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Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Byggesøknad 
- Tegninger 
- Møtereferat fra forhåndskonferanse 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Hafjell Øvre Del 
 
Sammendrag: 

Structor søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i Hafjell Øvre Del angående arealformål. Det søkes om 
dispensasjon for å anlegge nytt høydebasseng med adkomstveg. Dette for å dekke behovet 
på Mosetertoppen Sentrum. Det må inn med et nytt høydebasseng med tilhørende 
adkomstveg da nåværende høydebasseng er fult utnyttet.  

Kommunedirektøren (KD) finner det riktig etter en skjønnsmessig vurdering å gi 
dispensasjon. 

Saksutredning: 

Structor søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i Hafjell Øvre Del angående arealformål. Det søkes om 
dispensasjon for å anlegge nytt høydebasseng med adkomstveg.  

Eksisterende vannforsyning fra høydebassenget på Måsåberget er maksimalt utnyttet, 
dette forsyner hele området på Mosetertoppen samt Lisetra. Reguleringsplanen for 
Mosetertoppen Sentrum ble vedtatt 24.05.2019. For å dekke vannbehovet for inntil 1075 
enhetene som er regulert der, må det inn med et nytt høydebasseng. For å kunne forsyne 
alle abonnenter med tilstrekkelig vanntrykk, må høydebassenget ligge på kote 855. 
Plassering i er vist i figur 1. 



 
Fig. 1 Plassering av høydebassenget med tilhørende adkomstveg. Den deler av tiltaket som det søkes 
dispensasjon om er markert i rødt. 

Bassenget bygges i plasstøpt betong med 3 vannkammer og teknisk rom, med samlet 
grunnflate ca. 275 m². Bassenget bygges hovedsakelig under terrengnivå, slik at kun en 
fasade ved inngangspartiet blir synlig over terrenget, figur 2. Eksisterende terreng blir 
tilbakeført inntil og over bassenget. 

 
Fig. 2 Terrengsnitt av høydebassenget 

Adkomstveg til bassenget er planlagt med avkjøring fra Pjeksen. Igangsettingstillatelse for 
de første 250 m fra Pjeksen ble gitt den 14.12.2018 (saksnr. 18/2630-4), og er utført fram til 
framtidig kryssing med løypetrasé. I forlengelsen av denne er det videre søkt om 
opparbeidelse av løypetrasé/anleggsveg innenfor reguleringsplanen for Mosetertoppen 
sentrum (saksnr. 19/1906). Denne søknaden omfatter adkomstveg videre i forlengelsen av 



løypetraséen/anleggsvegen. Løypetraséen i reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum 
vil senere søkes omregulert til vegformål, figur 3. 

 
Fig. 3 Opparbeidelse av adkomstveg til høydebassenget. Adkomstvegen som det søkes dispensasjon om ligger 
markert med rød sirkel.   

«Konsekvenser for de hensyn planen er satt til å ivareta: 

Ifølge PBL §19-2 kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  

Ifølge reguleringsplanen «Hafjell Alpinanlegg Øvre del» er området avsatt til 
friområde. Nytt basseng vil kun legge beslag på et mindre areal i dette området, og 
vil ikke hindre allmenn ferdsel. Plassering av bassenget vil være i god avstand til 
nærmeste bebyggelse, tilpasses terrenget forøvrig og vil være til liten sjenanse for 
naboer. Eksisterende terreng blir tilbakeført i mest mulig grad inntil nytt bygg. 

Høydebassenget blir besøkt en gang hver uke/annenhver uke av driftspersonell, og 
medfører ingen vesentlig trafikk. Tiltaket anses derfor ikke å medføre vesentlige 
ulemper for området. 

Etter en samlet vurdering mener vi at tillatelse ikke vil sette hensynet til 
planformålet til side. Fordelene vil være klart større enn ulempene, da etablering av 
et nytt høydebasseng er nødvendig for å sikre vannforsyningen til det nye 
sentrumsområdet på Mosetertoppen. Vilkårene for dispensasjon er derfor etter vår 
vurdering oppfylt i denne saken.» 

Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir 
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. KD anser det ikke som 
nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ansees ikke 
berørt.  



Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår 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 kommunedirektøren 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Nabovarsel: 

Tiltaket skal etableres på områder tilhørende eiendom 16/1 (John Steinar Svegården). 
Hafjell Mosetertoppen AS har inngått avtale med grunneier. Siden det ikke er andre berørte 
naboer innenfor området, er ansvarlig søkers vurdering at det ikke er behov for nabovarsel. 

Vurdering: 

I reguleringsplanen for Hafjell Øvre del er det tatt inn bestemmelser som omhandler 
arealformål. 

 § 1 Innen reguleringsgrensen er arealet disponert til følgende formål: 

I. Friområde – Alpinanlegg. 
- Dette innebærer heisanlegg og nødvendig sikringsanordninger 

langs løypetrasséene. 
II. Spesialområde – Alpinanlegg 

- Dette innebærer heisanlegg med nødvendige bygg for drift av 
anleggene, nødvendig sikringsanordninger langs løypetrasséene, 
samt varmestue/Kafeteriaanlegg.  

