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PLANID 201504 – DISPENSASJON MOSETERTOPPEN SENTRUM – KRYSSING V/SKI1  
 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, 24.2.2021 
2. Skisser, vedlegg til dispensasjonssøknad 
3. Tilleggsdokumentasjon, illustrasjon, 8.4.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, fastsatt 24.5.2018 
 
Sammendrag: 

Norconsult avd. Lillehammer søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS og Alpinco 
Gondoltoppen AS om dispensasjon fra reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum. Det 
søkes om å anlegge planfri kryssing for skiløype under veg fremfor over veg.   

Kommunedirektøren (KD) finner det riktig etter en skjønnsmessig vurdering å anbefale at  
dispensasjonssøknaden innvilges på vilkår. 

 

Saksutredning: 

Norconsult Lillehammer søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS og Alpinco 
Gondoltoppen AS om dispensasjon fra reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum.  

I reguleringsplanens plankart fremgår at det er innregulert krysningspunkt mellom veg og 
skiløype. Det angis ikke i plankartet hvordan dette skal løses rent teknisk; om krysningen 
skal skje i samme plan eller planfri kryssing. Videre er det ikke gitt bestemmelser for 
kombinert arealformål veg/skiløype (V/SKI). Derimot fremgår det av planbeskrivelsen at det 
på grunn av trafikksikkerhet skal bygges med planfri krysning av de mest trafikerte 
løypene/nedfartene. Det er konkretisert at skiløypene skal krysse veger i eget plan over 
vegbane.  

 

Ved nærmere detaljering av utbygging av Mosetertoppen sentrum fremkommer at det er 
mest hensiktsmessig at skiløypa krysser planfritt under kjørevegen, og det er behov for en 
dispensasjon fra reguleringsplanens dokumenter for å kunne realisere dette.  

 

Fra dispensasjonssøknadens argumentasjon inntas: 

«Planbeskrivelsen angir som nevnt at vegen krysser under skiløype. Premissene både i 
forhold til aktuelle skiløyper og vegløsningen var på tidspunkt for vedtak av plan forskjellige 
fra det som nå er aktuelt (herunder plassering av HB). Hvis man slik vegløsning er i dag 
skulle holde på løsning med vegen under skiløype, så ville det gi dårlige løsninger for 
langrennsløypa (forutsatt at vegen skulle gis akseptable stigningsforhold): 



- Skiløypa ville få en uheldig lengdeprofil med svært bratt og krevende bakke ned mot 
toppstasjon av gondolen, dvs risiko når man kjører ned og svært krevende å gå opp. 

- Løypa ville kreve store fyllinger på hver side av skibrua som ville være uheldig både estetisk 
og med hensyn til å etablere gode snøforhold 

Det er derfor konkludert med både løsning og plassering justeres/endres: 

- Langrennsløypa senkes noe ned i forhold til dagens terreng slik at kjørebrua kan etableres 
over løypa. 

Løsningen gir vesentlig gunstigere profil på langrennsløypa enn i dag samtidig som vegen 
opp mot kryssing under Moseterheisen (V/SKI2) får akseptable stigningsforhold. Løsningen 
vil også være fordelaktig med hensyn til snøforhold i langrennsløypa. 

- Kryssingen vris og flyttes noe slik at man får tilnærma rett langrennsløype og kjøreveg 
gjennom kryssingen samt en enklere vinkelrett kryssing. 

Aktuell løsning er vist på vedlagte tegninger/skisser. Behovet for den planfrie kryssingen 
V/SKI1 vil gradvis øke: 

- Nytt HB settes i drift kommende sommerhalvår 2021 som forsyning til blant anna Favn. 

- Det planer om oppstart av flere utbyggingsområder som skal benytte planfri kryssing 
V/SKI1. 

Det er derfor ønske om og behov for å etablere kryssingen så snart som mulig, for på beste 
måte å ivareta tilbudet til og sikkerheten for brukere av anlegget både sommer og vinter. 
Oppstart av arbeidene med V/SKI1 er planlagt med oppstart så snart som mulig etter at 
vinterdriftssesongen til alpinsenteret er ferdig. » 

Norconsult legger ved skisser til tiltaket som vist under. 

 
 

Kommunedirektøren (KD) anser oversendt skisse som utilstrekkelig og etterspør i epost 
7.4.2021 om det kan sendes over skisser som bedre visualiserer ønsket krysningsløsning. 



Det oversendes en skisse i epost samme dag, men det påpekes at det ansees unødvendig 
for behandling av dispensasjonssøknaden. Det tas forbehold om at dette kun er skisse av et 
tilbud de har innhentet i forbindelse med kommende byggesøknad av tiltaket. Under er 
skissen inntatt: 

 

 
 

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 16/2 (Aina MK Hunder). 
Tiltakshaverne har inngått avtale med grunneier. Siden det ikke er andre berørte naboer 
innenfor området, er det vurdert at det ikke er behov for nabovarsel. 

 

Kommunedirektørens vurdering: 

I PMU-sak 76/2019 innvilges dispensasjon til å anlegge veg fra Mosetertoppen sentrum 
planområde til et høydebasseng i reguleringsplan for Hafjell øvre del. Høydebassenget var 
nødvendig for tilstrekkelig vanntrykk til ønsket utbygging innenfor Moseterområdet. I den 
sammenheng ble det også akseptert at gjeldende skiløype nordøst ble brukt som 
anleggsveg til høydebassenget, men KD forventet at dette ble innarbeidet i en planendring 
som var under arbeid fra utbyggerne. Ifølge gjeldende rekkefølgebestemmelser kan 
arealformål SKI brukes til anleggstrafikk i anleggsperioden. Dette forsvarer at dispensasjon i 
PMU-sak 76/2019 ikke omhandlet omlegging av skiløype til kjøreveg innenfor planområdet 
til Mosetertoppen sentrum. Planendringen, for blant annet å legge om vegen opp til 
høydebassenget, er nå sendt på høring til regionale myndigheter og lagt ut på offentlig 
ettersyn. Det foreslås da at angjeldende arealformål SKI endres til vegformål og at V/SKI1 
flyttes til den nye vegplasseringen der skiløypa skal passere under vegen. 

 

Dispensasjonssøknaden som nå skal behandles gjelder forutsetningen i planmaterialet om 
at skiløype skal krysse veg over vegbanen i en planløs kryssing fremfor å krysse under 
vegen. 

 

KD legger også til grunn at utbyggerne 
ønsker at dispensasjonen skal omfatte 
dispensasjon til å anlegge kjørebru for 
biltrafikk innenfor arealformål SKI i 
gjeldende plan. Innenfor arealformål 
SKI er det kun tillatt med midlertidig 
adkomstveg, jf. 
rekkefølgebestemmelse 7.1. KD finner 
at en permanent kjørebru ikke kan sies 
å være del av en midlertidig 
adkomstveg. Til venstre vises gjeldende 
arealformål V/SKI1 innenfor sirkelen, 

mens ønsket ny plassering av V/SKI1  er markert med tykk rektangel innenfor gjeldende 
arealformål SKI. KD legger til grunn i det videre at dispensasjonen er begrenset til å gjelde 
området som er merket med rødt rektangel i bildet. 

 

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. 

Elementene i denne dispensasjonssøknaden burde vært inntatt ved forrige 
dispensasjonssøknad på grunn av ønsket fremdrift mht anleggstid, gitt 
sommersesong/vintersesong. KD finner derfor at dette er en dispensasjonssøknad som bør 
imøtekommes da den bygger videre på forutsetninger som ble lagt ved forrige vedtak 
(PMU-sak 76/2019).  

I planbeskrivelsen i gjeldende plan er det inntatt et punkt om trafikksikkerhet: 

Trafikksikkerhet 

«Vegsystemet i planområdet er utformet med planfrie kryssinger av de mest trafikkerte 
løypene / nedfartene. Det er således planlagt planfri kryssing av Moseterheisen og 
langrennsløypa ut fra Mosetertoppen, samt av Backyardheisen. Disse kryssingene er vist 
som kombinert formål veg / skianlegg (V/SKI) i to plan, med skianlegg over og veg under.»  

KD kan ikke se at det forligger noe tungtveiende grunn til at skiløype må plasseres over 
vegbane og ikke motsatt. Ved utarbeidelse av planmaterialet ble det fra forslagsstiller trolig 
vurdert at krysning av skiløype over vegbane var mest praktisk mht snøbrøyting, da strøgrus 
og snø fra veg ikke egner seg i skiløypetrasé. KD er derfor av den oppfatning at omsøkte 
løsning er like trafikksikker som løsningen som er angitt i gjeldnede planbeskrivelse. 
Bestemmelsens formål om en trafikksikker kryssing er ivaretatt og hensynet bak lovens 
formålsbestemmelse er heller ikke tilsidesatt.  

 

Når utbygger selv ønsker å bygge veg over skiløype forventer KD at slike problemer som 
nevnt over er vurdert og at det er funnet en løsning for å forhindre nettopp dette. Utbygger 
er tjent med at både skiløyper og veger innenfor planområdet holder tilfredsstillende 
standard. 

Det vil være en klar fordel for den skigående del av allmennheten at skiløypene er gode og 
ikke for bratte. Kjørevegen får akseptable stigningsforhold. KD finner at fordelene ved å 
innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved å nekte.  

 

KD ønsket oversendt skisser som viser konseptet for ønsket løsning. KD er enig i at 
utformingen av krysningselementet hører til i byggesøknaden for tiltaket. Likevel vil en slik 
skisse gi en innsikt i ønsket løsning før politikerne skal fatte sin beslutning. Det finnes 
eksempler i kommunen på kulvertløsning under veg som ikke er egnet til ønsket formål. Det 
være seg turstier eller skiløyper.   

 

Konklusjon 

KD ser i denne konkrete saken at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Hensynet bak bestemmelsen, trafikksikker kryssing, blir ikke tilsidesatt. Dette 



gjelder også lovens formålsbestemmelse. Dette er et tiltak som gagner alle brukere av 
skiløypene i området. Løypen blir mindre farlig mht bratthet og det er en trafikksikker 
løsning. 

Det er viktig at krysningen blir tilstrekkelig god at at det er plass til at løypemaskiner kan 
passere under. 

 

Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. KD ser ingen grunn til å ikke innvilge dispensasjon, men det er likevel et 
politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må 
være saklig begrunnet. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

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. 
Lovens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.  

Det gis dispensasjon fra planbeskrivelsens pkt. 5.4.7 om Trafikksikkerhet. Det gis anledning 
til at skiløype kan krysse veg i eget nivå under vegbanen. Vegbanen bør fortrinnsvis forsere 
skiløypen via en kjørebro som går godt inn i omkringliggende terreng og omgivelser.  

 

Det gis dispensasjon slik at det innenfor gjeldende arealformål SKI kan tillates opparbeidet 
planfri krysning i tråd med planforslag som nå er på høring.   

 

Det settes som vilkår at en skiløypebredde på minimum 15 m skal kunne passere under 
kjørevegen. Videre settes det vilkår om at fri høyde mellom skiløype og broelement skal 
være tilstrekkelig til at løypemaskiner kan passere på et godt snødekke vinterstid. Bredde 
på kjørebru og stigningsforholdet rundt bruløsningen må være forsvarlig mht 
utrykningskjøretøy. Slike forhold må vurderes i byggesak for tiltaket.  

 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.) 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør


