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BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 

 

 

Litt om historien, planens bakgrunn og formål 
 

Historien 

Historien om Pellestova strekker seg langt tilbake i tid, og har en helt spesiell historie som 

startet på midten av 1940-tallet. Navnet «Pellestova» kommer fra den folkekjære 

«altmuligmannen» Pelle Skalmstad som var inngiftet på gården Skalmstad i Øyer. I 1944 tok 

Pelle med seg et kassert grisehus fra gården Skalmstad og satte det opp på den beste utsikten 

han fant ved Hundersetra, med utsikt inn i Øyerfjellet. To år senere hadde plassen fått navnet 

«Pellestova», og Pelle hadde startet kaffesalg fra vinduet på fjellstua. Pelle så fort et 

potensiale i å drive forretningsvirksomhet med fjellstue og overnatting. I de påfølgende årene 

ble det gjennomført en rekke påbygg på Pellestova for å dekke etterspørselen. Pellestova 

fremsto i sin storhetstid som et lite hotell, der mange, fastboende, hytteeiere og turister har 

blitt en del av historien har gode minner med både bevertning og overnatting på Pellestova. 

Pelle Skalmstad døde i 1990. Uten drivkraften til «altmuligmannen» Pelle, ble det fort synlig 

at nedturen for Pellestova hadde begynt. Ingen klarte i de påfølgende årene etter hans 

bortgang å videreføre Pelles livsverk. Dette resulterte til slutt i at Pellestova ble stengt i 2003. 

I de påfølgende årene etter 2003 har det blitt igangsatt flere planprosesser og prosjekter med å 

gjenoppreise Pellestova til sin tidligere storhetstid. En rekke eierinteresser, utbyggere, 

ildsjeler og andre interessenter med engasjement for Pellestova har forsøkt å gjenreise et 

moderne fjellhotell med tilhørende fasiliteter. Til tross for mange initiativ, har prosjektene 

selv etter at hotellet ble gjenåpnet i 2009, ikke klart å etablere en økonomisk bærekraftig 

struktur på Pellestova, før Bjørn Rune Gjelsten tok over hotellet i 2012.  

Etter 2012 har det blitt investert mye penger i hotellet og det har vært en systematisk 

oppgradering av all bygningsmasse som tilhører hotellet. Alle rom og fellesarealer er 

oppgradert, samt at det er bygget ny peisestue, restaurant og nytt kjøkken inne på Hotellet. I 

2018 ble det konkludert med at hotellet burde bygge en frittstående kafè og kro. Pellekroa sto 

klar til vintersesongen samme år. Pellekroa har bidratt til et tilleggstilbud i form av en kafé, 

som styrker tilbudet for dagsturister som besøker Pellestova.  

Pellestova har etter alle investeringene fått en solid vekst i omsetning og aktivitet, og hotellet 

har igjen fremstått som et hotell med høy kvalitet og attraktivitet. Neste steg inn i historien er 

arbeidet med å fremme ny reguleringsplan som åpner for å bygge 40 leiligheter og et slakteri 

med serveringsplasser som styrker Pellestova hotell sitt driftsgrunnlag for fremtiden. 
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Bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for planarbeidet er å omregulere gjeldende reguleringsplan for Pellestova, slik at 

reguleringsformål og bestemmelser blir oppdatert etter dagens plan- og bygningslov. 

Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er regulert etter gammel planlov, der 

reguleringsformålet på hele planen er «Herberge og bevertning».  Planendringen har som 

formål å detaljregulere endret plassering av de leilighetsbyggene som ikke er bygget, samt 

videreutvikle hotellets fasiliteter med et nytt slakteri og serveringssted.  

Pellestova består i dag av et større Hotellbygg med ulike fasiliteter og 5 leilighetsbygg som er 

bygget rundt hotellet. I gjeldende reguleringsplan er det regulert 4 leilighetsbygg som ennå 

ikke er bygget. Formålet med planendringen er å tilrettelegge for at disse leilighetsbyggene 

kan bygges som fritidsleiligheter, samt at det reguleres inn et nytt frittstående serveringssted i 

form av et slakteri. 

Formålet med planarbeidet er sikre og styrke Hotellet på Pellestova. En viktig del av 

prosessen er derfor å regulere hotellet med tilhørende fasiliteter til Hotellformål. 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 alle oppgraderinger 

som har funnet sted. 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.  

Som en viktig del av en større prosess for å styrke driftsgrunnlaget på Pellestova, ble det i 

2017 igangsatt en planprosess for å se på de mulighetene som ligger i reguleringsplanen for 

området. Det er tidligere i 2017 varslet oppstart av planarbeid og i forbindelse med varsel om 

oppstart ble det også utarbeidet et planprogram som ble sendt på høring sammen med 

oppstartsvarselet. Planprogrammet hadde til hensikt å klargjøre formålet med planarbeidet, 

redegjøre for planprosessen, alternative planløsninger, samt redegjøre for behovet for 

utredninger. Planprogrammet ble vedtatt av Øyer kommunestyre i desember 2017. 

Det viktigste i prosessen har vært å utvikle hotellet. Det har vært lagt vekt på arealbehov og 

funksjonalitet for å skape attraktivitet og økonomi i fremtidig drift. En av de største 

utfordringene for hotellet er at det er store svingninger i besøkstall, både for de ulike 

sesongene igjennom året, men også i uken. Spesielt er hotellet godt besøkt i helgene 

vinterstid. I tillegg til godt belegg på hotellet i helgene, er det svært mange som benytter 

hotellets fasiliteter i forbindelse med dagsturer på ski i fjellet. Dette har til tider skapt stor 

trengsel i peisestua og restauranten på hotellet, der både hotellets gjester og dagsbesøkende til 

tider opplever å ikke få plass. I 2018 ble det konkludert med at hotellet burde bygge en 

frittstående kafè og kro. Pellekroa sto klar til vintersesongen samme år. Pellekroa har bidratt 

til et tilleggstilbud i form av en kafé, som styrker tilbudet for dagsturister som besøker 

Pellestova.  
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Planområdets beliggenhet og atkomst 
 

Planområdet ligger sør for Hafjell alpinanlegg, langs Storsteinvegen, rett nord for avkjøring 

fra Hundersetervegen.   

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring i forhold til Hafjell.  ↑ NORD 

Området har adkomst opp på Sørsiden av Hafjell alpinanlegg, fra E6, fylkesveg 312 og 361 

via Hundersetervegen. Hundersetervegen driftes av eget privat veiselskap som finansierer 

drift og vedlikehold ved bompengefinansiering. 

 

Atkomstforholdene med trafikale kjøretøy er gode. Det er i overordnet kommunedelplan for 

Øyer sør vist til at vegen har god kapasitet herunder også med tanke på samfunnssikkerhet og 

beredskap. Vinterstid er det ingen alternativer til atkomst enn via Hundersetervegen, da 

setervegene i Øyer fjellet er stengt for trafikk vinterstid.  

