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Sammendrag: 
Planråd As søker på vegne av Pellestova Hotell AS om dispensasjon fra bestemmelser i 
kommunedelplan for Øyer Sør, for å sette opp et slakteri/restaurantbygning utenfor hittil 
regulert område. For ønsket plassering er det nødvendig med dispensasjon fra plankrav, samt 
fra bestemmelsene knyttet til LNF4. Kommunedirektøren har kommet frem til at hensynet bak 
bestemmelsene ikke settes til side, samt at fordelene er klart større enn ulempene, og tilrår at 
søknaden om dispensasjon innvilges.  
 
Saksutredning: 
Saksbakgrunn – søknad og begrunnelse  
Planråd AS søker på vegne av Pellestova Hotell AS om dispensasjon fra gjeldende  
kommunedelplan for Øyer sør. Søknaden omhandler areal som i kommunedelplan for Øyer 
sør er avsatt til næring og til LNF4. Arealet som nå ønskes bebygd er ikke innenfor 
planområdet til reguleringsplan for Pellestova. 
 
Det søkes om dispensasjon etter pbl § 19-1 for å oppføre et eget «Slakteri» tilknyttet hotellet. 
Det er ikke ment å være et ordinært slakteri med avliving av dyr, men et bygg med areal for 
nedskjæring og foredling av ferdige slakt. Videre tenkes det å kunne serverer mat og evt. selge 
produkter i liten skala.  
 
Ønsket plassering av slakteriet er utenfor planavgrensningen for Pellestova, men delvis 
innenfor areal avsatt til næringsformål i kommunedelplan for Øyer sør. Resten av arealet er 
avsatt til LNF4. I pågående revisjon av reguleringsplan for Pellestova (startet i 2017) er 
utvidelsen av planområdet inntatt sammen med øvrige ønskede planendringer. Forslag til 
plandokumenter er oversendt kommunen og kommunen har nå dialog om innholdet. Siden 
dialog om planinnholdet kan ta noe tid, er det viktig for tiltakshaver at dispensasjonssøknaden 



2 
 

behandles snarest og ikke stoppes av øvrig planprosess som kan trekke ut i tid. Bakgrunnen 
for ønske om rask behandling er å styrke hotellets driftsgrunnlag så raskt som mulig.  
 
RAM arkitektur har utarbeidet tegninger, vedlagt søknaden, som viser plassering, utforming, 
byggehøyder og tilpasning til eksisterende bebyggelse og anlegg.  
Området det søkes dispensasjon for ligger ved Pellestova Hotell. Pellestova ligger langs 
Hundersætervegen og ved Hundersætra i Øyer statsallmenning. Området ligger i skrånende 
terreng, men det er også flate områder innenfor planområdet Pellestova. Området rundt er 
åpent og lite vegetert. Slakteriet er tenkt plassert i sørvestre hjørne ved parkeringsplassen 
foran hotellet med tilsvarende synlighet og eksponering som skikafeen - Pellekaféen.  
 
Bakgrunnen for søknaden er at planlagt slakteri ligger utenfor reguleringsplanen for 
Pellestova, men delvis på areal avsatt til næring innenfor kommunedelplan Øyer sør. 
Resterende areal er avsatt til LNF4. Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er regulert til 
herberge og bevertning, og det er i planen åpnet opp for bygging av hotell og tilhørende 
næringsareal. Høydene på slakteribygget er innenfor gjeldende gesims og mønehøyder, samt 
utnyttelsesgrad for reguleringsplanen for Pellestova. Det er derimot behov for å søke 
dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan med tanke på plassering av bygningen, og hvilke 
arealformål denne beslaglegger.  
 
Den nye «Slakteriet» på Pellestova  
Målet er å gjøre Pellestova enda bedre på matopplevelser. Det er et sterkt ønske om å servere 
kortreiste lokale råvarer som er foredlet på eget slakteri. Det er ikke aktuelt å gjøre dette til et 
industrielt slakteri for andre brukere, kun til egen nytte tilknyttet hotellet.  
Ideen og tanken bak konseptet med «Slakteriet» er at selve måltidet og opplevelsen er en 
attraksjon for stedet. Det som skal serveres er kortreiste lokale råvarer som er foredlet på 
eget slakteri i restauranten. Selve «Slakteriet» blir utformet som et kombinert 
restaurant/slakteri, med storkjøkken og restaurant i ett og samme bygg.  
Det er lagt stor vekt på at bygget skal tilpasses og videreføre uttrykket i fronten av Pellestova, 
og bebyggelsen skal legges inn i terrenget slik at bakenforliggende bebyggelse ikke mister 
utsikt.  
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Bildet til venstre viser kommunedelplanen med 
heldekkende blått næringsareal omkranset av LNF4. 
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova ligger som 
et lag oppå kommunedelplankartet. Lilla polygon i 
sørøstre hjørne av bildet viser ønsket plassering av 
slakteribygget. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSESS 
Saken ble sendt på høring til naboer og regionale myndigheter 12.8.2021 med frist for 
merknader satt til 1.9. 2021.  
Ved fristens utløp har det kommet 6 merknader. Disse er gjennomgått i sammendrag med 
kommunedirektørens kommentarer og vedlagt saken som eget vedlegg.  
Det har i lengre tid vært en intern prosess og dialog mellom forslagsstiller, samtlige eiere av 
leiligheter og sameiet på Pellestova mht. både planendring og bygging av slakteri. Denne 
dialogprosessen har resultert i utarbeidelse av en samtykkeerklæring, som alle parter har gitt 
sin tilslutning til. I denne fremgå enighet om planforslag og plassering av ulike bygg. 
Kommunedirektøren tar ikke stilling til hvilke avtaler som er inngått, men tar det til 
orientering at konsesus er oppnådd. Hvilke øvrige planendringer som ønskes fra forslagsstiller 
utover plassering av et slakteri behandles ikke i denne dispensasjonssaken. 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I 
vurderingen er kommunen bundet av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter skal gjennomføres der deres saksområde blir 
direkte berørt, jf. pbl. § 19-1.  
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Naboer:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. Pbl § 21-3. Det er kommet 2 merknader fra 
naboer/beboere i sameiet på Pellestova ved høring av dispensasjonssøknad utsendt av Øyer 
kommune 12.8.2021. Ifølge tiltakshaver har også disse to akseptert planforslaget som er 
oversendt Øyer kommune i perioden etter at de innga sine merknader. I dette planforslaget er 
slakteriet sammenfallende med det som nå ønskes omsøkt. Merknadene kommenteres derfor 
ikke ytterligere.  
 
Plangrunnlaget: 
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er vedtatt 26.1.2006. 
Kommunedelplan Øyer sør vedtatt 31.5.2007. 
Planendring ble varslet 10.7. 2017. 
Planprogram ble fastsatt av kommunestyret i sak 97/17, 14.12.2017. 
Planområdet er senere justert med avgrensning som tar med skikafe. 
Planendring er innsendt og er klar for politisk behandling medio 2022.  
 
Eiendomsforhold:  

 

 
 
Bildene over viser seksjonsinndelingen på Pellestova med reguleringsplan som underlag, og 
kommunedelplan som underlag. 

Pellestova består i dag av 2 seksjonerte sameier opprettet på festegrunn 155/1/31 (rød 
grense) og 155/1/826 (blå grense). Eiendomsgrensene for festegrunnen samsvarer verken 
med formålsgrensene for reguleringsplan eller avsatt område til utbygging i kommunedelplan. 
Det er i alles interesse at det etter kommende reguleringsplanprosess oppnås samsvar mellom 
formålsgrensene for reguleringsplan, kommunedelplan og festeareal, både mellom sameiene, 
og mot fester Statskog. Å ordne opp i festeareal, omfattes ikke av denne søknaden, og det 
anbefales at dette ikke gjennomføres før kommunestyret har gjort planvedtak i 
reguleringsendringen for Pellestova.   
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Det er 6 merknader til søknad om dispensasjonen ved utløp av høringens frist for merknader 
satt til 1.9.2021. 4 av disse er fra regionale myndigheter og 2 fra beboere i sameiet på 
Pellestova. De 2 merknadene fra leilighetseiere/beboere i sameiet er svart ut i dialog og i 
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avtaler mellom forslagsstiller og den enkelte leilighetseier.  
 
MERKNADER FRA STATLIG/REGIONAL MYNDIGHET 
Statens vegvesen sier i sin merknad; «Dersom det likevel innvilges dispensasjon forutsetter vi 
at trafikk og trafikksikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt i forbindelse med det nye 
slakteriet/restauranten, med et spesielt fokus på gående, syklende og skiløpere».  
Slik kommunedirektøren ser det, vil trafikkbildet med økning i antall kjørende i begrenset grad 
bli endret. Slakteriet vil ikke medføre nye krysningspunkter. Men formålet med slakteriet er å 
øke belegget på Pellestova. Dette vil gi økt trafikk. 
  
I PMU-sak 115/21, 9.11.2021 ble det innvilget dispensasjon fra LNF-formålet rett ved 
Pellestova for å kunne tillate tiltak i strid med LNF-formålet. Det ble søkt om å utbedre krysset 
mellom Hundersetervegen, Hitvegen og Pellevegen. Det er vegselskapet som ønsker å utføre 
tiltaket på grunn av dårlig oversikt i krysset. Etter kommunedirektørens syn vil dette bedre 
trafikksikkerheten inn i området. Videre vil trafikksikkerhet og adkomstforhold være tema ved 
planrevisjon som nå er i prosess, der tiltakshaver har planer om å bygge 40 nye enheter. 
Trafikale forhold er naturlige elementer i plansaken. Statens vegvesen vil da ha anledning til å 
vurdere tiltakshavers eventuelle tiltak for å ytterligere bedre situasjonen. 
 
Statsforvalteren i Innlandet anbefaler at tiltakshaver avventer revisjon av reguleringsplan, 
men vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon.  
 
Innlandet fylkeskommune viser til kommunedelplan og reguleringsplan som er under revisjon 
og mener en planmessig behandling vil belyse konsekvenser av tiltaket og blir håndtert på en 
helhetlig god måte. Fylkeskommunen «anbefaler» derfor at kommunen følger tidligere vedtak 
og avslår søknad om dispensasjon.  
 
NVE hadde ingen merknad. 
 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis.  For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 
Blir hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
Det er søkt dispensasjon fra kommunedelplanens § 1.1.1; «I byggeområdene kan arbeid og 
tiltak nevnt i PBL §§ 81, 86a, 86b og 93 samt fradeling til slike formål ikke finne sted før 
området inngår i godkjent reguleringsplan». En mindre del av bygget tenkes plassert innenfor 
arealformål som har slikt plankrav.  
 
Hoveddelen av bygget er planlagt plassert innenfor arealformål LNF4, der det ikke er gitt 
relevante føringer utover det som er hovedbestemmelsen for LNF-områder: «I LNF-områdene 
tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan godkjennes iht. PBL §§ 81, 
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86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som endring av 
kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.»   
 