Videre står det: 

 § 4 Generelle bestemmelser 

  … 

c Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, hvor særlig grunner 
taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av 
bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Øyer kommune. 

Det er søkt om dispensasjon fra arealformålet F, men ut ifra plankartet ser det ut til at 
tiltaket skal anlegges i arealformål S. Dette har lite til ingenting å si da begge formålene 
krever en eller annen form for alpint formål eller tilliggende næring. Et høydebasseng kan 
ikke sies å komme inn under dette. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenserer fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 



lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl. § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

I dette konkrete tilfelle er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke berøre 
deres fagområder. 

Denne konkrete saken har flere momenter som taler i søknadens favør enn imot. Det er av 
flere parts interesse å få på plass vannforsyning slik at tiltakene i Mosetertoppen sentrum 
kan realiseres. Tiltaket er omsøkt på de premisser som gjør av Øyer kommune kan overta 
anlegget. Dette er tidligere gjennomgått med VA avdelingen, ref møtereferat 26.09.2019. 

Selve høydebassenget vil bli lite synlig, som beskrevet i søknaden: 

«Bassenget bygges hovedsakelig under terrengnivå, slik at kun en fasade ved 
inngangspartiet blir synlig over terrenget. Eksisterende terreng blir tilbakeført inntil 
og over bassenget.» 

Det er et krav fra VA avdelingen i Øyer kommune at det er adkomstveg hele året for 
driftspersonell. Det vil anslagvis være driftspersonell på stedet en gang/annenhver uke. 
Dette medfører ingen vesentlig trafikk og tiltaket anses derfor ikke å medføre vesentlige 
ulemper for området.  

Hensynet til vernskogbestemmelsene: 

Landbrukskontoret har behandlet hogsten av vegtraseen og tomta for høydebasseng etter 
vernskogbestemmelsene:  

Formålet med vernskogbestemmelsene er å hindre slik hogst i vernskogen at det blir 
vanskelig å forynge ny skog og at hogsten utgjør en ulempe for fremtidig vekst og 
produksjon for tilgrensende og nedenforliggende skog. Hogst av trase for fremføring 
av veg frem til nytt høydebasseng vil ikke ha slike konsekvenser og hogsten kan 
gjennomføres som omsøkt. Dette under forutsetning av at tiltaket godkjennes etter 
Pbl. 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til 
grunn ved utøving av offentlig myndighet. Området er i utgangspunktet regulert, og da 
forutsettes det at området er avklart etter naturmangfoldloven. Planen er imidlertid 
gammel, og deler av området er avsatt til friområdet. I kommunedelplan Øyer Sør er ligger 
det omsøkte tiltaket i område avsatt til annet byggeområdet – alpine formål. Etter § 8 skal 
beslutninger bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Kravet til kunnskapsgrunnlag skal 
stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke 
omtalt noen naturmangfoldsverdier innen området som er berørt. Oppslag i Naturbase 
viser heller ikke noen registrerte verdier. KD mener da at kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig. Etter § 9 skal det legges et føre-var-prinsipp til grunn, og etter § 10 skal det 
sees på den totale belastningen på økosystemet. I området er økosystemet hardt belastet, 
dette er også avklart i overordna planer, og naturmangfoldet har måttet vike i overordna 
planer. Dette er et område som har stor belastning fra før, og er ikke et område i 
kommunen der det antas at det foreligger store naturverdier. Ut fra tidligere reguleringer 
og sjekk av tilgjengelig kunnskap anser KD at naturmangfoldloven er tilstrekkelig ivaretatt.  

Konklusjon 



KD ser i denne konkrete saken at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Dette er et tiltak som gagner flere parters interesser. Høydebassenget må ligge 
på en bestemt kote for å sikre nødvendig trykk, det kreves også en helårlig adkomstveg. 

Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overstemmes med reguleringsplanen og 
øvrig lovverk som vurderes i byggesak. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Vedtak etter pbl: 

Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.  

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 1: 

Innen reguleringsgrensen er arealet disponert til følgende formål: 

I. … 
II. Spesialområde – Alpinanlegg 

- Dette innebærer heisanlegg med nødvendige bygg for drift av 
anleggene, nødvendig sikringsanordninger langs løypetrasséene, 
samt varmestue/Kafeteriaanlegg.  

Slik at omsøkte tegninger datert den 25.10.2019 med høydebasseng med adkomstveg kan 
legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr/Fnr 16/1/1 

 

Vedtak etter vernskogbestemmelsene: 

I medhold av skogloven, §12 og bestemmelsene om vernskogforvaltning i Oppland, vedtatt 
av fylkeslandbruksstyret 02.02.1994, godkjennes hogst av trase for fremføring av veg til nytt 
høydebasseng. 

Det forutsettes at tiltaket godkjennes etter Pbl. 

 

 

 

Ådne Bakke Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør


