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MOSETERTOPPEN SENTRUM: HØYDEBASSENG OG ADKOMSTVEG 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 

 

Vedlagt følger søknad om tillatelse til tiltak for etablering av høydebasseng for vannforsyning og 

adkomstveg til bassenget som vist på vedlegg D-1. 

 

Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Hafjell Alpinsenter Øvre del, vedtatt 29.09.1988. 

Det søkes om dispensasjon for etablering av tiltaket innenfor denne reguleringsplanen, se vedlegg B-1. 

 

Søknaden ønskes behandlet etter ett-trinns søknadsbehandling.  

 

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 vår vurdering at det ikke er behov for nabovarsel. 

 

Følgende parter er involvert i utbyggingen som omfattes av denne søknaden: 

Tiltakshaver:  Hafjell Mosetertoppen AS 

Ansvarlig søker:  Structor Lillehammer AS 

Ansvarlig prosjekterende: Structor Lillehammer AS og Norconsult AS 

 

Ansvarsretter for utførende ettersendes når disse foreligger. 

 

Det vises for øvrig til referat fra forhåndskonferanse den 26.09.2019. 

 

Vi håper med denne søknaden å ha gitt de mest relevante opplysninger. Ønskes ytterligere informasjon i 

forbindelse med søknadsbehandlingen, vennligst ta kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Geir Sagbakken 

Structor Lillehammer AS 

Telefon: 932 43 242Mail: geir.sagbakken@structor.no 
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Mosetertoppen, Sentrum – Felles infrastruktur, VA/HB – 

Forhåndskonferanse med Øyer kommune Byggesak/Plan  

Dato: 2019-09-26 Sted: Gompa, Tingberg Tid: 11-12 

 

Møteleder: -- Referent: Norconsult AS ved Arne-Otto Bjerke 

 

Firma: Navn: Rolle/Ansvarsområde: Tilstede: Kopi: 

Øyer kommune 

“ 
“ 
Structor Lillehammer AS (SL) 

“ 
Hafjell Maskin AS (HM) 

Hafjell Alpinsenter/Alpinco (HA) 

“ 
Mosetertoppen Hafjell AS (MH) 

Norconsult AS (NO) 

“ 

Marius Lykre 

Anita Lerfald Vedum 

Per Georg Svingen 

Geir Sagbakken 

Tor Christensen 

Stig Plukkerud 

Rolv Blakar  

Gunnar Oveland 

Stein Plukkerud 

Even Josten Lien 

Arne-Otto Bjerke 

Byggesak 

Plan 

Overtar va+hb 

VA-rådgiver/Ansv søker 

Reguler./prosjektering 

Totalentreprenør 

Utbygger andel  

“ 
Utbygger andel 

Prosjektering HB/bygg 

Bistand MH 

x 

x 

 

 x 

  

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

Neste møte: -- Sted: -- Tid: -- 

 

Pkt.: Sak: Frist/Utført: Ansvar: 

SM29.01 

 

Bakgrunn og orientering  

Geir S orienterte om bakgrunn knytta til behovet for vassforsyning 

med tilstrekkelig trykk og kapasitet ved utbygging av bebyggelsen 

innen de godkjente planer for Mosetertoppen Sentrum. 

Det er planlagt etablert nytt Mosetertoppen Sentrum HB 855 moh, 

etter bla dialog med Øyer kommune VA, som det er planlagt at 

skal overta anleggene (HB med va-ledninger). 

Videre vart det orientert om planlagt framdrift for bygging av HB 

med va-anlegg sommerhalvåret 2020, dvs oppstart straks etter 

påske og ferdigstillelse før ny vintersesong i alpinanlegget. 

Videre vart det orientert om planlagt løsning for vegadkomst, va-

ledninger og kabelgrøfter til HB. Det er planlagt at vegadkomst og 

kryssing av heis flyttes opp til øvre kant av sentrumsplan, dvs det 

sikrer videre bruk av skibakke i området og muliggjør bedre 

løsning for langrennsløypa (løype under med vegbru over).  

 

  

 

SM29.02 Reguleringsplaner i området 

De ulike relevante planer i området vart nevnt: 

a.Nederste del av planlagt vegadkomst til HB følger veg PV7 som 

ble bygd ut sist vinter, dvs i hovedsak innen plan 2009 (nr 118). 

b.Videre planlagt vegadkomst følger deretter øvre kant (grønt 

areal/løype) av sentrumsplan (ID 201504) 

c.Det er egen plan for Moseterheisen (Gondoltoppen Hafjell, ID 

201108), og øvre del av de planlagte va-ledninger og kabelgrøfter 

til HB vil ligge innen denne planen. 

d.Øverste del av planlagt vegadkomst og tomt for HB ligg innen 

reguleringsplan «Hafjell øvre del» fra 1988. 
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Pkt.: Sak: Frist/Utført: Ansvar: 

 

SM29.03 Forholdet til reguleringsplaner for aktuelle tiltak 

Det ble konkludert med følgende i forhold til nytt HB og adkomst 

av type anleggsveg opp til tomt for HB: 

a.Det søkes dispensasjon for øvre del av vegadkomst og HB med 

basis i reguleringsplan for «Hafjell øvre del».  

b.Søknad om dispensasjonen må behandles av planutvalget. 

Forutsatt at slik søknad sendes inn med det første, så vil den 

kunne behandles i PU-møte den 19.11. Det ble opplyst fra 

ØK/plan at man ikke så det som mulig å få behandlet saken i 

førstkommende PU-møte den 22.10.   

c.For anleggsveg oppover i øvre kant av sentrumsplan vil det 

kunne søkes om IG basert på dagens reguleringsplan. Denne 

søknaden kan behandles uavhengig av dispensasjon for øvre del.  

d.Nevnte flytting av veg og kryssing innen Sentrumsplan kan 

ivaretas gjennom en «mindre reguleringsendring».  Her er det bla 

høringsfrist på 6 uker. MH/HA vil sørge for at det følges opp med 

slik søknad løpende. Det er ikke påkrevd med godkjenning av 

endringen for behandling av disp/ IG for HB og tilhørende 

anleggsveg samt va-anlegg. Men godkjenning vil kreves for den 

permanente adkomsten til HB, dvs med relokalisert veg og 

kryssing av Moseterheisen.    

 

 

 

 

Snarest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snarest 

 

 

 

SL/GeirS 

 

 

 

ØK/Plan 

 

 

 

ØK/Byggesak 

ØK/Plan 

 

 

 

SL/TorC 

 

SM29.04 Søknader/Byggesak 

Det ble konkludert med følgende knyttet til søknader om tillatelse: 

a.Det kan nå søkes om IG for anleggsveg innen øvre kant av 

Sentrumplan, dvs ca 250m oppover inkludert kryssing 

Moseterheisen. 

b.Det kan også søkes om IG for anleggsveg videre opp samt 

etablering av HB. Byggesak tar imodt søknaden, men søknaden 

vil først kunne sluttbehandles når det er avklart og vedtatt i PU at 

dispensasjon gis. 

c.Søknad om IG for va-anlegg kan gjøres separat, dvs det er 

tilstrekkelig at denne IG-en er klar til påske 2020 (i prinsipp 

gjelder det samme for HB). 

d.Søknad om permanent adkomstveg og tilhørende kryssinger 

gjøres etter at søknad om «mindre reguleringsendring» er 

sluttbehandlet. Eventuelle avvik mellom aktuell anleggsveg og 

permanent adkomtsveg er utbyggere sin risiko, dvs eventuell 

deler av anleggsveg som avviker må eventuelt tilbakeføres.  

e.Aktuelle nabovarsler kan ivaretas ved samtykker.  

f.Kulturminner er avklart gjennom tidligere reguleringsprosesser. 

