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Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201 A  
Arkivsaksnr.: 20/1981    
 
PLANID 201A PELLESTOVA - REGULERINGSENDRING, - SLUTTBEHANDLING 
 
Vedlegg: 

1. Plankart forslagsstiller, 26.10.2022 
2.  Reguleringsbestemmelser sist revidert 31.10.2022. 
3.  Planbeskrivelse, datert 5.7.2021 
4.  ROS-analyse, datert 11.2.2022 
5.  Merknader med kommunedirektørens kommentarer 
6.  Referat fra oppstartmøte, 29.5.2020 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KSTsak 69/2022 av 16.6.2022. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a, med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser, merket med rød skrift. 
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller har ønske om å endre formål for leilighetsbygg som ennå ikke er realisert. Videre 
omfatter forslaget plassering av bygg for videreutvikling av hotellets fasiliteter med serveringssted 
og slakteri. Serveringsstedet (Pellekroa) er bygd etter en dispensasjonssøknad i 2018. Søknad om 
slakteri har vært dispensasjonsbehandlet i 2022. Byggetillatelse for slakteriet er gitt på bakgrunn av 
innvilget dispensasjon.  
 
Planforslaget foreslår også at alle eksisterende leiligheter omreguleres til kalde senger – 
fritidsformål. Dette er foreslått i overensstemmelse med eierne av leilighetene. Per i dag er det 15 
leiligheter som har 100% utleieplikt. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Planråd AS på vegne av Pellestova Hotell AS.  
 
BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 

Planområdet ligger i enden av Hundersetervegen med 
Reinsvatnet i sørøst, Slåseterfjellet og Nevelfjell mot sør. Det 
er i overordnet kommunedelplan for Øyer sør vist til at 
vegen har god kapasitet herunder også med tanke på 
samfunnssikkerhet og beredskap. På sommeren kan man 
også kjøre til Pellestova via fjellvegene. Vinterstid er det 
ingen alternativer til atkomst enn via Hundersætervegen. 
Pellestova er for øvrig svært godt tilgjengelig for myke 
trafikanter, til fots, på ski eller med sykkel.  

 
 
PLANSTATUS  
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Overordnet plan er kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 31.05.2007.  
 

Gjeldende reguleringsplan for Pellestova bygger på tidligere 
regulerings- og bebyggelsesplaner fra tidlig på 2000-tallet, som la 
til rette for herberge og bevertning. Til venstre vises gjeldende 
reguleringsplan for Pellestova vedtatt 26.01.2006. Oppstart av 
gjeldene plan hadde også som forutsetning at det måtte bygges 
enheter for salg, for å finansiere restaurering og tilbygg på 
hotellet. Videre ville enhetene benytte fasilitetene på hotellet, og 
dermed bidra inn med økt bruk av hotellet gjennom året. 
Reguleringsplanen åpnet derfor for å bygge 90 leiligheter 

tilknyttet hotellet og hotellets fasiliteter. Arealformålet for all bebyggelse er herberge/bevertning. 
Leilighetene kunne selges. 
 
Det er i dag oppført 5 leilighetsbygg med totalt 50 leiligheter som er samlet i et eget sameie på 
seksjonert tomt. 15i av disse leilighetene skal leies ut 100%, mens 35 leiligheter ikke har utleieplikt. 
Hotellet har 40 hotellrom med god standard. Videre er det innenfor planområdet oppført en garasje 
for løypemaskin etc. og Pellekroa.  
 
Plassering av bygg avviker noe fra arealformål i gjeldende reguleringsplan, men avvikene setter ikke 
formålet med reguleringsplanen nevneverdig til side. Pellekroa ligger i sin helhet utenfor 
planområdet for gjeldende reguleringsplan. 
 
INNSENDT PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
Det viktigste grepet skulle være å sikre at hotellet forble hotell med overnatting og mulighet for 
utvikling av tilhørende kommersiell virksomhet for å styrke driftsgrunnlaget på hotellet. Det var i 
planforslaget lagt opp til et tydelig skille mellom fritidsformål og hotellformål. For ytterligere 
beskrivelse av planforslaget som ble foreslått til første gangs behandling vises til særutskrift, KST-sak 
69/2022 av 16.6.2022. 
 
PLANPROSESS 
Planforslag for Pellestova, planID 201a, ble behandlet i PMU 7.6.2022 sak 64/22 og kommunestyret 
16.6.2022 KST-sak 69/22. Det ble vedtatt å legge to alternative plankart ut til offentlig ettersyn; 
forslagsstillers forslag og kommunens forslag. Kommunens forslag var at alle nye leilighetsbygg 
skulle være regulert til turist- og fritidsformål.  
       

                              

 
i I 2010 ble det vedtatt at 15 leiligheter skal være 100% utleieleiligheter. Dette vil da være rene 
næringsleiligheter, og ikke leiligheter for fritids- og turistformål som har utleiekrav på 9 mnd/år. Vedtaket 
medførte ikke planendring. 
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Frist for merknader var satt til 12.9.2022. Det har kommet 8 merknader til planen ved offentlig 
ettersyn. Merknadene er gjennomgått og kommentert i eget vedlegg til saken ved sluttbehandling. 
 
INNSPILL TIL ENDRING FRA FORSLAGSSTILLER VED OFFENTLIG ETTERSYN  
Forslagsstiller har til offentlig ettersyn foreslått at området for bygg A3 reguleres til hotell med nye 
overnattingsrom for hotelldriften. Bygg A1 og A2 ønskes, som tidligere, regulert til fritidsformål i 
forslag fra utbygger/konsulent. Se kap. 7 i dokumentet Merknader med kommunedirektørens 
kommentarer.   
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Innkomne merknader ved offentlig ettersyn tar opp spørsmål og problemstillinger som er svart ut i 
eget vedlegg som er vedlagt ved sluttbehandling. Merknader som er tatt til følge er innarbeidet i 
planforslaget som fremlegges til sluttbehandling.  
 
Landskap og infrastruktur 
Landskapstilpasning er kommentert i merknadene fra Statsforvalteren og Innlandet 
fylkeskommune. Ut fra illustrasjonene vil bygg A1 og A2 bryte silhuetten og dermed bli godt synlig 
fra områdene rundt. Dette gjelder spesielt på kveld og natt med tanke på belysning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Bebyggelsen er knyttet sammen med eksisterende bebyggelse og har parkering lagt under terreng. 
Dette vil begrense inngrep i landskap/terreng. Bebyggelsen ligger i en god avstand til Hafjelltoppen, 
og fremstår som en samlet helhetlig utbygging der terreng og landskap er godt hensyntatt og 
terrenginngrep er begrenset til adkomstveier og bebyggelsens fotavtrykk. Parkering på terreng er i 
hovedsak gjesteparkering for hotellet og dagsturbesøk. 

 
Kommunedirektøren kan ikke se at ny bebyggelse vil gi et vesentlig endret bilde av bebyggelsen sett 
i forhold til omgivelsene. Kommunedirektøren tar merknaden til orientering og viser til vedlagte 
illustrasjoner under merknad 1, se vedlegg 5.  
 
Klimavennlige løsninger  
Krav til klimagassregnskap og plan for klimagassreduksjon er uendret i forhold til utsendelse av plan 
til offentlig ettersyn. Fleksibilitet i energiforsyning og energikilder vil i fremtiden også omfatte 
solenergi til strøm, oppvarming av forbruksvann og til oppvarming. Det er derfor innarbeidet 
bestemmelse som åpner for bruk av solcellepaneler i bestemmelsene:  
 
1.10  Solcellepanel (PBL § 12-7, nr. 3) 
Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha samme 
helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  
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 Barn og unge 
Innlandet fylkeskommune peker i sin merknad på barn og unges interesser.  
Barn og unges interesser vil i denne sammenhengen først og fremst være koblet til trygg ferdsel for 
fotgjengere internt i området og bevaring av eventuelle områder som brukes til lek og opphold i 
dag. Gode løsninger her vil også kunne redusere bilbruken på kortere avstander. Videre må areal for 
opparbeidelse av uterom, lekeplasser og møteplasser, prioriteres og sikres kvaliteter som sol, ly, 
beplantning mm. Det må vurderes om det skal settes bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav 
til f.eks. lekearealer, og om det skal stilles krav til rekkefølge på tiltak. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
I fjellet har det vært mest fokus på at lek kan være over alt, sommer og vinter. For fritidsbruk har 
fjellet, skiløyper, stier for sykkel og gående, alpine nedfarter mm. vært det som trekker folk til disse 
områdene. Det har ikke vært innarbeidede lekeplasser i tilsvarende planer tidligere, og spørsmål om 
barn og unges interesser har vært svart ut med henvisning til bruk av friluftsområder og tilrettelagte 
områder for fritidsaktiviteter som over nevnt. Videre er naturen omkring en viktig boltreplass både 
sommerstid og vinterstid. Planområdet er også preget av et trafikkbilde som vanskeliggjør større 
tilrettelegging innenfor planområdet for lek. Kommunedirektøren finner at lek kan tilrettelegges 
inne på hotellet, utenfor hotellet eller utenfor planområdet. På vinter har Øyer turskiløyper 
opparbeidet aktivitetsområde nord og øst for Pellekroa.  
Områdene rundt Pellestova er eksponert og har begrenset tilvekst av vegetasjon. Tilrettelegging 
med terrenginngrep vil gi eksponerte arealer i sårbar natur. Kommunedirektørens anbefaling er 
derfor å begrense også disse inngrepene.  
 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering, men ser det ikke som ønskelig eller 
hensiktsmessig å legge til rette for denne arealbruken innenfor planområdet da denne vil aktivisere 
område med annen arealbruk som kan gi konfliktområder.  
 