 

Pellestova er for øvrig svært godt tilgjengelig for myke trafikanter, til fots, på ski eller med 

sykkel. Mange tar turen til Pellestova med ski på beina eller med sykkel sommerstid 

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

Hafjelltoppen 

hyttegrend 

 Planområdet 

Pellestova 

Hafjelltoppen 

Bjørgekrysset 

 E6 

Hundersetervegen 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

Medvirkning 

En vesentlig del av planprosessen på Pellestova har vært bygget opp med dialog og 

medvirkning fra berørte parter og interesser. De to viktigste partene for medvirkning har vært 

sameierne på Pellestova og Pellestova hotell som dirkete berørte av planens omfang og 

innhold. I så måte har disse to partene også vært forslagsstillere for planforslaget, siden de 

selv har fått ivaretatt egne ønsker i planen. 

Slik det også fremgår av Planprogrammet og planens formål, har det vært viktigste vært å 

styrke driftsgrunnlaget til hotellet. Her har hotellets drivere, cafèdrivere og andre fra 

servicenæringen på hotellet, samt eiere bidratt med kunnskap og innspill for å finne en 

bærekraftig fremtidig drift av hotellet. Det er også hentet inn ekspertise for å få innspill til 

hotellets drift i form av mulighetsstudier og andre analyser /utredninger. Her har også lag og 

foreninger, som skiløypekjørere, hotell og cafè-gjester kommet med innspill i prosessen. 

Prosessen har derfor fått mange innspill og utredet en rekke alternativer som bygger på 

hotellets behov for utvikling. 

Sameierne som er eiere av de 50 leilighetene på Pellestova har også deltatt aktivt i 

planprosessen. Flere ulike forslag for utvikling av hotell og nye leiligheter har blitt presentert 

og diskutert med seksjonseierne for leilighetene. Det har årlig blitt informert om den 

pågående prosessen med ny reguleringsplan. Senest 27. november 2021 ble forslag til 

reguleringsplanen gjennomgått på et ekstraordinært årsmøte i sameiet. Planforslaget som nå 

blir fremlagt til behandling ble da lagt frem til behandling, med den hensikt å få alle til å 

samtykke i planforslaget. Alle 50 sameierne har i etterkant av dette ekstraordinære årsmøtet 

samtykket i planforslaget og de har undertegnet samtykkeerklæring at de stiller seg bak 

utbyggingen slik den er foreslått. Utbyggingen vil resultere i en reseksjonering av det 

eksisterende sameiet. 

Grunneier innen planen er Statskog. Søknaden med planforslag er derfor også sendt til 

behandling i Øyer Fjellstyre. De har ikke merknader til planinnholdet eller til 

grunndisponeringen. I fjellstyrets behandling er det lagt vekt på at tiltaket ikke vil medføre 

konsekvenser for noen med bruksrett eller naturvern. De har imidlertid bedt om at Øyer 

turskiløyper kontaktes som bruksrettshaver til skiløypa som passerer Pellestova. 

Underveis i prosessen har det også vært en bred dialog med kommunens administrasjon og 

det er gjennomført presentasjoner i kommunens Planutvalg. Siste presentasjon i Planutvalget 

ble gjennomført i januar 2021, der også politikerne kom med innspill til planen. 

Kommunestyret har også behandlet Planprogrammet til planen og er etter dette gitt anledning 

til å si noe om prosess og planens innhold. Planforslaget er også spilt inn som et forslag til 

revisjonen av kommunedelplanen for Øyer sør.  

I forbindelse med varsel om oppstart har det tidligere blitt sendt inn noen innspill til 

planarbeidet fra noen private partsinteresser i som har leiligheter i sameiet. Siden det nå er 

underskrevet samtykkeerklæringer fra disse om at de nå stiller seg bak planforslaget, er disse 

oppsummert, kommentert og vedlagt som egne innspill til planprosessen.  
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Varsel om oppstart av planarbeid, merknader 
Den 8. juni i 2017 ble det avholdt et formelt oppstartsmøte med Øyer kommune. I dette møtet 

ble det stilt krav til at det skulle utarbeides planprogram som skulle sendes ut sammen med 

varsel om oppstart. Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i GD 10. juli 2017 

og varslet med brev til berørte parter samme dag, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Øyer 

kommune sine hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 10. september 2017.  

 

Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne 

merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Oppsummering av kommentarene 

med forslagsstillers kommentar er vedlagt som eget vedlegg. 

Planprogrammet ble senere vedtatt i Øyer kommunestyre i den 14. desember 2017. 

Planprogrammet følger som eget vedlegg til planbeskrivelsen. 

Etter at planprogrammet ble vedtatt, ble det våren 2018 arbeidet med et utkast til 

reguleringsplanforslag for Pellestova. Parallelt med dette arbeidet ble det sendt inn en søknad 

om dispensasjon for å bygge Pellekroa. Søknaden om dispensasjon for Pellekroa ble vedtatt 

15. mai 2018.   

Den 29. mai 2020 ble det avholdt et nytt oppstartsmøte med Øyer kommune. Bakgrunnen for 

dette var at det var gått tre år siden forrige møte, og at det ville være hensiktsmessig med å 

varsle oppstart på nytt, da det var flere nye partsinteresser som var kommet til på Pellestova.. 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i GD 10. juli 2020 og varslet med 

brev til berørte parter samme dag, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Øyer kommune sine 

hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 1. september 2020.  

Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne 

merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under følger et sammendrag av 

merknadene fra de offentlige myndighetene med forslagsstillers kommentar: 

 

1. Fylkesmannen i Innlandet, datert 31.08.2020: 

Fylkesmannen viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-

2023, og forventer at relevante føringer her legges til grunn for planarbeidet. Vi forventer 

videre at vedtatt planprogram legges til grunn.  

 

Vi viser til uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland til første varsel om oppstart, datert 

19.09.2017. De føringer og merknader som ble oversendt den gang er fortsatt relevante for 

planarbeidet. Vi pekte den gang på sammenhengen med revisjon av kommunedelplan for 

Øyer sør, og anbefalte primært at planarbeidet ble behandlet som et innspill til denne.  

 

Andre tema som ble påpekt som relevante å vurdere i planarbeidet er 

friluftsliv/friluftsinteresser, naturverdier i området og landskapshensyn. Klima og 

energieffektivitet bør også vurderes. Vi forventer at det blir gjort en vurdering av hvilke 

virkninger det vil ha å endre reguleringsformålet for store deler av planområdet fra næring til 

fritidsboliger. Det er relevant å se på behovet for «varme senger» i tilknytning til Hafjell, og 

hvorvidt en endring til fritidsleiligheter innenfor planområdet kan føre til et økt press på nye 

utbyggingsareal innenfor kommunedelplan for Øyer sør.  
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Samfunnssikkerhet og beredskap  

Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på 

grunnlag av vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 

pkt. h og 4-3. Dette skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi 

forutsetter at Kommunal-og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- 

Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og 

sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017).  

Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og 

at tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. 

Vi forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. 

 

2. Innlandet fylkeskommune, datert 25.08.2020: 

Ved varsel om oppstart av det samme planarbeidet i 2017 mente fylkeskommunen at 

planarbeidet helst burde avvente kommunedelplanen for Øyer sør. Dette planarbeidet 

forventes nå ferdigstilt sommeren 2021. Begrunnelsen for en slik anbefaling den gang var at 

behovet for næringsareal og kommersielle senger i Hafjell bør ses i en større sammenheng 

enn det en klarer gjennom en enkelt reguleringsplan.  

 

Behovet for en helhetlig vurdering av dette, er slik vi kjenner det fortsatt til stede. Dersom 

kommunen likevel velger å gjennomføre reguleringsplanprosessen må det gjøres en utredning 

av hvilke konsekvenser det vil ha for reiselivet i kommunen om at antallet utleieenheter 

reduseres/fjernes fra Pellestova.  

Medvirkning  

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser. Kommunen har et særlig 

ansvar for at barn og unges blir hørt. I tillegg til hotellets gjester og eiere av leilighetene rundt, 

er det svært mange andre som benytter Pellestova som turmål eller utgangspunkt for turer. 

Fylkeskommunen oppfordrer forslagsstiller til informasjon og medvirkning utover lovens 

minimum for å få en god planprosess.  

Planområdet  

Fylkeskommunen mener planområdet bør utvides mot sør/sørves for å innlemme adkomsten 

og den kryssende hovedskiløypa i planområdet. Dette vil gi mulighet for å vurdere alternative 

løsninger for adkomst som er mindre i konflikt med friluftslivet enn dagens løsning. Antallet 

brukere av løypenettet og besøkende generelt har økt vesentlig etter reguleringsplanen ble 

vedtatt.  

Landskapsbilde  

Pellestova ligger eksponert til i fjellandskapet og er synlig fra store deler av Øyer- og 

Lillehammerfjellet som ellers er «urørt». Den eksponerte beliggenheten stiller særlige krav til 

god landskaps- og terrengtilpasning. I tillegg til et helhetlig arkitektonisk uttrykk, tilpasset 

farge- og materialbruk er utendørsbelysning en viktig faktor for synlighet i dette landskapet. 

Belysningen på eksisterende hotell- og leilighetsbygg er svært dominerende og vi oppfordrer 

forslagstiller til å lage nye bestemmelser for belysning som bedre ivaretar kvalitetene i 

nattlandskapet. Krav til bevegelssensor på utebelysningen kan være en måte å gjøre dette på.  

Klimavennlige løsninger  

For å nå nasjonale og regionale mål om reduksjon i klimagassutslippene må det ved alle nye 

tiltak vurderes og velges klimavennlige løsninger. Kommunen har også en egen klima- og 
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energiplan med mål om å innarbeide klima- og energitiltak i arealplanleggingen. Innlandet 

fylkeskommune forventer at forslagsstiller vurderer konkrete løsninger for å redusere 

klimaavtrykket på utbyggingen og innarbeider klimavennlige løsninger i bestemmelsene til 

planen. Valg av energikilde til oppvarming, materialbruk og håndtering av overvann er 

eksempler på tema der klimavennlige valg vil ha betydning.  

Villrein  

Pellestova ligger innenfor planområdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten, men 

utenfor vedtatte hensynssoner. Det ligger dermed ingen føringer fra den regionale planen for 

utviklingen av aktiviteten på Pellestova.  

Vegetasjon og revegetering i sårbart terreng/landskap  

Vegetasjonen på fjellet er særlig sårbar for slitasje og revegeteringen tar lang tid. Vi anbefaler 

at det lages konkrete bestemmelser til planen som sikrer at minst mulig areal berøres av 

utbyggingen og at terreng som må berøres istandsettes ved hjelp av revegetering med 

toppmasser som er tatt av før inngrepet og evt. suppleres med tilsvarende stedlige 

frøblandinger. Det kan stilles krav til en egen marksikringsplan som del av byggesøknaden for 

å sikre vegetasjonsbevaring og opparbeidelse.  

Samferdselsfaglige merknader  

Fra 01.01.2020 ble planlegging, utbygging, drift og forvaltning av fylkesvegene overført fra 

Statens vegvesen til fylkeskommunene. Disse oppgavene utføres nå av samferdselsavdelingen 

i Innlandet fylkeskommune. Som regional myndighet har fylkeskommunen også et ansvar for 

å sørge for at regionale føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, miljø og klima, samt tilrettelegging for gående, syklende og 

kollektivtrafikk, blir ivaretatt i planleggingen.  

 

Ut fra høringsbrevet og referat fra oppstartmøte med kommunen ser det ut til at planforslaget 

ikke vil medføre noen betydelig trafikkøkning. Vi ber likevel om at det legges vekt på 

trafikksikkerhet og en god trafikkavvikling lokalt i området. Dagens løsning med tilkomst og 

parkering til hotellet og kryssende skiløype har en betydelig utfordring knyttet til 

trafikksikkerhet, særlig for barn- og unge. Det forventes at planarbeidet utreder og 

tilrettelegger for en bedre løsning. Dette kan f.eks. imøtekommes ved at det stilles krav til 

utarbeidelse av en helhetlig utomhusplan som viser adkomst, manøvreringsarealer, 

parkeringsplasser for biler og sykler, gangarealer, kjøremønster for varelevering ol. 

 

3. Statens vegvesen, datert 26.08.2020: 

Bakgrunn  

Planforslaget tar sikte på å omregulere gjeldende reguleringsplan slik at reguleringsformål og 

bestemmelser blir oppdatert etter dagens plan- og bygningslov. Planendringen har også som 

formål å detaljregulere endret plassering av leilighetsbygninger som ikke er bygget enda, og 

regulere disse som fritidsleiligheter. Det skal i tillegg reguleres inn et kafébygg som er bygget 

etter dispensasjon.  

Statens vegvesens rolle i planleggingen  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene 

og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport.  
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Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og fremkommelighet 

ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, 

fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.  

Statens vegvesen sine innspill til planarbeidet  

Endring av planen vil ikke føre til økt transport i forhold til det som generes av gjeldende 

plan. Vi ber om at trafikksikkerhet vektlegges i videre planarbeid, og at 

snuplass/tilgjengelighet for buss tas inn i planen. 

 

4.  NVE, datert 30.08.2020: 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 

elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter 

plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 

planarbeidet. 

 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, 

overvann, erosjon og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet 

mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 

være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. 

 

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan 

blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede 

overvannet i uønsket retning. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å 

ta imot økt avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. 

Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må avklares. Dette må gjøres 

tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur 

planlegges.  

 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 

skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 

vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av 

vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE 

kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 

nok ivaretatt i planen. 

 

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 

Planen må 
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derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres 

tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler NVE å bruke følgende veiledere og verktøy: 

• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og 

energianlegg. 

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en      

unngår innsigelse. 

• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og 

innarbeides i planen. 

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

• www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

• Klimaprofilene -             

https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klim

aprofiler 

• Statlig planretningslinje klimatilpasning 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28- 

             1469 

• For vurdering av overvann kan også publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

• Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og 

vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 

interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs 

saksområder må være vedlagt.  

 

Forslagsstillers kommentar til offentlige innspill og merknader: 

Alle de innkomne merknadene er tatt til etterretning i prosessen og vurdert for det enkelte 

tema der det er relevant. For endringen som fremmes på Pellestova er det relativt få forhold 

som er relevante, da både gjeldende reguleringsplan er utredet for tilsvarene utbygging 

tidligere, samt at kommunedelplanen for Øyer sør har utredet en rekke aktuelle temaer som 

åpner for slik utbygging på Pellestova. Det er også gjennomført en vurdering etter 

konsekvensutredningsforskriften og en egen ROS-analyse for planen som er vedlagt 

reguleringsplanforslaget. Begge viser at det er få temaer som berøres negativt med virkninger 

eller konsekvenser for miljø og samfunn. 

Det vises for øvrig til egne avsnitt i planbeskrivelsen med «Planforslaget» som forklarer 

planens innhold, og «Virkninger for miljø og samfunn» som gjør rede for planens virkninger 

og konsekenser.   

http://www.nve.no/arealplan


 
Planbeskrivelse – Detaljregulering for Pellestova i Hafjell 13 

 

 

 

 
                                                                                                            

 
 

PLANSTATUS 

 

Overordnet plan – kommunedelplanen for Øyer sør 
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune inkludert hele 

Hafjell-området er kommunedelplanen for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i 

Øyer kommunestyre den 31.05.2007. 

Planen bygger på masterplanleggingen fra Hafjell-Hunderfossen og de utredningene som ble 

gjort i forbindelse med forarbeidene til kommunedelplanen. Blant annet ble det gjennomført 

viktige utredninger knyttet opp mot natur- og kulturlandskapet og veg- og trafikk. Under 

følger et utsnitt av kommunedelplanen som viser området som omfattes av 

områdereguleringen: 

 

Utsnittet av kommunedelplanen for Øyer sør viser beliggenheten til Pellestova med 

omkringliggende arealer.                  ← NORD 

 

Det er igangsatt en revidering av kommunedelplanen Øyer sør. Pellestova Hotel har ventet på 

denne revideringen for å kunne fremme et forslag til reguleringsplan som er i tråd med dagens 

standard for hotellvirksomhet, men prosessen har tatt lang tid og det blir nå fremmet både 

reguleringsforslag for å sikre videre hotelldrift. 
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Gjeldende reguleringsplan – Pellestova 

Gjeldende reguleringsplan for Pellestova bygger på tidligere regulerings- og 

bebyggelsesplaner fra tidlig på 2000-tallet som la til rette for herberge og bevertning. Under 

vises gjeldende reguleringsplan for Pellestova: 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Pellestova 
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Gjeldende reguleringsplan for Pellestova ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 26.01.2006.  

Denne reguleringsplanen åpner for å bygge 90 leiligheter tilknyttet hotellet og hotellets 

fasiliteter. Arealene som er regulert til utbygging ble i 2005 regulert til formålet 

herberge/bevertning. Dette formålet ble videreført fra den forrige reguleringsplanen. 

I reguleringsbestemmelsene er det beskrevet hotell for de arealene som er benevnt med E1, E2 

og E3. Byggene som ligger rundt hotellet er benevnt med B1-B9, og omtales i bestemmelsene 

som utleieleiligheter. Deler av bygget som er benevnt E2 var tidligere en kafé og kro, kjent 

som Pellekroa. Denne ble revet før gjenåpningen i 2009, siden den var i svært dårlig 

forfatning. Hotellet har etter dette blitt totalrenovert og hotellet fremstår i dag som et moderne 

fjellhotell. Deler av denne bebyggelsen avviker noe fra  

Under vises avviket mellom den gamle gjeldende reguleringsplanen og planavgrensningen 

som ligger i kommunedelplanen. Rød stiplet strek viser avgrensingen til det blå arealet som 

begrenser arealet som er avsatt i kommunedelplanen: 

 

Slik kartutsnittet viser er det et større potensial som ligger i kommunedelplanen for Øyer sør, enn det 

som er regulert.  
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Dagens plansituasjon på Pellestova 

 

På kartutsnittet under vises plansituasjonen med den bebyggelsen som er etablert på 

Pellestova pr i dag: 

 

Kartutsnitt som viser avgrensingen i kommuneplanen og plangrensen i reguleringsplanen. 

Kartutsnittet viser også avgrensingen som ligger i gjeldende reguleringsplan fra 2006 (med 

rød strek) og arealet som er avsatt i kommunedelplanen fra 2007 (med blå strek).   

Byggene som er vist på plankartet over er benevnt B1, B2, B3, B7 og B8 er leilighetsbygg, I 

disse byggene er det totalt 50 leiligheter som er samlet i et eget sameie på egen tomt. Disse 

byggene er i all hovedsak bygget i henhold til gjeldende reguleringsplan fra 2006. Disse 

byggene ble bygget av en tidligere eier og sto klare for salg i 2008/2009. 

Hotellet har i dag 40 hotellrom som er oppgraderte til dagens standard. Disse er bygget i 

henhold til gjeldende plan. Den bakre delen er i all hovedsak restaurert, og den fremste delen 

som er merket «Hotell» på kartet over består av ny bebyggelse. 
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Som vi ser av plansituasjonen på kartutsnittet på forrige, er det noen avvik fra gjeldende 

reguleringsplan tilknyttet hotellet og hotellets fasiliteter. Dette angår i hovedsak tre forhold: 

1. Hotellets hovedfasade ble vesentlig oppgradert med en ny Peisestue kort tid etter at 

Bjørn Rune Gjelsten kjøpte Pellestova i 2012. Dette var et nødvendig grep for å få et 

nytt og funksjonelt kjøkken, dele peisestue og restaurant mv. Pellekroa tidligere var en 

del av hotellet var da revet grunnet sin dårlige byggetekniske stand. Det arkitektoniske 

uttrykket på den nye Peisestua har dannet grunnlaget for videre helhetlige visuelle 

uttrykket på Pellestova.  

 

2. Som det fremgår på kartutsnittet over er det bygget en garasje i det nordvestlige 

hjørnet. Garasjen huser brøyteutstyr og løypemaskin for skikjøring. Garasjen er bygget 

for å huse brøyteutstyr og løypemaskinene som tråkker løyper i Øyerfjellet. 

Etableringen av denne er bekostet av eier av Pellestova.  

