan oppfattast som ei oppmoding
om å søke dispensasjon. Ein meiner heller ikkje at ein kan sjå formuleringane deira som eit
signal om at dispensasjon ville vere ei rimeleg løysing.
Vil ein dispensasjon innebere ei løysing som er vesentleg i strid med omsynet bak
reguleringsplanen ? Planadministrasjonen held fast ved sin tolking av reguleringsplanen frå
1991 : Arealet er farga blått, som står for næring. Arealet skal nyttast til hotell og nødvendige
funksjonar knytt til hotellet. Appartementshytter tolkar ein som utleigeleilegheiter knytt til
hotellet.
Samstundes står det ved lag det som vart sagt i førre sak : Den gamle planen treng
oppdatering og klargjering. I same prosess kan ein sjå på reguleringsformålet.
Planadministrasjonen kan ikkje no i forkant gi noko signal om kva som vil bli innstillinga i
saka. Tilhøva i området vil bli vurdert i ein større samanheng, med tema mellom anna slik
det er vist til i kommunedelplanen.
I klaga er det gjort greie for ulike fordelar med å gi dispensasjon. Ulempene er serleg knytt til
det å gjere eit unntak for nokre eigedomar, utan så sjå det saman med resten av arealet og
gjere ein overordna vurdering. Ein er såleis ikkje einig i at fordelane er klart større enn
ulempene.
Naboeigedomen i sør, 99/140 må ikkje avstå mykje grunn, men får ulemper ved at vegetasjon
som i dag fungerer som skjerm, blir borte.
Konklusjon : klaga blir ikkje teken omsyn til.
Når det gjeld gebyret, ser sakshandsamar at kommunen ikkje har fylgt forvaltningslovas
krav om sakshandsaming «utan ugrunna opphald». Betalt gebyr bør difor krediterast.
Klaga blir sendt til fylkesmannen.

Rådmannens framlegg til vedtak:
1.
Plan- og miljøutvalet tek ikkje omsyn til klager datert 15.10. og 21.12.18.
2.
Betalt gebyr krediterast.
Rådmannen, 10.06.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/