Hensynet bak bestemmelsen om plankrav er at planlegging skal ivareta helhet og ikke 
stykkevis eller en bit for bit planlegging og utbygging. Tiltakshaver har startet en planprosess 
for å revidere gjeldene reguleringsplan på Pellestova. I denne prosessen inngår utvidelse av 
planområdet for å inkludere Pellekafeen og ønsket areal for Pellestova slakteri. På grunn av 
allerede etablerte gjenboere sitt engasjement angående neste byggetrinn innenfor gjeldende 
reguleringsplan har kommunedirektøren forståelse for at prosessen trekker ut i tid. Det er 
mange hensyn å ta når nye bygg skal plasseres inn. Kommunedirektøren har også forståelse 
for at tiltakshaver ønsker å fremskynde elementer i planforslaget som kan styrke hotellets 
ressursgrunnlag uten å komme i konflikt med pågående planprosess. Slik kommunedirektøren 
har oppfattet tiltakshaver, har ønsket plassering av nytt bygg fått aksept fra samtlige 
gjenboere. Tiltakshaver har tilstrebet å plassere slakteribygget slik at dette ikke skal gå på 
bekostning av allerede eksisterende bygningsmasse hva gjelder kvalitet på utsikt og estetisk 
tilpasning. Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen som skal sikre en 
helhetlig planlegging ikke blir vesentlig tilsidesatt, idet dispensasjonssøknaden ikke avviker fra 
innholdet i innsendt planforslag. Videre legges det stor vekt på at arealet er et marginalt 
restareal av kommunedelplanens arealformål (næring) ved Pellestova. Kommunedirektøren 
beklager at omrisset av næringsareal i kommunedelplanen ikke ble korrigert før 
sluttbehandling i 2007, slik at dette ble tilpasset allerede vedtatt reguleringsplan for området. 
 
Hensynet bak bestemmelsen om plankrav må ansees å ha minimal effekt på små restarealer 
som ligger igjen etter et reguleringsplanarbeid. Slik kommunedirektøren ser saken, så blir ikke 
hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt. 
 
Videre viser ønsket plassering at hoveddelen av bygget ikke ligger innenfor areal avsatt til 
næringsformål i kommunedelplan for Øyer sør. Hoveddelen av bygget ligger i LNF4-formål. Til 
forskjell fra LNF-areal som medgikk til Pellekroa (2018) er ønsket areal i denne søknaden ikke 
dyrkbart. Det er derfor antatt at det vil være mindre omstridt å nedbygge dette arealet. 
Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen skriver i en uttalelse datert 11.3.2022; «Det er 
planlagt oppføring av bygg som går litt utenfor det som er regulert til næringsareal på 
Pellestova. Hoveddelen av bygget ligger som LNF i kommunedelplanen for Øyer sør. Arealet 
ligger som jorddekt fastmark i AR5 og er ikke registrert som dyrkbart areal. Det går beitedyr i 
området som må hensyntas ved oppføring av bygget. Selv om beitearealet reduseres utgjør 
ikke tiltaket mer enn noen hundre m2, og vil ikke påvirke beiteforholdet i særlig grad».  
Arealet er ikke dyrkbart, så det er ikke behov for vurdering etter jordloven § 9 om 
omdisponering. 
 
For å vurdere hensynet bak bestemmelsen om LNF4 ser kommunedirektøren hen til sin 
vurdering av søknad om dispensasjon for å kunne bygge Pellekaféen. Innenfor LNF4 områdene 
skal utbygging som ikke er tilknyttet stedbunden næring tas opp gjennom endring av 
kommunedelplan eller som dispensasjon. På bakgrunn av byggets omfang som faller innenfor 
LNF4 ser kommunen det din hen at det er naturlig å avklare dette gjennom 
dispensasjonsbehandling. Med tanke på de vurderingene som er gjort for plassering av 
Pellekaféen, samt at områdene rundt er stekt bearbeidet, mener kommunedirektøren at 
intensjonen i kommundelplan for LNF4 ikke blir tilsidesatt. Det blir en marginal utvidelse av 
næringsformål. 
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Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
En fordel ved å gi dispensasjon til bygging av slakteriet, vil være at dette styrker den 
nåværende driften av Pellestova, og vil gi bedriften et nytt bein å stå på. Dette vil også kunne 
gi flere arbeidsplasser og ansees som en fordel som kan vektlegges. Tiltaket kan igangsettes 
tidligere med kortere tidsforløp til realisering enn ved en planendring, da søknad om 
dispensasjon har ivaretatt krav til høring og kan behandles innenfor kortere tidsrom enn en 
planendring.  
 
Slakteriet er lokalisert i utkant av avsatt areal for næringsvirksomhet på Pellestova. Grunneier, 
Statsskog, har gitt sitt samtykke til plassering. Driftsmessig og utbyggingsmessig vil dette ha en 
begrenset påvirkning for leilighetsbebyggelse og beboere, samtidig som det styrker 
driftsgrunnlaget for hotellet.   
 