 

3. Pellekroa ble så i 2018 bygget i det nordøstlige hjørnet på den regulerte tomten etter 

en dispensasjon i 2018. pellekroa var et viktig element for å styrke driftsgrunnlaget 

ved Pellestova. Pellekroa ivaretar også et etterspurt og viktig tilbud for dagsturister og 

andre som ferdes forbi Pellestova.  

 

Disse byggetiltakene er nå lagt inn i forslag til reguleringsplanen. Under vises et bilde av 

fasaden på Pellekroa, der peisestua og fasaden på Pellestova vises i bakkant. 

 

 

Bilde som viser fasaden på Pellekroa med Pellestova i bakgrunnen. 
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PLANFORSLAGET 

Som nevnt er det bygget i alt 50 leiligheter i byggene som er benevnt B1, B2, B3, B7 og B8. 

Øyer kommune har tidligere fattet et politiske vedtak om at det er 35 leiligheter som her rett 

til utleie i leilighetene, og at det er 15 leiligheter som har krav til utleie i sine leiligheter. I 

praksis vil dette si at det er 35 leiligheter som fungerer som fritidsleiligheter og at det er 15 

leiligheter som er utleieleiligheter. Etter dialog med Øyer kommune er det enighet om å 

fremme planforslaget med fritidsformål på alle de eksisterende leilighetene i B1, B2, B3, B7 

og B8. I praksis vil dette si at de stadfestes som fritidsleiligheter som har rett til å drive utleie, 

men ingen plikt til å drive utleievirksomhet som det er fra utleieleiligheter. 

I enighet med kommunen er det videre det viktigste grepet å sikre at hotellet forblir et hotell 

med overnatting og mulighet for utvikling av tilhørende kommersiell virksomhet for å styrke 

driftsgrunnlaget på hotellet. Det er derfor i reguleringsplanen lagt opp til et tydelig skille med 

fritidsformål og hotell overnatting: 

 

Plankart 

 

Plankartet viser foreslått arealbruk og juridisk avgrensning av reguleringsplanen         ↑ Nord 
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I tillegg til å stadfeste gjeldende plansituasjon og oppdatere reguleringsformål til riktige 

plankategorier, er det for forslagsstiller avgjørende å regulere for å kunne bygge de siste 40 

leilighetene som det er åpnet for i gjeldende reguleringsplan på Pellestova.  

I opprinnelige reguleringsplan, har de siste 40 leilighetene som ikke har blitt bygget ennå, 

vært fordelt på 4 bygg. Disse er nå foreslått fordelt på tre bygg som er bygget inn i terrenget. 

Dette åpner for å få bygget underjordisk parkering under bakken, og «fotavtrykket» vil derfor 

bli mindre enn hva som hadde blitt ved bakkeparkering. Under vises situasjonsplanen der de 

tre nye leilighetsbyggene er vist med mørk farge, benevnt som A1, A2 og A3: 

 

Situasjonsplan som viser hvordan området skal bygges ut. Eksisterende bygg er lyse, nye bygg er 

mørke. 

Helt fra starten av planarbeidet med dagens gjeldende plan for Pellestova, har det vært et 

avgjørende element og en forutsetning at det tillates å bygge leiligheter tilknyttet hotellet. 

Dette er avgjørende for at hotellet har tilstrekkelig med aktivitet, slik at de skal kunne 

opprettholde sitt helårstilbud ved hotellet. Dette plangrepet er også avgjørende både for å 

finansiere investeringer som sikrer hotelldrift i fremtiden. 
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Pellestova viltslakteri: 
I planprosessen har det blitt brukt mye tid med arkitekter som har sett på de ulike mulighetene 

som ligger til Pellestova hotell og det arealet som foreslås regulert til Hotell og overnatting. 

En vesentlig del av denne prosessen har vært å finne et egnet areal for Pellekroa og 

«Pellestova viltslakteri». Pellekroa har som nevnt hatt til funksjon å gi et tilbud til hotellets 

gjester, leilighetsbeboerne og dagsturister som ferdes forbi Pellestova. Slakteriet skal ha til 

funksjon å styrke restauranttilbudet og attraktiviteten på hotellet med et enda bredere tilbud 

knyttet til mat og opplevelser.   

Siden det er spesielt stor trafikk inn i fjellet vinterstid forbi Pellestova, har det i 

mulighetsstudien blitt konkludert med at det er mest hensiktsmessig å legge kafébygget tett 

opp mot skiløypa som går forbi hotellet i det nordøstlige hjørnet. «Slakteriet» har blitt 

anbefalt det sørøstlige hjørnet. På modellen og bildet under vises Pelekroa til høyre og 

Slakteriet vil venstre: 

 
Utsnitt fra terrengmodellen som viser planlagt Slakteri som speiler vinklene til Pelekroa. 

 

Det er brukt mye tid å plassere Pellekroa og Slakteriet så skånsomt som mulig i terrenget. Et 

viktig element i 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:  

 
Fotomontasje som viser hvordan slakteriet er tenkt utformet. 
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I slakteriet skal det foredles ulike typer vilt som skal serveres på hotellet og i restauranten i 

slakteriet. Slakteriet blir i første etasje, og på toppen blir det en restaurant som vil styrke kurs- 

og konferansefasilitetene. Blant annet vil det blir matkurs med fokus på vilt og foredling av 

mat. Tanken er at slakteriet skal styrke det Pellestova allerede er kjent matopplevelser med 

høy kvalitet. Det skal være fokus på å foredle lokale råvarer og det kan også bli aktuelt med et 

lite utsalg av lokale råvarer. Under vises et snitt av hvordan bygget med slakteriet er tenkt 

utformet: 

 

 

Snitt av bygget slik slakteriet er tenkt utformet i en og en halv etasje. 

 

Slakteriet planlegges bygget i lik stil med samme materialvalg som Peisestua på hotellet og 

Pellekroa. Bygget skal oppføres i mørkt treverk, stein og glass av høy kvalitet. 

 

 
Fotomontasje som viser hvordan restauranten er tenkt utformet. 
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Slakteriet er planlagt og tegnet ut i detalj, og forslagstiller av planen har et ønske om å kunne 

igangsette utbygging av slakteriet så snart som mulig. Siden en del av slakteriet skal benyttes 

til foredling av viltkjøtt, er det strenge krav til hvordan bygget kan innredes med tanke på 

hygiene og foredling av mat. Under vises plantegningene av hvordan de de to etasjene er 

tenkt utformet: 

 

 

 
Plantegning av 1. etasje i slakteriet. Planskissen viser hvordan Slakteriet er tenkt utformet. 

