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Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Pellestova. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å sikre og styrke Hotellet på Pellestova. En viktig del av 
prosessen er derfor å regulere hotellet med tilhørende fasiliteter til Hotellformål, samt å 
sikre mulighetene til å utvide hotellet i fremtiden. Det er videre et behov for å legge til 
rette for mer aktivitet på Pellestova som skaper mer omsetning for hotellet. Til tross for at 
driftsresultatet på hotellet på Pellestova siste år nærmer seg å gå i balanse, har hotellet 
vært driftet med store underskudd i forbindelse med oppgraderinger av hotellet. Det har 
vært en bevist strategi å bygge et solid grunnlag for langsiktig drift av hotellet. 
Fremtidsutsiktene er lyse, under forutsetning av at det skapes mer aktivitet rundt hotellet. 
 
Planprogrammet redegjør for aktuelle planspørsmål, den påfølgende planprosessen, 
beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en framdriftsplan. Det er Øyer 
kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 12-9.  
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Pellestova Hotell AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger sørøst for Hafjelltoppen, rett nord for Hundersetra: 



 
 
Området har adkomst opp på Sørsiden av Hafjell alpinanlegg, fra E6, fylkesveg 312 og 361 
via Hundersetervegen. 
 
Hensikten med planforslaget 
Hovedformålet med planendringen å sikre fremtidig drift av hotellet. For å sikre dette i 
detaljreguleringsplanen, ønskes det å fremme tre ulike endringsforslag i planen. Disse tre 
endringene er beskrevet som tre plantema: 

 Plantema 1: Pellestova Hotell - presisering av hotellets formål og innhold.  
Pellestova er i dag regulert til «bevertning/herberge». Detaljreguleringsplanen vil sikre 
hotellets formål ved å regulere dette til hotell med tilhørende bestemmelser som sikrer 
at hotellet opprettholder sin funksjon. Planprosessen skal også se på muligheten for å 
bygge på hotellet med flere rom, samt utrede og vurdere muligheten for å bygge en ny 
skicafè.   

 Plantema 2: Bygging av 40 leiligheter.  
Gjeldende reguleringsplan åpner for at det skal kunne bygges inntil 90 leiligheter på 
Pellestova. Det er i dag bygget 50 leiligheter som ligger omkranset rundt Hotellet. Det 
vil med andre ord si at det er et restpotensial i gjeldende plan for å bygge 40 nye 
leiligheter for utleie. Forslagsstiller ønsker at disse nye leilighetene skal reguleres til 
fritidsleiligheter som ikke har krav til utleie, men som har rett til å leie ut. Dette 
forholdet vil være en omregulering av gjeldende plan, fra utleieleiligheter til 
fritidsleiligheter. 



 Plantema 3: Konvertering fra gammel til ny planlov og teknisk forskrift, herunder 
revidere plankart og bestemmelser i henhold til tidligere vedtak i Øyer kommune. 
Reguleringsplanen må også vurdere reguleringsformålet for de 50 eksisterende 
leilighetene som er bygget omkring hotellet i dag. Øyer kommune har tidligere fattet et 
politisk vedtak i kommunen om at det er 35 leiligheter som her rett til utleie og 15 
leiligheter som har krav til utleie (KST-sak 56/10, 2.9.2010).  Kommunen må i 
planprosessen vurdere om reguleringsformålet her skal endres til f.eks. blandet «fritids- 
og turistformål» og «fritidsbebyggelse», slik at planen er i tråd med de politiske 
vedtakene som er fattet tidligere. 

 
 
Gjeldende plan 

 
Planavgrensningen forholder seg i all hovedsak til gjeldende planavgrensning. Det er 
foreslått en mindre utvidelse i form av justering av plangrensen mot øst og nordøst. 
Bakgrunnen for dette er at terrenget her allerede er bearbeidet, og at det dermed synes 
naturlig å avklare planstatus for disse arealene.  
 
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at denne reguleringen ikke vil 
medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn. Kommunen stilte likevel i 



oppstartsmøte i juni 2017 krav til at det skulle utarbeides et planprogram i forbindelse med 
varsel om oppstart, pga. endret arealformål på deler av området. Dette for å klargjøre 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for 
medvirkning, alternative løsninger, samt behovet for utredninger. På bakgrunn av endret 
KU-forskrift skal planen behandles etter § 6 pkt. b – vedlegg 1 pkt. 25 i ny forskrift. 
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet i GD 12.7.2017, samt brev til berørte parter samme dag.  
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 10.9.2017. Det kom inn 5 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Under følger et kort resyme av de merknadene som 
berører planprogrammet, med rådmannens kommentar. 
 
