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DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR FOR OPPFØRING AV SLAKTERI PÅ 
PELLESTOVA, GBNR 155/1/31 - HØRING SØKNAD OM DISPENSASJON 
 
Det er 2.7.2021 oversendt søknad om dispensasjon for oppføring av slakteri ved Pellestova 
hotell i Øyer kommune. 
 
Saksbakgrunn – søknad og begrunnelse 
Planråd AS søker på vegne av Pellestova Hotell AS om dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan på Pellestova. 
 
Det søkes om dispensasjon fra pbl § 19 for å oppføre et eget «Slakteri» tilknyttet hotellet.  
Denne endringen er vurdert sammen med øvrig planendring som er igangsatt, men det er 
viktig at denne igangsettes snarest og ikke stopper av øvrig planprosess som kan trekke ut i 
tid. Bakgrunn for dette er å styrke hotellets driftsgrunnlag. 
 
RAM arkitektur har utarbeidet tegninger, vedlagt søknaden, som viser plassering, utforming, 
byggehøyder og tilpasning til eksisterende bebyggelse og anlegg.   
 
Området det søkes dispensasjon for ligger ved Pellestova hotell. Pellestova ligger langs 
Hundersætervegen og ved Hundersætra i Øyer statsallmenning. Området ligger i skrånende 
terreng, men det er også flate område innenfor planområdet Pellestova. Området er åpent 
og lite vegetert. Slakteriet er tenkt plassert i sørvestre hjørne ved parkeringsplassen foran 
hotellet med tilsvarende synlighet og eksponering som skikafeen. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at planlagt slakteri ligger rett utenfor reguleringsplanen for 
Pellestova, men innenfor kommunedelplan Øyer sør der arealet er avsatt til næring . 
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er regulert til herberge og bevertning, og det er i 
planen åpnet opp for bygging av hotell og tilhørende næringsareal. Høydene er innenfor 
gjeldende gesims og mønehøyder, samt utnyttelsesgrad.  Det er derimot behov for å søke 
dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan med tanke på plassering av bygningen. På 
bakgrunn av søknaden med plassering av slakteriet utenfor reguleringsplanen for Pellestova 
er det behov for en dispensasjon fra kommunedelplanen for Øyer sør. 
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Den nye «Slakteriet» på Pellestova  
Ideen er å gjøre Pellestova enda bedre på mat, det som serveres er kortreiste lokale råvarer 
som er foredlet på eget slakteri. Det er ikke aktuelt å gjøre dette til et industrielt slakteri for 
andre brukere, kun til egen nytte tilknyttet hotellet. 
 
Ideen og tanken bak konseptet med «Slakteriet» er å gjøre Pellestova hotell enda bedre på 
mat, der selve måltidet og opplevelsen er en attraksjon for stedet. Det som skal serveres er 
kortreiste lokale råvarer som er foredlet på eget slakteri i restauranten. 
Selve «Slakteriet» blir utformet som et kombinert restaurant/slakteri, med storkjøkken og 
restaurant i et og samme bygg. 
 
Det er lagt stor vekt på at bygget skal tilpasses og videreføre uttrykket i fronten av 
Pellestova, og bebyggelsen skal legges inn i terrenget sik at bakenforliggende bebyggelse 
ikke mister utsikt. 
 

  
Naboer og gjenboere 
Det er brukt mye tid å plassere bygget så skånsomt som mulig i terrenget. Et viktig element i 
mulighetsstudien og planprosessen har vært å ta vare på kvalitetene til de interessene som 
er naboer og gjenboere i bakkant på hotellet og i leilighetene. Slakteriet er derfor lagt 
naturlig inn i terrenget, og tillagt en form som speiler Peisestua i front på hotellet og 
Pellekroa. 
Naboer og gjenboere vil bli varslet på vanlig måte med rekommandert sending av 
byggesøknadspapirer. I tillegg er det lagt opp til en bred dialog med Sameiet og hotellet i 
mulighetsstudien og planprosessen. 
 
Endringen det søkes dispensasjon for er en del av en større reguleringsprosess som er 
igangsatt. Planprogrammet for reguleringsplanen ble fastsatt av kommunestyret den 
14.12.2017, KST sak 97/17. Det søkes dispensasjon for dette tiltaket for å kunne igangsette 
bygging og gjennomføre byggetiltaket for at det kan stå ferdig til neste skisesong. 
Planprosessen vil regulere inn tiltaket, men denne prosessen forventes å ta vesentlig lengre 
tid, samt at det er ikke ønskelig med bygging av slakteriet vinterstid.  
 
BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
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myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til 
loven skal rådmannen legge særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal 
tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra 
planer, lovens bestemmelser om planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
  
 Plangrunnlag:  
Gjeldende arealformål i Kommunedelplanen for Øyer sør er næring. Iht. kommunedel-
planens bestemmelser (pkt. 1.1.1 – plankrav) skal ikke utbygging finne sted innenfor 
byggeområdene før området inngår i godkjent reguleringsplan.   
 
For arealkategorien Næring gjelder følgende aktuelle bestemmelse for tiltak i 
kommunedelplan Øyer sør:  
1.3 OMRÅDER FOR NÆRING - HAFJELL MÅLOMRÅDE OG ANDRE NÆRINGSAREAL 
 
1.3.1 I turistområdene merket T på plankartet tillates oppføring av næringsbygg som har 
direkte funksjonell tilknytting til alpinsenteret og reiselivsnæringen, som for eksempel 
overnattingsanlegg, forretningsbygg, bevertning, parkeringshus og annen service. 
 
1.3.3 Gesimshøyde kan være maksimalt 10.5 m og mønehøyde maksimalt 15 m, begge 
høyder målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. Takform skal som hovedregel være 
saltak. Store bygningsvolumer skal deles opp for å redusere målestokken. Det kan åpnes 
for heving av mønehøyden ved oppføring av hotellbygg.  
 
I gjeldende reguleringsplan for Pellestova vedtatt 26.1.2006 gjelder: 
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Vurdering 
Med utgangspunkt i over nevnte forhold vurderer kommunedirektøren de ulike planfaglige 
forholdene av betydning for en eventuell dispensasjon.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Området ligger langs Hundersætervegen og i tilknytning til infrastrukturen på Pellestova. 
Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan og omsøkt plassering av slakteri vil ikke 
endringen medføre endring av trafikkgrunnlaget, da hovedtyngden er allerede 
besøkende/gjester. Slakteriet må påkobles eksisterende anlegg for vann og avløp.  
 
Miljø og naturmangfold:  
Søknaden om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet så langt å være tilstrekkelig for å belyse de 
hensyn som skal vurderes iht. denne loven. 
 
Gjennomgang av innlands GIS, naturbasekart og kommunens egen geoanalyse viser at det er 
ingen forhold tilknyttet naturressurser og naturgrunnlag, samt at det ikke er registrer 
sårbare arter som taler mot en eventuell dispensasjon for oppføring av slakteriet.  
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er ikke registrert flomveier eller problemer i tilknyttet til bekken som går øst for skikafé. 
Avstand fra planlagt slakteri til bekken er mer enn 100 meter og etter kommunens vurdering 
så lang unna at dette ikke er til ulempe for omsøkte tiltak.   
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FORELØPIG KONKLUSJON:  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  Det 
andre vilkåret i pbl § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
I gjeldene kommunedelplan for Øyer sør er store deler av omsøkt areal avsatt til 
næringsformål. Før en utbygging kan gjennomføres på dette området må det foreligge en 
godkjent reguleringsplan. På bakgrunn av dette må det dispenseres fra plankravet i pkt. 
1.1.1 i kdp Øyer sør.   
I henhold til gitt dispensasjon for bygging av skikafé i møte i planutvalget 15.5.2018, sak 
31/18 , ble det stilt følgende krav: 
 
«Selv om rådmannen(nå kommunedirektøren) åpner opp for bygging av ny skikafé før 
reguleringsplanen er vedtatt, vil rådmannen foreslå at det stilles vilkår om at det ikke gis 
ytterligere dispensasjoner ved Pellestova. Bakgrunnen for dette vilkåret er at rådmannen 
ønsker at det ikke gjøres ytterligere endringer innenfor området før man har sett på 
Pellestova i en helhet gjennom revideringen som er igangsatt». 
 
ULEMPER VED Å GI DISPENSASJON 
Ser man på ulemper for utbygger, vil en utsetting av bygging inntil godkjent 
reguleringsplan/planendring foreligger, forsinke aktivitet og tilbud ut i tid, som kan styrke 
hotellet og drift.  
For Øyer kommune og forvaltningspraksis, må tidligere vedtak vurderes. Det må vurderes 
om ny dispensasjon kan gis før endelig endring og vedtak av planendring foreligger.  
Ut fra informasjon som er gitt administrasjonen er tiltaket gitt bifall fra beboere og berørte 
parter. Dispensasjon vil uansett også i denne høringsrunden bli oversendt til naboer og 
berørte parter til uttalelse.  
 