 

 

 
Plantegning som viser hvordan 2. etasje på slakteriet er tenkt utformet med en restaurant. 
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De nye leilighetene 
 

Som nevnt er det i gjeldende plan 4 leilighetsbygg som gjenstår å bygge. Tre av disse ligger 

svært eksponert i terrenget, og vil fremstå som ruvende i terrenget. En viktig del av 

forarbeidet til planforslaget har derfor vært å vurdere alternative plasseringer og utforming av 

ny leilighetsbebyggelse. RAM arkitekter gjennomførte tidlig en mulighetsstudie som så på 

flere alternativer til plassering av de nye byggene. Utgangspunktet var å på best mulig måte 

ivareta en helhetlig utforming og arkitektonisk uttrykk for Pellestova, samtidig som den nye 

bebyggelsen skulle tilpasses eksisterende terreng. En viktig del av dette arbeidet har også vært 

å vurdere materialvalg, form, farge, plassering, høyder mv. 

Anbefalingen fra arkitektene har blitt å bygge tre bygg på tvers av kotene med en trapping av 

takflater og bygg slik at bebyggelsen dempes i landskapet. Byggene er også trukket ned i 

landskapet for å gjøre plass til parkering i underjordisk parkeringskjeller. Dette gir et mindre 

fotavtrykk og et hyggeligere bilde i landskapet med flere biler under bakkenivå. 

Under vises planstrukturen på bebyggelsen som foreslås i reguleringsplanen: 

 
3-D modell som viser situasjonsplanen med høyder på planlagt bebyggelse. 

 

Modellen over viser den nye planlagte bebyggelsen som ligger på tvers av høydekotene. 

Takformen demper bebyggelsen og knytter ny bebyggelse sammen med en helhet. Det 

fremste leilighetsbygget (A3), vil sammen med Pellekroa og Slakteriet bidra til å dempe det 
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visuelle inntrykket av bebyggelsen sett fra skiløypa og atkomstvegen (fra øst). Samtidig vil 

Pellestova fremstå med gjennomført helhetlig arkitektur. Det er utarbeidet en rekke 

arkitekttegninger med skisser av bygninger, situasjonsplaner, planløsninger osv. Disse er 

vedlagt planforslaget som egne vedlegg. Under vises noen skisser og snitt av planlagt 

bebyggelse som er plassert helhetlig mellom eksisterende bebyggelse: 

 
Utsnitt fra terrengmodellen som viser bebyggelsen sett fra nord-øst. 

 

 
Utsnitt fra terrengmodellen som viser bebyggelsen sett fra sør. 

 

 
Utsnitt fra terrengmodellen som viser fasader og snitt på A1 og A2 byggene sett fra øst. 
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En viktig del av forarbeidene som er gjort av arkitektene er å vurdere materialvalg og 

fargebruk. En del av utfordringen har vært å skape en helhet for hele Pellestova samlet, 

samtidig som det har vært viktig å dempe bebyggelsen i landskapet med valg av materialer og 

arkitektoniske løsninger som gir høy kvalitet. Gjennomgående er det benyttet sten og treverk i 

kombinasjon med glass for å slippe inn lys i bebyggelsen. Farger og takflater er mørke for å 

dempe fjernvirkning i landskapet. Vinterstid vil de store takflatene kamuflere bebyggelsen i 

landskapet med snødekte flater.  

Utgangspunktet for å ivareta helheten har tatt utgangspunkt Pellekroa og Peisestua som vises 

på bildet under: 

 
Bilde av Pellekroa i front med Peisestua på hotellet i bakgrunnen slik det er bygget i dag. 

 

Dette arkitektoniske uttrykket fra peisestua og Pellekroa er tenkt videreført slik som 

montasjen av det nye «Slakteriet» og det nederste leilighetsbygget (A3) under viser. Slik 

montasjen viser er bebyggelsen lagt ned og inn i terrenget, og byggene er «trappet» i den 

retningen som terrenget faller. Leilighetene og Slakteriet vil likevel få utsikt og mye lys, siden 

takflatene brytes med luftige takvinkler som også delvis består av glass. 

 
Fotomontasje som viser hvordan Slakteriet og leilighetsbygg A3 er tenkt utformet. 
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Målsettingen er at en etter endt utbygging vil kunne ha et helhetlig uttrykk på bebyggelsen på 

Pellestova med høy kvalitet. Under vises en fotomontasje som viser helheten av prosjektet 

etter endt utbygging: 

 

 

Fotomontasje som viser Pellestova etter at de tre nye leilighetsbyggene er bygget og Slakteriet i front. 

 

Den helhetlige utformingen som er lagt til grunn med mørke farger på trekledning, kombinert 

med stein og glass er tenkt videreført for å ivareta et helhetlig uttrykk på Pellestova. Bildet 

under viser hvordan arkitekturen fra ny og gammel bebyggelse er ivaretatt med like mørka 

farger og takfasader: 

 
Bilde som viser hvordan helhetlig arkitektur bindes sammen med Pellekroa i front av Hotellet. 
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Arealoversikt og tomtestruktur: 
 

I forbindelse med prosessen med omreguleringen av Pellestova har prosjektet blitt strukturert 

i tre ulike prosjekter. Dette har også gitt en tredelt tomtestruktur slik som kartet under viser. 

Tomten som de 50 leilighetene som tidligere er bygget på, er vist med rød farge under. Denne 

tomten utgjør totalt 8,9 daa. De 40 nye leilighetene som planlegges bygget har en tomt på 7,3 

daa og er vist med blå farge under. Den resterende tomten som er omtalt som hotelltomten er 

samlet 12,4 daa inkludert garasjetomten på 2,7 daa. Hotelltomten er vist med grønn farge på 

kartet under:  

 
Kart som viser tomtestrukturen som er delt mellom hotellet, samt eksisterende og nye leiligheter. 

 

 

Siden all leilighetsbebyggelse er foreslått regulert til fritidsbebyggelse er det totalt 16,2 daa 

med fritidsbebyggelse innen planen (rød + blå farge). Resterende arealformål er regulert til 

Hotell/overnatting, og utgjør 15,1 daa. 
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Under vises en kartsammenstilling som gjengir grensene for gjeldende reguleringsplan, 

avgrensingen av avsatt areal i kommunedelplanen for Øyer sør, samt planavgrensningen for 

ny reguleringsplan som nå fremmes til behandling. 
 

 

 
Kart som blant annet viser forslaget til plangrense mellom gjeldende og ny plan. 

 

Arealet som er avsatt i kommunedelplanen for Øyer sør strekker seg lengre mot sør. Dette 

arealet er ikke ønskelig å bebygge da det her ligger et markert høydedrag i terrenget. Dette er 

viktig for å dempe bebyggelsen i landskapet og skjerme for silhuettvirkning i landskapsbildet.  

Områdene som er vist med grønn farge er områder som allerede er bearbeidet i terrenget, og 

det har vært viktigere å innlemme disse i planforslaget for heller å utnytte allerede berørte 

arealer. 