Fylkesmannen i Oppland (FM), datert 19.9.2017 
Fylkesmannen i Oppland viser til oversendelse med godt opplysende varsel om oppstart av 
reguleringsarbeider på Pellestova. Varselet er å forstå som en revisjon av gjeldende plan, 
med en mindre utvidelse av planområdet. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for 
næringsformål, og tilsvarende kommunedelplan har etter sist vedtak fulgt opp dette og 
avsatt arealene ved Pellestova til næringsformål. 
Etter vedtak av reguleringsplanen har det vært en lengre diskusjon vedrørende 
utleieklausuler, sett i forhold til gjeldende planformål. Dette for å sikre oppfølging av 
intensjonen i gjeldende plan og føringer i daværende fylkesdelplan for Rondane. 
Bestemmelsene har etter det FM kjenner til gjennom årenes løp blitt vesentlig uthult og 
endret, slik at en nå i hovedsak sitter igjen med privateide leiligheter i tillegg til ordinære 
hotellrom. 
 
I planmaterialet henvises til planbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan som åpner for 
oppføring av inntil 90 utleieenheter (jf. pkt. 4.1 og 4.2). Det blir oppgitt at 50 leiligheter er 
bygd ut i dag, dvs. det gjenstår 40 enheter etter denne planen. Etter 
reguleringsbestemmelsene som følger planen i kommunens planregister går det tydelig 
fram at dette skal være utleieenheter. FM ser likevel ikke bort fra at kommunen har 
dispensert fra dette kravet i ettertid, uten at reguleringsbestemmelsene er oppdatert 
tilsvarende. 
 
FM viser videre til at det ble vedtatt ny regional plan Rondane Sølnkletten som hadde 
virkning fra 17.09.2013. I denne planen ligger Pellestova innenfor planområdet, men 
utenfor vedtatte hensynssoner. Ny regional plan gir dermed og i praksis få/ingen føringer 
på villreinområdet for denne konkrete plansaken. Den forrige overordna planen på 
villreinområdet, fylkesdelplan for Rondane, etablerte en stor influenssone, med tydeligere 
føringer om å prioritere reiselivsutvikling framfor hyttebygging her. Graden av 
influensområde var knyttet opp mot tiltakenes avstand til leveområdene som for 
Pellestova ble anslått til om lag 4 kilometer. 
 
Tiltakshaver konkluderer med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. FM 
minner om at det gjelder ny konsekvensutredningsforskrift (KU-forskrift) fra 1.7.2017, dvs. 



etter at det ble meldt oppstart. Planen skal dermed vurderes etter ny KU-forskrift. FM tar 
likevel forslagsstillers konklusjon om KU-krav til etterretning, men forutsetter at dette er 
avklart med Øyer kommune. 
 
Som forslagsstiller peker på ligger Pellestova i dag sentralt i et svært mye brukt felles 
friluftsområde, særlig vinterstid. Pellestova ligger innerst i Hundersetervegen på vinterstid, 
og utgjør på den måten «utkanten» av reiselivsområdet i Hafjellområdet, mot nevnte og 
svært viktige felles friluftsområder.  
Øyer kommune meldte oppstart for revisjon av kommunedelplan for Øyer sør i 2015 og 
betydelig utviding av planområdet i 2016. I vårt brev 22.6.2016 knyttet til denne saken er vi 
svært opptatt av å sikre felles friluftsområder av nasjonal/vesentlig regional betydning i 
fjellet mellom Nordseter og Hunderseter. Myrområdene her har også verdi for flere 
rødlista fuglearter, i tillegg til at det grenser inn mot viktige barmarksbeiter for villrein i 
Rondane sør. 
 
Fylkesmannen mener foreslått utbygging legger press på nevnte interesser. Vår klare 
oppfordring er dermed at kommunen ser videre utvikling av Pellestova i en større 
sammenheng, og vurderer tiltaket som et innspill til revisjon av kommunedelplan for Øyer 
sør, der det altså er en pågående planprosess på gang. Som en del av denne prosessen 
forventer FM at kommunen vurderer etablering av ei «fjellgrense» for hvor langt inn i 
fjellet en ønsker utbygging. Videre at kanaliserende og avbøtende tiltak, for å sikre 
naturverdier og viktige friluftsområder, blir vurdert. 
 
Dersom kommunen velger å gå videre med innmeldte planer nå, er FM opptatt av at det 
legges særlig vekt på landskapstilpasning av planlagt ny bebyggelse, slik det også skisseres i 
planbeskrivelsen. Videre bør energiløsninger for området blir vurdert ut fra hensyn til klima 
og energieffektivitet jf. statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. 
Tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør 
vurderes. Fylkesmannen ber også om at transportløsninger blir vurdert. Det bør bl.a. ses på 
muligheter for redusert transportbehov internt i området og betjening av området med 
kollektivtransport. 
 
 Rådmannen tar merknadene etteretning.  

Rådmannen ønsker å oprettholde aktiviteten på Pellestova og ønsker at driften av 
hotellet skal ha det næringsgrunnalget de trenger for en sikker drift. Når det gjelder de 
eksisterende utleieleilighetene har kommunen fattet vedtak i saken ang. utleiekrav på 
Pellestova i 2010. Fylkesmannen har i ettertid bedt om redegjørelser for dette 
vedtaket. Øyer kommune har blant annet gitt tilbakemelding om at omregulering av 
Pellestova kan være aktuelt. På tampen av 2015 opprettet Øyer kommune et saksutvalg 
som så nærmere på varme og kallde senger. En av saksutvalgets konklusjoner i 2016 var 
å se på en omregulerings av Pellestova.  
 
Når det gjelder revideringen av Kommunedelplanen for Øyer sør, er denne forsinket 
pga. arbeidet med Kommuneplanens arealdel.  Kommunen har i forbindelse med både 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Øyer sør sett på muligheten for 
en fjellgrense. Foreløpig er dette ikke landet på grunn av at det ikke finnes en 
«fjellgrense» i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Det nærmeste er en 



markagrense, men den gjelder kun for kommuner som omfattes av Oslomarka og 
Markaloven.  
 
Øyer kommune vedtok i 2006 reguleringsplanen som omfattes bygging av 90 leiligheter 
med de konsekvensene en slik utbygging har. Denne planendringen er om disse 
leilighetene skal ha utleieplikt eller ikke. Tilsvarende endring som Pellestova ønsker nå,  
er allerede gjort på Ilsetra, der deler av eksisterende bebyggelse er endret fra «varme 
senger» til fritidsbebyggelse (kalde senger), samt at noe av den nye bebyggelsen er 
oppført  som fritidsbebyggelse.  
 
Når det gjelder de 40 nye leilighetene så ønsker forslagsstiller å endre plasseringen på 
disse. De tenkes «flyttet» fra den øvre delen av planområdet, til den nedre delen av 
planområdet. Bakgrunnen for dette er at det ønskes å dempe inngrep i terrenget og 
fjernvirkning, samt fullføre et helhetlig uttrykk på bebyggelsen i fremkant slik at 
Pellestova fremstår med et helhetlig, dempet uttrykk. Det er på bakgrunn av dette 
foreslått å bygge leilighetene lavere i terrenget, med et dempet uttrykk.  
 
Forslagsstiller er tydelig på at å bygge de siste 40 leilighetene, med de forutsetningene 
som er nevnt ovenfor, er en del av en planlagt strategi for å sikre at hotellet på 
Pellestova får et bærekraftig driftsgrunnlag i fremtiden. For å kunne gjennomføre 
ovenfor nevnte forhold, er det behov for å omregulere reguleringsplanen for 
Pellestova. En omregulering som dette vil trolig gi Pellestova hotell et bedre 
driftsgrunnlag.  
 

Oppland Fylkeskommune (OFK), datert 11.9.2017 
Oppland fylkeskommune viser til at det er positivt at planen oppdateres til i henhold til ny 
planlov og gjeldende regelverk. En revidering av planen gir mulighet til å vurdere om 
gjeldende reguleringsplan og planbestemmelser med utleieleiligheter med krav om 
kommersiell drift, er hensiktsmessige med tanke på ønsket aktivitet i området.  
 
I hovedsak viser OFK til at planprogrammet fyller vilkårene iht. plan- og bygningslovens § 4-
1, og at planprogrammet gir gode rammer for gjennomføringen av planprosessen. 
Endringen fra varme til kalde senger er imidlertid lite beskrevet hva gjelder konsekvensene 
for denne endringen. Denne endringen innebærer at en stor andel av boenhetene i 
planområdet ikke lenger er «varme senger».  
 