Intensjon bak vilkår satt i tidligere dispensasjon, er at endringer av arealformål og nybygg 
skal skje etter en helhetlig planendring for å kunne se alle brikkene i sammenheng.  
 
FORDELER VED Å GI DISPENSASJON 
Tiltaket kan styrke hotellets drift og tilbud. Bygging kan igangsettes tidligere og ikke utsettes 
til planendring er vedtatt. Slakteriet vil inngå i plandokumenter som blir oversendt til 
behandling.  
 
Denne endringen er ikke omtvistet ifølge informasjon som er gitt. Utfra foreløpige 
vurderinger og foreliggene informasjon,  oppfatter kommunedirektøren positive signaler til 
tiltaket og endringen. Slik kommunedirektøren oppfatter saken er tiltaket ikke omtvistet og 
denne endringen i plan og utbygging av slakteriet vil sannsynligvis ikke komme opp med 
annen utfyllende informasjon i en full planprosess.  Endringene og konsekvensene er her 
godt belyst.   
 
Høring til regionale myndigheter samt naboer og berørte parter blir også ivaretatt.  
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En planprosess kan trekke ut i tid og den kan i verste fall strande/ikke bli sluttført. Blir det 
innvilget dispensasjon for bygging av slakteri må denne og tidligere dispensasjon 
innarbeides i gjeldende plandokument. Dette gjelder tidligere dispensasjon om bygging av 
skikafe.  
 
PÅGÅENDE PLANENDRING 
Utgangspunktet for krav om planendring i dispensasjonsvedtaket sak 31/18 i møte 
15.5.2018, er at det skal utarbeides en plan for Pellestova med tanke på en helhet og 
overordnet sammenheng. I planendringen inngår slakteri og skikafe som det tidligere er gitt 
dispensasjon til ift. bygging. Ut fra fremlagte dokumenter, prosess over tid og oversendt 
planforslag, inngår slakteriet og skikafe i en samlet plan. Skikafeen er allerede bygget. 
Bygges slakteriet vil dette styrke Pellestova som destinasjon, hotellet og driftsgrunnlag. Den 
øvrige utbygging vil styrke Pellestova som destinasjon, kundegrunnlaget mv.  
 
Planforslaget inneholder de vurderingene som ble anført ifbm. dispensasjon for skikafeen. 
Planforslaget er en samlet helhetlig vurdering av utbygging. Skikafeen har styrket tilbudet 
både til dagstur besøkende og gjester, bruk i sluttede selskaper mv.  
 
Kommunedirektøren stiller seg åpen for å kunne ta opp denne dispensasjonen til 
behandling, men stiller seg også lojal ift. tidligere vedtak. Kommunedirektøren foreslår 
derfor å legge saken frem for politisk behandling med 2 alternative forslag til vedtak.  
 
Bakgrunn for dette er dialoger med forslagsstiller/konsulent og administrasjonen i Øyer 
kommune som har pågått over lengre tid. Det har vært tett dialog mellom forslagsstiller og 
berørte parter/naboer på Pellestova utfra de meldinger som er gitt til kommunen. Den 
øvrige planendringen dreier seg om utbygging iht tidligere gitte rammer for utbyggingen 
samt en utvidelse av planområde med ny bebyggelse.  
 
Slakteriet ligger arealmessig utenfor det som vil berøre eksisterende fritidsbebyggelse.   
Planprosessen vil gå over en lengre tidsperiode opp mot ett år eller mer. Spørsmålet er om 
slakteriet vil være et konfliktpunkt i planprosessen eller ved en dispensasjon. Dersom denne 
avklaringen kan gjøres med en høring til regionale myndigheter og berørte parter/naboer, 
vil dette forholdet kunne avklares med et kortere tidsforløp enn behandling av hele planen. 
Kommunedirektøren finner at «slakteriet» kan defineres innenfor bestemmelsene som er 
gitt i reguleringsplan og kommunedelplan for området. Det forutsettes at det kun er 
nedskjæring og bevertning. Kjøttutsalg i mer storstilt målestokk er ikke innenfor 
arealformålet. 
 