Det har derfor vært en løpende dialog med grunneier Statskog for å justere ønskede 

tomtegrenser. Totalt er det foreslått å utvide tomtegrensen med 2,3 daa fra gammel plan. Det 

vil med andre ord si at planområdet er utvidet med 2,3 daa fra gammel reguleringsplan.   
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VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN: 

En reguleringsplan som legger til rette for utbygging vil ha enkelte miljømessige og 

samfunnsmessige virkninger. De miljø- og samfunnsmessige virkningene følger av at flere 

parter, interesser og hensyn vil berøres av endringene som følger av planen. De miljømessige 

virkningene for en naturressurs, f.eks. forurensning av jord eller vann, hører inn under miljø, 

mens andre konsekvenser, som f.eks. økonomiske konsekvenser knyttet til reduserte 

muligheter for uttak eller utvinning av ressurser, faller inn under begrepet samfunn.  

Arealene som er avsatt til utbyggingsformål i kommunedelplanen for Øyer sør er tidligere 

konsekvensutredet i forbindelse med forarbeidene og planprogrammet til kommunedelplanen 

for Øyer sør. Forarbeidene bygger på tidligere planprosess med masterplanlegging av Hafjell 

– Hunderfossen. Forarbeidene dannes så grunnlaget for planprogrammet og 

konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ble delt i 5 

hovedtemaer, som sammen utgjorde de viktigste temaene i konsekvensutredningen: 

1. Fagtema Transportvegsystem. 

2. Fagtema Biologisk mangfold. 

3. Fagtema Friluftsliv. 

4. Fagtema Landskap og kulturlandskap. 

5. Fagtema Landbruk. 

 

Som grunnlag for konsekvensutredningene ble det også utarbeidet en samlerapport som 

vurderte alle disse temaene i sammenheng. Denne fikk navnet «Samlerapport med 

hovedkonklusjoner fra temarapportene» datert 26.06.2005. Den overordnede områdeplanen 

for H5 og H6-områdene bygger også på disse utredningene.  

Det ble så tidlig som i 2017 igangsatt en revidering av kommunedelplanen for Øyer sør. Dette 

var samtidig med at det ble varslet oppstart av reguleringsarbeider på Pellestova ved første 

oppstart. Det ble da i forbindelse med varsel om oppstart av kommunedelplanprosessen sendt 

inn et innspill for videre utvikling av Pellestova hotell. Dette innspillet ble journalført inn i 

Øyer kommune i november 2017. 

Tilbake i 2017 var intensjonen å kjøre en parallell prosess med detaljregulering av Pellestova, 

samtidig som kommunedelplanen ble konsekvensutredet. Prosessen har av flere årsaker tatt 

mer tid enn planlagt, og kommunedelplanen er pr i dag ikke konsekvensutredet. Dette er 

planlagt første del av 2022, slik det blir signalisert pr i dag.  

Planprosessen for ny detaljreguleringen har med bakgrunn i dette arbeidet med overordnet 

plan, avventet en behandling av kommunedelplanen. Siden dette arbeidet har tatt lang tid å 

igangsette, ble det i 2021 besluttet å fremme forslag til ny reguleringsplan for Pellestova, 

uavhengig av kommunedelplanprosessen.  
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Klima og miljø 
For å nå nasjonale og regionale mål om reduksjon i klimagassutslippene er det vurdert ulike 

tiltak for å legge til rette for klimavennlige løsninger. Kommunen har også en egen klima- og 

energiplan med mål om å innarbeide klima- og energitiltak i planleggingen. Forslagsstiller har 

vurdert flere konkrete løsninger for å redusere klimaavtrykket på utbyggingen og 

andremiljøvennlige tiltak. Materialbruken er tenkt videreført med stein, tre og glass for å 

ivareta den helhetlige arkitektoniske utformingen på Pellestova samtidig som helheten også er 

viktig for å dempe fjernvirkningen. Bebyggelsen er forsøkt etablert med arealeffektive 

fotavtrykk med effektive bygningskropper. Varmekilden vil basere seg på strøm, men det vil 

bli gjort vurderinger i forbindelse med prosjekteringen av bebyggelsen om det er mulig å 

vurdere varmepumpeløsninger i de nye byggene. Det er lagt opp til dempet utvendig 

belysning for å inngå lysforurensning inn mot fjellet.  

 

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 03.07.2021 som eget vedlegg 

til planen. Denne bygger på den overordnede ROS-analysen som dekker hele Øyer kommune. 

Det er konkludert med at det er svært liten sannsynlighet for uønsket hendelse knyttet til 

detaljregulering av dette området på Pellestova. Allerede gjennomført utbygging slik det 

fremstår i dag, har lagt føringer for, og ivaretatt aktuelle problemstillinger for å minimere 

sannsynligheten for uønsket hendelse. Det er derfor konkludert med at det ikke er sannsynlig 

at det vil inntreffe en uønsket hendelse. Risikonivået er etter denne analysen å forstå som 

svært lavt. 

Det er likevel foreslått tiltak for de to punktene som er nevnt «overvann» og «brann». Dette er 

gjort for å minimere faren for uønsket hendelse. 

ROS-analysen følger som eget vedlegg. 

 

 

Vurdering av konsekvenser iht til konsekvensutredningsforskriften. 
I oppstartsmøtene som har vært avholdt til planinitiativet har det blitt gjort en foreløpig 

vurdering med tanke på planens virkninger for miljø og samfunn. Den foreløpige 

konklusjonen for dette har vært at det ikke har vært negative virkninger i henhold til forskrift 

om konsekvensutredninger. Tidligere forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) 

ble i imidlertid tilbake i 2017 vurdert slik at det burde utarbeides et Planprogram og at det 

burde gjennomføres vurderinger etter forskriften for å avklare dette forholdet nærmere. Den 

foreløpige konklusjonen fra 2017 viste ingen behov for vurderinger knyttet til «miljø-

kriteriet» da dette var godt utredet tidligere, men stilte spørsmålstegn ved «samfunn-kriteriet» 

siden planen endret formål på leilighetene fr utleie- til fritidsformål. 

I henhold til KU-forskriftens § 8 skal planer og tiltak konsekvensutredes dersom de vil kunne 

få vesentlige virkninger etter § 10. Det er gjennomført en grundig vurdering av § 10 for 

planen. Denne vurderingen følger som et eget vedlegg til planen. 

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal 

konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet 
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for at virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å 

reversere eller begrense dem, om virkningene strekker seg over landegrensene, samt samlede 

virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte 

planer eller tiltak. Konklusjonen fra § 10-vurderingen er at det ikke er særlige forhold som 

direkte medfører vesentlige virkninger ut over at det bør sees på forholdet mellom utleie- og 

fritidsleiligheter i et samlet perspektiv for Øyer kommune, da dette blir å forstå som nye 

arealer for fritidsbebyggelse. 

Under følger en vurdering av samfunnsvirkningene for endringen av formål på leilighetene: 

Pellestova hotell: 

Det overordnede formålet med planen er å styrke driftsgrunnlaget for Pellestova hotell. 

Hotellet har 40 sengeplasser som driftes profesjonelt av hotellet i eget bygg. Det har tidligere 

blitt gjort forsøk på å benytte leilighetene fra sameiet i ulike former for «tilbakeleieavtaler» 

som bygger på det opprinnelige «sell & leaseback-konseptet», men alle erfaringer med dette 

viser at hotellet har fått mer utgifter og arbeid av dette, enn at leilighetseierne selv leier ut sine 

leiligheter om de ønsker. I den perioden som hotellet disponerte flere leiligheter i utleie, slet 

hotellet med mye forespørsler og klager på vask og mangel på inventar/kjøkkenutstyr og 

annet, som kundene mente ikke holdt den standarden de ønsket ved å besøke Pellestova. 

Hotellet gikk derfor bort fra å leie leilighetene da dette var til mere last en gunst for hotellets 

drift.  

Som nevnt er Pellestova 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. Etter en grundig prosess ble det derfor konkludert med at 

hotellet skulle drifte hotellrom for overnatting, og heller styrke grunnlaget for bevertning og 

opplevelser. Konkret ble dette nedfelt i 3 viktige satsinger innen det regulerte formålet til 

hotell: 1, ruste opp restauranten på hotellet og skille en egen peisestue fra restauranten ved å 

oppgradere hotellets serveringsfunksjon. 2, Bygge Pellekroa som et eget konsept for å ivareta 

dagsturister på tur i fjellet. 3. Bygge et «slakteri» med restaurant for å spisse 

restaurantopplevelsene, lokal tilberedning av lokale råvarer og identitet fra Øyerfjellet.  

Det siste og avgjørende momentet for Pellestova hotell er å få bygget de siste leilighetene. 

Helt fra starten av planarbeidet med dagens gjeldende plan for Pellestova, har det vært et 

avgjørende element og en forutsetning at det tillates å bygge leiligheter tilknyttet hotellet. 

Dette er avgjørende for at hotellet har tilstrekkelig med aktivitet, slik at de skal kunne 

opprettholde sitt helårstilbud ved hotellet. 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. Viktigheten av å kunne bygge leilighetene kan oppsummeres i 

spesielt 2 forhold; 1, hotellets finansielle utgangspunkt etter at alle investeringer med 

opprusting er gjennomført. Opprustingen av hotellet, byggingen av cafe og slakteri koster 

mye. For at hotellet ikke skal være for tungt tynget i gjeld er det viktig at det kan hentes 

kapital ved salg av leiligheter. 2, de nye leilighetene åpner også for at det vil være et langt 

større driftsgrunnlag for hotellet med bevertning og de andre kvalitetene hotellet tilbyr. Dette 

er vesentlig for at hotellet får et tilstrekkelig driftsgrunnlag for fremtidig drift. 
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Forholdet til kommunedelplanen for Øyer sør og alpinanlegget: 

I forarbeidene til kommunedelplanen for Øyer sør der det vist til at det vil være viktig å 

tilrettelegge for fremtidige varme senger i Hafjell. Spesielt vil dette være viktig for å styrke 

alpinanlegget og Alpinco sine planer for arrangement og skidager i anlegget. Alpinco har i sin 

masterplan målsatt at de ønsker 650 000skidager og god trafikk i sommersesongen. For at 

Alpinco skal nå målet om 650.000 skidager og god trafikk i sommersesong - med de effekter 

det har for hele reisemålet – er det helt avgjørende å ha et tilstrekkelig antall varme senger. I 

dag har man ca. 1.540 senger i eget system, hvorav nesten alle er eid privat. Alpinco har ca. 

200 enheter i utleie, med et snitt på ca 7,7 seng utgjør dette totalt 1.540 senger. Alle er pt 

privateide. 200 nye utleiesenger i FAVN kommer fra sesongen 2021-22. I et 2030-perspektiv 

er målet at Hafjell skal ha 5.000 varme senger, som betyr ca. 3.000 nye ift. Dagens situasjon. 

Alpinco viser til at de nye varme sengene må målrettet understøtte utviklingen av de tre 

opplevelsessonene, og derfor også være tilpasset ulike målgrupper, være av god kvalitet og ha 

en lokalisering i vinterlandskapet ved anlegget, fortrinnsvis "ski inn ski ut" eller "tråkk inn-

tråkk ut". 

I forhold til utvikling av de tre opplevelsessonene er trinn 1 bestemt, med utbygging av 1.000 

senger i Favn I. Deretter bør Gaia prioriteres og så Skitorget, så Favn II. En utfordring for 

Alpinco i dag er få tilgjengelige varme senger og at mange av de som tilbys har for dårlig 

kvalitet eller ligger feil ift. å framstå som alpinattraktive i dagens marked. Det er derfor av- 

gjørende at Alpinco øker antall egenkontrollerte senger gjennom utbyggingen av nye senger 

som er bedre markedstilpasset, enten i egen regi eller i andre modeller (eksempelvis konsepter 

med ut- leietilpassede privateide leiligheter). 

Det leges til grunn ut fra Alpinco sin strategi at eksempelvis Pellestova vil ha liten eller ingen 

effekt for alpinanlegget om det er utleieleiligheter eller fritidsleiligheter på Pellestova. 

Erfaringer viser også at de som leier hotellovernatting på hotellet i all hovedsak benytter 

fjellet vinter og sommerstid.   

Nullalternativet etter konsekvensutredningsforskriften: 

Det er ikke krav til at vurderingen skal gjøre en vurdering av nullalternativet, men det synes 

hensiktsmessig å omtale dette forholdet som en aktuell konsekvens dersom reguleringen ikke 

fører frem. Nullalternativet vil være at dagens plan opprettholdes i sin nåværende form med 

utleieleiligheter som er regulert i planen, uten mulighet for å bygge Slakteri som omsøkes.  

Dagens eier er veldig tydelig på at Slakteriet ønskes etablert så snart som mulig og at dette er 

svært viktig for hotellets fremtid for å styrke driftsgrunnlaget. Leilighetsbyggene som er 

regulert i dagens plan synes ikke hensiktsmessige å bygge, og de vil kun tjene en uheldig form 

for hotellet om de bygges i henhold til gjeldende regulering. Nullalternativet vil derfor trolig 

resultere i at det ikke vil bli bygget leiligheter eller slakteri, og fremtiden for hotelldrift i 

fremtiden vil da være avhengig av at det er en eier av hotellet som vil subsidiere fremtidig 

drift dersom hotellet skal holde åpent.  
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Konklusjon, virkninger for miljø og samfunn: 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen har et svært lavt risikonivå som er knyttet til 

planområdet, eventuelle endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den.    

Planen vil i all hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og 

hensyn. Hensynene bak planen er som beskrevet i vurderingen viser i all hovedsak positive 

konsekvenser for miljø og samfunn. For å styrke driftsgrunnlaget på Pellestova vil det være 

svært viktig at planprosessen blir gjennomført.     

 

 

 

 