Behovet for og tilgangen på kommersielle senger er et viktig tema. Pellestova har en 
nær beliggenhet til det gode langrennstilbudet i Øyerfjellet. Øvrige uteleieenheter i Hafjell 
ligger i hovedsak i tilknytning til alpinanlegget, og har ikke den samme gode tilgangen til 
fjellområdet og langrennsløypene. OFK mener at en vurdering av behovet for næringsareal 
og kommersielle senger i denne delen av Hafjellområdet burde sees i en større 
sammenheng, gjennom revisjon av kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Dette er viktige tema for utviklingen av en destinasjon som Hafjell. I planprogrammet for 
revisjon av kommunedelplanen er vurdering av områder for turistrelatert 
næringsvirksomhet, og næringsvirksomhet med tanke på utleieleiligheter sentrale tema. 



Dersom kommunen velger å revidere reguleringsplanen allerede nå forventer OFK at disse 
vurderingene tas inn i planbeskrivelsen til reguleringsplanen. 
Regional planstrategi 2016-2020 - Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid slår fast hvilke 
ambisjoner OFK har i forhold til å nå visjonen om et klimanøytralt Oppland innen 2025, 
med grønn og bærekraftig verdiskaping og bærekraftig velferd og trivsel. Det grønne skiftet 
retter seg mot å redusere klimautslipp og utnytte ressursene bedre. Et av flere 
utviklingsområder er bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling relatert til 
fritidsinnbyggere. 
 
OFK oppfordrer til at fokus på klimatiltak innarbeides i planarbeidet, og at det gjøres 
vurderinger av energiforbruk, transportbehov og alternative transportløsninger der det er 
aktuelt. Dette vil også være i tråd med kommunens energi- og klimaplan, hvor det er et 
langsiktig mål å vektlegge klima- og energimål i arealplanleggingen. 
 
Oppland fylkeskommune viser avslutningsvis til at kulturminner skal varsles i henhold til 
kulturminneloven, dersom det gjøres funn i forbindelse med utbygging. 
 
 Rådmannen viser til  at vurdering i forhold til konsekvenser vil bli gjennomført og 

beskrevet i planens planbeskrivelse når denne blir utarbeidet. En viktig del av denne 
prosessen vil være å se på det potensialet som hotellet på Pellestova vil representere, 
hva gjelder hotellrom med høy standard. Kombinasjonen av både fritidsbebyggelse og 
utleieenheter er for forsalgsstiller viktig. For å kunne forsvare investeringer som styrker 
sikker og langsiktig drift av hotellet, er det behov for også å bygge fritidsleiligheter.  
Konsekvensutredningen til planen må vurdere om fritidsleilighetene sammen med 
utleie av hotellrom vil sikre driften ved hotellets fasiliteter med bevertning som 
restaurant, cafè mv.  
 
Klima og energi vil bli omtalt i planens ROS-analyse og planbeskrivelse som egne tema. 
Kulturminnner blir automatisk ivaretatt i forbindelse emd planprosess og påfølgende 
utbygging.   
 
 

Statens vegvesen, datert 12.9.2017 
Statens viser mottatt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for 
Pellestova i Øyer kommune. Endringen av plan vil ikke føre til økt transport i forhold til det 
som vil genereres av gjeldende plan. Statens vegvesen ber om at trafikksikkerhet 
vektlegges i videre planarbeid og at snuplass/tilgjengelighet for buss tas inn i planen. 
 
 Rådmannen tar merknadene til etterretning og følger opp innspillet i det videre 

planarbeidet. 
 

NVE, datert 5.8.2017 
NVE viste i sin merknad til varsel opp oppstart til «Sjekklisten for reguleringsplan – 
vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. NVE hadde ikke merknader til 
planprogrammet. 
 



 Rådmannen tar merknadene til orientering og følger opp innspillet i det videre 
planarbeidet. 

 
Sameiet på Pellestova, datert 07.09.2017 
Sameiet består i dag av 50 leiligheter, der 15 av leilighetene har krav om utleie. Det er 
åpnet for å bygge ytterligere 40 leiligheter. Sameiet er positiv til det aller meste som har 
skjedd på Pellestova siden nåværende eier overtok i 2012. Eierne av leilighetene og 
hotellet har mange sammenfallende interesser og har godt samarbeid om flere praktiske 
ordninger. Pellestova oppleves i dag som et sted som har greid å gjenreise et moderne 
fjellhotell og samtidig beholde den folkelige sjarmen, sjela og grepet om fjellfolket. Sameiet 
ser positivt på at eier ønsker å ruste opp hotelldriften for fremtiden og slik skape 
forutsigbarhet for både arbeidsplasser, eiere av leiligheter og allmennhetens tilbud i 
området. 
 
Sameiet har vært forberedt på at byggetrinn 2 en gang ville bli realisert. Det primære for 
alle leilighetseiere på Pellestova er at kvaliteter og verdi av eksisterende bebyggelse ikke 
forringes som konsekvens av denne videreutviklingen. Spesielt trekkes utsikt mot fjellet og 
Reinsvann innenfra leiligheter og fra terrassene er av særskilt stor verdi og en meget viktig 
del av grunnlaget for kjøp av leilighet. Sameiet har kjøpt leilighet med utgangspunkt i den 
vedtatte reguleringsplanen fra 2006, der plassering og høyder på fremtidig bebyggelse 
fremkommer. Det er sentralt å beholde særpreget og egenarten ved Pellestova. I praksis 
betyr dette å beholde en begrenset utnyttelsesgrad, lave byggehøyder, nøktern 
leilighetsstørrelse og tradisjonell byggeskikk som er tilpasset de bygningene som allerede 
er der. For oss er også fjernvirkningen av bygningsmassen en sentral kvalitet. Slik Sameiet 
ser det er det mange nok andre steder, både nasjonalt og lokalt, som tilbyr andre 
kvaliteter. 
 
Sameiet har oppsummert sine hovedpunkter som følger: 

 1. Stedskarakter og omgivelseskvaliteter. 

 2. Ny bebyggelse og eksisterende leiligheter. 

 3. Utleieplikten. 
 
Avslutningsvis har Sameiet følgende oppsummering: 
Sameiet er invitert til å komme med kommentarer til planprogrammet. Fordi vi 
gjennominformasjon fra forslagsstiller er gjort kjent med detaljert mulighetsbeskrivelse og 
skisser, er noen reaksjoner på dette materialet kommentert i denne fasen av 
planprosessen. Sameiet kommer tilbake til de punktene vi er opptatt av når selve 
reguleringsforslaget blir sendt til offentlig ettersyn. Sameiet tror prosessen er tjent med at 
sameiet sender tidlige signaler til forslagstiller og besluttende myndigheter, slik at man har 
mulighet til å ivareta våre behov i utarbeidelsen av det endelige reguleringsforslaget. 
 
Planprogrammet bes medta følgende føringer og presiseringer for det 
påfølgendereguleringsarbeidet: 

 
• Pellestova ligger høyt og synlig i landskapet. Planområdet bør ikke utvides og 

tettheten bør ikke økes. Øyer kommunes planbestemmelser og retningslinjer for 



utforming av ny bebyggelse må etterleves i revisjon av reguleringsplanen. Nye 
leilighetsbygg bør ha begrenset størrelse og dominans i terrenget. 

• Skikafé i det foreslåtte området vil tilføre brukere av Pellestova og fjellet et nytt, 
godt tilbud. Sameiet er opptatt av at eksisterende leilighetsbygg B1 ikke fratas 
utsikt. Konsekvenser for eksisterende leiligheters utsikt må dokumenteres i 
prosjektforslag. 

 Sameiet forventer at de detaljplaner som forslagsstiller fremmer til politisk 
behandling / offentlig høring, inkluderer relevant bildemateriale som viser korrekte 
konsekvenser for utsikt ved ulike dimensjoner. 

• Gjeldende reguleringsplan videreføres i prinsippet. Dette gir forventet 
forutsigbarhet for eksisterende leiligheter. 

 
  
 Rådmannen tar merknaden til orientering. Merknadene går på utforming av 

planforsalget og medvirkining. Disse innspillene skal følges opp i det videre 
planarbeidet. 

 
Vurdering: 
Kommunedelplanen for Øyer sør/ KU-plikt 
Pellestova er i Kommunedelplanen f or Øyer sør, vedtatt 2007, avsatt til næringsformål. 
De delene av planen som skal omreguleres til fritidsformål er ikke i tråd med overordnet 
plan. Kommunen vurderte det da dithen at planforslaget ikke ga vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, men at det allikevel skulle utarbeides et planprogram.  
 
Den 1.7.2017 trådde en ny forskrift om konsekvensutredning i kraft.  Dette var mellom 
oppstartsmøte og varsel om oppstart inkludert høring av planprogrammet.  Øyer kommune 
har vurdert KU-plikten på nytt i forbindelse med dette. I henhold til KU-forskriften skal 
planen KU-utredes i henhold til § 6 bokstav b og vedlegg 1 (pkt.25). Dette er planer og tiltak 
som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Reguleringsplaner 
etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg 1 ligger her. Vedlegg 1, pkt. 25 omfatter 
nye bolig- og fritidsboliger som ikke er i samsvar med overordnet plan.  På bakgrunn av 
denne endringen i forskriften trådde i kraft før varsel om oppstart forutsetter rådmannen 
at det videre planarbeidet skal være i tråd med ny forskrift.  
 

 



Utsnitt av gjeldende regulering med Kdp Øyer sør som underlag 

 
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova, vedtatt 26.1.2006 
Området er i dag regulert til «herberge og bevertningssted». I tillegg til det eksisterende 
hotellet åpnet planen opp for at kan den føres opp bygg med samlet inntil 90 
utleieleiligheter.  Utleieleilighetene skal benyttes til kommersiell drift, men seksjonering og 
salg til private eiere med utleieklausul er tillatt. 
 
Forslagsstiller ønsker at resterende leiligheter som skal bygges ikke skal ha denne 
utleieklausulen, men bygges som rene fritidsboliger. Når kommunen først skal behandle 
denne planen på nytt, mener rådmannen at man bør vurdere de øvrige 50 leilighetene som 
allerede er bygd i tillegg. I henhold til Miljøverndepartementes føringer fra 7. februar 2008 
skal leiligheter for utleie være i utleie i minst 9 måneder i året. «Sale and lease 
back»/fritidsbebyggelse med utleieklausul er et vanskelig produkt i markedet. Erfaringene 
fra de siste årene viser at markedet ikke ønsker utleieforpliktelser når de kjøper eiendom, 
men flere ønsker fortsatt å leie ut sine fritidseiendommer på frivillig basis, uten pålagt 
utleieplikt. Pellestova Hotell har ikke ansvar for utleie av de eksisterende private 
utleieenhetene på Pellestova i dag.  
 
Rådmannen mener dette må tas til etterretning for de nye byggeområdene og anbefaler at 
forslagsstiller skal kunne gå videre med planarbeidet. Virkningene av redusert arealreserve 
for næringsarealer må belyses i konsekvensutredningene til planen når den foreligger.   
 
På slutten av 2015 opprettet Øyer kommune et saksutvalg for fritids- og turistformål, som 
skulle utarbeide forslag på retningslinjer/bestemmelser som skal brukes for private 
leiligheter og hytter som bygges i områder avsatt til næring. Saken ble behandlet i 
Kommunestyret 29.9.2016, sak 84/16. Saksutvalget kom ikke med nye retningslinjer, men 
legger Miljøverndepartementes føringer fra 7. februar 2008 til grunn. Det presiseres i 
planbestemmelsene at enheten skal være tilgjengelig for utleie minst 9 måneder pr år, 
utleievirksomheten skal skje som næringsvirksomhet i felles drift, samt at utleiekravene 
gjelder hver enkelt utleiehytte/-leilighet.  
 
Saksutvalget har ingen formell rolle i kommuneplan-/ eller kommunedelplanprosessen, 
men gjennom arbeidet har saksutvalget blitt kjent med de områdene i Hafjell-området der 
problemstillingen er spesielt aktuell. Saksutvalget ga sitt saksfremlegg kommunestyret 
noen innspill til framtidig regulering. Når det gjelder Pellestova anbefalte saksutvalget 
omregulering. Dersom dette ikke er mulig i forbindelse med kommunedelplanprosessen, 
bør området vises som blandet formål, kombinasjon av næring og fritid. 
 
Rådmannen legger disse signalene fra saksutvalget/Kommunestyret til grunn og stiller seg 
positive til at forslagsstiller kan gå videre med planprosessen. Rådmannen foreslår at 
planprogrammet fastsettes og at forslagsstiller kan arbeide videre med en revidering av 
reguleringsplanen for Pellestova.  
 
Fremdrift 
Planprogrammets framdriftsplan er endret etter offentlig ettersyn, fastsettinga av 



planprogrammet er justert fra september til desember, samt at de øvrige milepælene i 
framdriftsplanen er justert deretter.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Pellestova, datert 25.11.2017. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25. Det videre 
planarbeidet skal skje i tråd med ny Forskrift for konsekvensutredninger.   
 
Konsekvensutredningen må også omfatte temaet: «Varme senger vs. kalde senger». Der 
det må vurderes hva en slik endring får av betydning for Pellestova hotell og for andre 
lignende områder i Øyer kommune.  
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 