ULEMPER VED Å GI DISPENSASJON 
Plassering av arealformålene innenfor planavgrensningen skal bestemmes i den helhetlige 
planprosessen med lovbestemt medvirkning. Ved å forskuttere plassering av slakteriet, kan 
det legge begrensninger på kommende planforslag. I planprosesser skal utnyttelsesgrad, 
størrelser på bygg, utforming etc. vurderes. Det er da uheldig å bygge ut deler av området 
gjennom dispensasjonsbehandling, som ikke tar for seg helhet på samme måte som en 
planprosess.  
 
Det kan være en ulempe at kommunedelplanens bestemmelse om plankrav kan uthules. 
Kommunedirektøren legger til grunn av det er svært lite areal som gjenstår uregulert ved 
Pellestova. Dette har vært avgjørende for synspunktet om at hensynet bak bestemmelsen ikke 
blir tilsidesatt. 
 
En planprosess tar lengre tid enn en dispensasjonsbehandling. For utbygger vil enhver 
forsinkelse mot målet om å realisere et styrkende tiltak til bedriften være en ulempe.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
«Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4)». I denne lovteksten står det «bør». Dette gir 
grunnlaget for vurderinger og åpner for et handlingsrom i forvaltningen. 
 
I saken skal begge vilkårene i pbl § 19-2 annet ledd være oppfylt. Vilkårene er kumulative. Det 
betyr at begge vilkårene må være oppfylt for å kunne innvilge søknaden.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn, «kan-skjønnet» i pbl § 19-2 første ledd  
Ingen har krav på å få innvilget dispensasjon. Dette innebærer at kommunen også kan velge å 
ikke gi dispensasjon selv om de kumulative vilkårene er tilstede. 
 
I innkomne merknader er hensynet til en helhetlig planlegging gjennom en planprosess 
hovedfokus, både i merknader fra naboer og regionale myndigheter. Kommunedirektøren 
legger til grunn at det er konsensus blant alle eiere på Pellestova om innsendt planforslag til 
kommunen når det kommer til utbyggningsvolumer og plassering. Elementene i planforslaget 
som omhandler arealformål (næring og/eller fritidsbebyggelse) skal følge ordinær 



8 
 

medvikningsprosess. Slakteri ansees å falle innunder samme næringsformål som Pellestova 
Hotell, da dette skal styrke attraktiviteten i hotellkonseptet. Selv om regionale myndigheter 
har uttalt at det ikke bør innvilges dispensasjon, finner kommunedirektøren at dette kan 
anbefales, da elementet som søknaden omhandler arealformål som ikke er videre omstridt i 
reguleringsplanprosessen.   
 
Tilpasning og vurderinger 
Med tanke på vurderingene som tidligere er gjort (miljø og naturmangfold, samfunnssikkerhet 
og vassdrag etc.), samt at områdene rundt hotellet er opparbeidet, mener 
kommunedirektøren at intensjonen i kommunedelplanen for Øyer sør ikke blir tilsidesatt.   
 
Foreslått slakteri skal legges skånsomt i terrenget og vil ikke ha vesentlige negative virkninger 
for bebyggelsen i bakkant, da det kun er en mindre del som etableres i to etasjer. 
Kommunedirektøren mener at dette ikke vil forringe utsikten til bakenforliggende bygg.  
 
Området der slakteriet foreslås anlagt ligger innenfor arealet som festes i dag.  
 
Vilkår fra tidligere vedtak i området 
I sak 31/18 i møte 15. mai 2018 ble det gitt dispensasjon for oppføring av Pellekaféen. I dette 
vedtaket settes det som vilkår at det ikke skal gis flere dispensasjoner før det foreligger en 
reguleringsplan for Pellestova.  
 
Intensjon bak vilkåret satt 15.5.2018, var at kommunen ønsket fremdrift i planendringen som 
ble startet i 2017. I perioden fra 2018 til i dag har det vært en viss framdrift i planprosessen 
med møter i kommunen og dialog om planendringen. Videre har tiltakshaver hatt utstrakt 
dialog med alle oppsittere innenfor planområdet for å skape konsensus om et forslag som 
gagner alle. Slike ting tar tid. Nå har tiltakshavers konsulent oversendt planforslag til vurdering 
i kommunen, og kommunedirektøren er av den oppfatning at planforslaget nærmer seg en 
første gangs politisk behandling. På bakgrunn av den situasjonen, finner kommunedirektøren 
det rimelig å foreslå at en dispensasjonssøknad kan fremmes selv om vilkåret ikke er oppfylt.  
 
Forrige dispensasjonsvedtak ble påklaget og oversendt til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. Klagevurderingen er også vedlagt, men et utdrag fra side 9 er som følger: 
 
Utdrag fra Fylkesmannens vurderinger: Fylkesmannen vil imidlertid bemerke at det kan settes 
spørsmålstegn ved hvorvidt det konkete behovet for det utvidede servicetilbudet er av en slik 
størrelse at det begrunner hvorfor skikafeen må oppføres raskt og før skisesongen 2018/2019, 
fremfor at tiltaket først behandles gjennom reguleringsplanprosess, .. På dette punktet har 
Fylkesmannen lagt til grunn kommunens standpunkt om at det både foreligger et behov og at 
tiltaket vil være til allmenhetens nytte, ..  
 
Kommunedirektøren mener disse argumentene fremdeles er gyldige; der behovet for å styrke 
hotelldriften med et nytt konsept, samt at det er et supplement til allmenhetens matglede og 
-fokus.  
 
Selv om det åpnes opp for bygging av slakteri før reguleringsplanen er vedtatt, vil 
kommunedirektøren foreslå at det oppsettes vilkår. Arealet for Pellekaféen og Pellestova 



9 
 

slakteri skal inngå en vedtatt reguleringsplan senest innen ett år etter at brukstillatelse på 
slakteriet er gitt. Dette vilkåret settes for å sikre oppfyllelse av pbl. § 3-1.  
 
OPPSUMMERING OG ANBEFALING 
Kommunedirektøren har kommet til at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon 
fra ikke vil bli satt til side i vesentlig grad. Videre har kommunedirektøren vurdert de positive 
sidene ved å innvilge dispensasjon. Sett opp mot ulempene, som blant annet berører 
planprosess og medvirkning, har kommunedirektøren kommet til at fordelene er større enn 
ulempene, og dispensasjon kan gis. Medvirkning er ivaretatt gjennom intern prosess mellom 
tiltakshaver/forslagsstiller, leilighetseiere og sameiet, samt høring til regionale myndigheter. 
Kommunedirektøren mener dette har gitt en vurdering av helhet, der plassering av slakteriet 
er en gjennomarbeidet del av kommende planforslag. Kommunedirektøren mener hensynet 
til helhetlig planlegging er ivaretatt ved innarbeiding av slakteriet i oversendt planforslag til 
behandling.  
 
Det vektlegges dessuten at Pellestova allerede har bebyggelse og reserver i bebyggelse som 
ikke er oppført. Slakteriet vil inngå i planendringen. Planendringen omfatter mindre endringer 
ved omlokalisering av leilighetsbygg, justering av arealformål og innarbeiding av bygninger 
som pr i dag ikke ligger innenfor regulert område. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å gi 
dispensasjon fra kommunedelplan for Øyer sør pkt. 1.1.1 og pkt. 2.3 slik at Pellestova slakteri 
kan føres opp som anvist i oversendt søknad om dispensasjon. Vedtaket begrunnes med at 
tiltaket ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. . 
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår:  

• Arealet for Pellekaféen og Pellestova slakteri skal inngå en vedtatt reguleringsplan 
senest innen ett år etter at brukstillatelse for slakteriet er gitt. Dette vilkåret settes for 
å sikre oppfyllelse av pbl. § 3-1. 

 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 


