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 FAVN / GONDOLTOPPEN, RAMMESØKNAD BYGGETRINN 1: 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 

 

 

Bakgrunn: 

Det vises til avtalt prosess med endring av reguleringsplan 201504 Mosetertoppen sentrum, samt møte 

med Øyer kommune den 7.5. Prosessen med endring av reguleringsplanen kjøres etter full planprosess, 

her er varsling av oppstart sendt ut med uttalelsesfrist 25.5. Antatt vedtaksdato for endringene kan da 

bli oktober/november 2020. I møtet med kommunen den 7.5 ble det avtalt at rammesøknad for 

byggetrinn 1 av prosjektet Favn, dvs på område F/N1 og del av området FT2 i planen kunne sendes inn 

umiddelbart, med sikte på å få i gang bygging i år.  

 

I møtet ble det foretatt en gjennomgåelse av detaljene i planlagt bebyggelse i forhold til gjeldende 

reguleringsplan. En kom til at foreslått utbygging i hovedsak vil være i tråd med gjeldende plan, men 

det ble anbefalt å søke dispensasjon på to punkter, slik at disse kan behandles uten å vente på de 

øvrige reguleringsendringene som gjennomføres etter full prosess. De aktuelle dispensasjonsforholdene 

vil også bli innarbeidet i planen ved endringen.     

 

 

Kort beskrivelse av tiltaket det søkes dispensasjon for: 

Det søkes om dispensasjon for: 

 

1. Takform på restaurantbygg på område F/N1 

2. Hems over 4. etasje i tre leiligheter på område FT2 

 

Beskrivelse av de to forholdene fremgår i redegjørelse fra Reiulf Ramstad Arkitekter AS v Christian 

Skram Fuglset (Vedlegg 1 og 2).  

Kort oppsummert vil dispensasjon innebære at serveringsbygget på område F/N1 får saltak i stedet for 

flatt tak, samt at tre av toppleilighetene får hems over ca 2/3 (30m2) av bruksarealet. I begge tilfeller 

vil bygningshøydene være i tråd med de maksimale høydene i planen. 

 

 

Hva søknaden formelt gjelder: 

Søknaden gjelder dispensasjon etter pbl kap. 19, fra Reguleringsplan 201504 Mosetertoppen sentrum 

vedtatt av Kommunestyret 24.5.2015, sak nr. 37/18. 
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Begrunnelse for søknaden: 

Utformingen av restaurantbygget på F/N1 med saltak er ønskelig ut fra den arkitektoniske 

sammenhengen med øvrig bebyggelse i området, både på FT1 og 2, samt bakenforliggende 

leilighetsbygg på områdene FT/BFK 1 og 2. Alpinco’s utgangspunkt for gjeldende reguleringsplanens 

bestemmelse om flatt tak var en mulighet for uteservering på tak, noe som ikke lenger er aktuelt for 

Alpinco her. 

Utnyttelse med hems på de tre leilighetene gir bedre bruks- og bokvalitet, mulighet for en beskjeden 

økning i antall utleiesenger i prosjektet, samt alt i alt en bedre utnytting av takhøyden på disse 

leilighetene (som har saltak med i utgangspunktet åpen løsning) 

 

Konsekvenser for de hensyn gjeldende plan skal ivareta: 

• Dispensasjon innebærer ikke endringer i arealformålene. 

• Bebyggelsens uttrykk endres ikke for leilighetsbyggene. 

• For restaurantbygget vil saltak være mer i tråd med lokal byggeskikk enn flatt tak, samt 

harmonere bedre med omkringliggende bebyggelse. 

• Vi kan ikke se at dispensasjon vil ha konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet 

ift gjeldende plan. 

• Vi kan heller ikke se at endringene vil ha noen konsekvenser for omgivelsene, eller for 

overordnede sektormyndigheters ansvarsområder. 

 

Fordeler ved gjennomføringen: 

• Litt bedre effekt av utbyggingen med tanke på antall utleiesenger 

• Arkitektonisk bedret kvalitet på restaurantbygg. 

 

Ulemper: 

• Søker kan ikke se ulemper ved forslaget. 

 

Oppsummering: 

Ift pbl § 19-2 kan vi ikke se at planlagt tiltak vil ha noen konsekvenser for miljø og samfunn ut over det 

som vil følge av gjennomføringen av gjeldende plan. 

Hensynene bak planen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Vi antar da at en samlet 

vurdering vil tilsi at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn ulempene. Det er vanskelig å 

se ulemper av betydning. 

Det er innhentet erklæring fra nabo og grunneier Mosetertoppen Hafjell AS om at de ikke har merknader 

til søknaden. Vi ser ikke at endringene vil ha konsekvenser for andre. Vi ber om beskjed snarest dersom 

kommunen er av en annen oppfatning, slik at vi evt. kan få ordnet dette umiddelbart.  

 

Med vennlig hilsen, pva Alpinco AS 

 

 

Tor Christensen 

 

Structor Lillehammer AS 

 

Vedlegg:  

1. Beskrivelse vedr takform på restauantbygg på F/N1 (RRA Aritekter) 

2. Beskrivelse vedr hems på 3 leiligheter på FT2 (RRA Arkitekter) 

3. Erklæring fra nabo og grunneier Mosetertoppen Hafjell AS 