Slakteriet med restaurant inngår som en del av hele konseptet men er ikke gjensidig 
avhengig av de øvrige planendringene.  Slik kommunedirektøren ser det vil gjennomføring 
av slakteriet/dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan ikke påvirke øvrig planprosess. 
Styrking av driftsgrunnlaget og ideen med bygging av slakteri + restaurant, med fokus på 
lokalmat mv., kan styrke utvikling og driftsgrunnlaget for Pellestova. Dette er et kommersielt 
forhold som ligger utenfor kommunens kompetanse og vurderinger i planprosesser, men 
kommunedirektøren har forståelse for argumentasjonen.  
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Kommunedirektøren skal lojalt følge opp tidligere politiske vedtak. Kommunedirektøren må 
dermed fremme alternative forslag til vedtak for denne søknaden om dispensasjon.  
Kommunedirektøren har foreløpig vurdert det dit hen at det kan gis dispensasjon for 
oppføring av slakteriet ved Pellestova før endringen av varslet reguleringsplan er vedtatt.  
 
Selv om kommunedirektøren åpner opp for bygging av slakteri før reguleringsplanen er 
vedtatt, vil kommunedirektøren foreslå at det stilles vilkår. Dersom planprosessen trekker ut 
i tid, må planendring knyttet til dispensasjoner for skikafé og slakteri gjennomføres før 
samlet planendring er vedtatt.  
 
Med tanke på vurderingene som er gjort ovenfor (miljø og naturmangfold, 
samfunnssikkerhet og vassdrag etc.), samt at områdene rundt er bearbeidet mener 
rådmannen at intensjonen i kommunedelplanen for Øyer sør ikke blir tilsidesatt.   
 
Foreslått slakteri skal legges skånsomt i terrenget og vil ikke ha vesentlige negative 
virkninger for bebyggelsen i bakkant, da det kun er en mindre del som etableres i to etasjer. 
Kommunedirektøren mener at dette ikke vil forringe utsikten til bakenforliggende bygg.  
 
Området der slakteriet foreslås anlagt ligger innenfor arealet som festes i dag.  
 
Kommunedirektørens foreløpige forslag til vedtak: 
 
Alt 1:  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å 
avslå søknad datert 2.7.2021 om dispensasjon fra kommunedelplan for Øyer sør. 
Begrunnelse er gitt i kommunedelplanens bestemmelse pkt 1.1.1 mht. krav til utarbeidelse 
av reguleringsplan samt vilkår satt i vedtak om dispensasjon for oppføring av skikafe, jf.  
vedtak 15.5.2018, sak 31/18. Dispensasjonsvedtaket for skikafeen setter videre vilkår at det 
ikke skal gis flere dispensasjoner før det foreligger en samlet helhetlig vedtatt 
reguleringsplan for Pellestova.    
 
eller 
 
Alt. 2: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer, ut fra en 
samlet vurdering at fordelene ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, å innvilge 
dispensasjon etter pbl § 19-2. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp nytt slakteri i området ikke fører til 
vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene. Tiltaket vil styrke Pellestova og Øyer kommune 
som turistdestinasjon.  
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår.  
 
 Dersom varslet planendring ikke er vedtatt innen januar 2023, skal de 2 gitte 

dispensasjonene innarbeides i en revisjon av gjeldende reguleringsplan.   
 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 

som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
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deres sikringssoner på 5 m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
kulturvernmyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette. 

 
 
På bakgrunn av overnevnte vurdering fra Øyer kommune, ber vi om uttalelse til søknad om 
dispensasjon med innspill/merknader innen 1.9.2021, merket arkivssaknr. 21/2089.  
Merknader sendes Postmottak@øyer.kommune.no  
 
Spørsmål vedrørende dispesasjon kan rettes til: 
Helge Haugan 
Arealplanlegger  
tlf 98211699 eller mail: helge.haugan@oyer.kommune.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
Helge Haugan 
Arealplanlegger 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, mottatt 2.7.2021 
Modell og situasjonsplan  
Snitt 
Plan 1 
Plan 2 
 
 
Adresseliste: 
Statsforvalteren i Innlandet  
Innlandet fylkeskommune 
Statens vegvesen, region øst 
NVE, region øst 
Naboer og gjenboere 
 
 
 
 
 

Dette brevet er godkjent med elektronisk signatur
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