Nødvendig dokumentasjon frambringes og vedlegges søknader.   
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Nyåret 2020 
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ØK/Byggesak 

 

 

SL/GeirS 

 

 

 

 

MH/HA 

SL 

 

SL 

SM29.05 Kabelgrøft for strøm- og signalforsyning til HB 

Det etableres kabelgrøft oppover langs nordre kant av 

Moseterheisen. Kabelgrøft med rør og eventuell kabler er planlagt 

etablert nå, dvs det vises til unntaksbestemmelser i SAK.   
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HØYDEBASSENG MOSETERTOPPEN SENTRUM 

Søknad om dispensasjon fra formål i gjeldende reguleringsplan 

I henhold til §19-1 i Plan og bygningsloven, søkes det om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 

«Hafjell Alpinanlegg Øvre del» for etablering av nytt høydebasseng med adkomstveg. Bassenget skal 

bygges på del av Gnr. 16 Bnr. 1 Fnr. 1, øst for Gondoltoppen og regulert utbyggingsområde i 

Mosetertoppen sentrum. 

 

Mosetertoppen Hafjell AS er tiltakshaver for byggearbeidene, som er et samarbeidsprosjekt med 

Alpinco Gondoltoppen AS. Alpinco er eier av Hafjell Alpinsenter, som er fester der adkomstveg og 

basseng er planlagt. Grunneier av 16/1 er Mosetertoppen Hafjell AS, som har kjøpsavtale på 

eiendommen med John Steinar Svegården (eiendommen er foreløpig ikke overført i matrikkelen). 

 

Kort beskrivelse av tiltaket: 

Mosetertoppen har i dag vannforsyning gjennom en hovedledning fra Hundervegen nede i bygda og 

opp til et høydebasseng på Måsåberget (øverst i Måsåbergvegen). Dette bassenget forsyner hele 

området på Mosetertoppen samt Lisetra, og kapasiteten er fullt utnyttet. 

Reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum, som ble vedtatt den 24.05.2018, tillater utbygging av 

inntil 1075 nye enheter. Vannforsyning til den nye utbyggingen må derfor dekkes av et nytt 

høydebasseng. 

 

For å kunne forsyne alle abonnentene i sentrumsplanen med tilstrekkelig vanntrykk, må bassenget 

ligge ved kote 855. Naturlig plassering blir da på eiendom 16/1/1 ved Moseterheisen og 

nedfartsløype øst for Gondoltoppen, som vist på vedlagte tegning D-1 og E-1. Plassering er innenfor 

reguleringsplanen for Hafjell Alpinanlegg Øvre del, vedtatt 29.09.1988. 

 

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. Eksisterende terreng blir tilbakeført inntil og over bassenget. 

 

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). 

 

Øyer kommune 

Att.:  Vår ref.: 19014 25.10.2019 
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Denne søknaden omfatter adkomstveg videre i forlengelsen av løypetraséen/anleggsvegen. 

Løypetraséen i reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum vil senere søkes omregulert til 

vegformål. 

 

Det søkes om dispensasjon fra følgende plan/bestemmelser: 

Nytt høydebasseng og øvre del av adkomstvegen er lokalisert innenfor reguleringsplanen «Hafjell 

Alpinanlegg Øvre del». Arealet er regulert til friområde. Ifølge reguleringsbestemmelsene tillates 

terrenginngrep og nødvendige tekniske installasjoner som er nødvendige for formålet 

(alpinanlegg/sommeraktiviteter). 

 

Det søkes om dispensasjon til etablering av høydebasseng med adkomstveg som vist på vedlegg D-1. 

 

Begrunnelse av søknaden: 

Det er planlagt inntil 1075 nye enheter i reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum. Dagens 

høydebasseng har ikke kapasitet til å forsyne disse nye abonnentene. 

Et nytt basseng ved kote 855 med planlagt volum 730 m³ vil sikre abonnentene stabil vannforsyning 

og god reservekapasitet ved driftsavbrudd i forsyningen fra vannverket. 

 

Kommunal vannforsyning er et samfunnsnyttig formål, der etablering av høydebassenget er 

nødvendig for å sikre stabil vannforsyning og reservekapasitet ved driftsavbrudd, behov for 

brannvann, etc. 

 

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. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Structor Lillehammer AS 

 

  

Geir Sagbakken   
Tlf 932 43 242 

geir.sagbakken@structor.no 

 

  

Kopi: Mosetertoppen Hafjell AS v/Stein Plukkerud 

 Alpinco Gondoltoppen AS v/Rolv Blakar 