Universell utforming  
Krav til universell utforming er hjemlet i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Krav til HC-
parkering følger av de samme lover og forskrifter.  
 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet for busser.  
 

Kjørende trafikk er begrenset til dagsturbesøk, 
hotellets gjester og eiere/brukere av 
fritidsleilighetene. Det er begrenset 
parkeringskapasitet for besøkende, og 
dagsparkering på Pellestova er avgiftsbelagt. 
Det er 2 parkeringsplasser tilgjengelig for 
besøkende, sørøst for peisestue og på 
nordøstsiden av hotellet nordvest for 
Pellekroa.  
 

Trafikkbildet der skiløype og adkomstveg til Pellestova krysser hverandre er oversiktlig.  Skiløypa er 
flat/horisontal og kommunedirektøren mener dette er en situasjon med kryssing av skiløype og veg 
som finnes mange steder som ikke er vurdert som spesielt trafikkfarlig. Hastigheten for skiløpere og 
kjørende trafikk er også lav på dette krysningspunktet. En planfri kryssing av veg og skiløype vil gi et 
stort terrenginngrep eller en brokonstruksjon som både fysisk og visuelt vil prege området på en 
uheldig måte. En omlegging av skiløype vil være en mer farbar vei for å sikre dette området.  Dette 
er isåfall en mer omfattende prosess som må involvere ansvarlige for skiløyper i Øyerfjellet mm. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering.   
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Merknad om tap av utsikt.  
Bakgrunn for merknaden er eiers påståtte tap av utsikt mot Neveltoppen (Slåseterfjellet) og at ved 
«bygging av leilighetsbygget vil vårt atrium blir som en stor GETTO/ FENGSEL» heter det i   
merknaden.  
 
Utbygger har laget illustrasjoner for å visualisere hvilke volum som kan realiseres.  

Illustrasjon av utbygging sett mot Hafjelltoppen med angivelse av høydeforskjell eksisterende og ny bebyggelse 
 
Slik kommunedirektøren ser det, vil ikke revidert planforslag ha noen virkning i forhold til solgang og 
tilfang av sol og lys til nevnte leilighetsbygg. Tap av utsikt mot en liten sektor mener 
kommunedirektøren ikke kan overstyre arrondering og plassering av bebyggelse. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 
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PLANENDRING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

 
 
Plankart med Hotell - overnatting - bygg A3 (revidert forslag forslagsstiller) 

I perioden for høring/offenlig ettersyn har forslagsstiller foreslått at arealformålet for bygg A3 
endres til hotellformål, mens arealformål for de to øvrige leilighetsbyggene opprettholdes som 
fritidsformål. Kommunedirektøren finner at dette forslaget imøtekommer ønsket om å styrke 
helårsarbeidsplasser i kommunen. Videre vil en kapasitet på om lag 70 hotellrom trolig være 
realiserbart mht. forventet belegg og kapasitet på fellesarealene til hotellet.  
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at næringsvirksomhet på Pellestova i hovedsak bør være 
knyttet til hotelldriften, og at det er behovet for senger til hotelldriften som bør legge føringer for 
andel varme senger innenfor planområdet. Utbygger har argumentert for et behov for om lag 30 
suiter/rom i tillegg til dagens rom. Å anta at det er et næringsgrunnlag for en dobling av dette 
grunnlaget (leiligheter for utleie), ansees som lite trolig. Kommunedirektøren er derfor av den 
oppfatning at resterende bygningsreserve kan reguleres til fritidsformål med utleierett og med 
rekkefølgekrav som sikrer utvikling av hotelldriften. Dette vil gi helårsarbeidsplasser også i 
driftsfasen når byggefasen er over. 
 
Ad arealformålet «Fritids- og turistformål» 
Utleieplikt i forhold til fritids- og turistformål har vist seg å være svært vanskelig og ressurskrevende 
å etterleve og håndheve når enhetene er solgt en og en til både privatpersoner og firma. Fritids- og 
turistformål er derfor et formål som gjennom tidene har blitt mer en papirbestemmelse enn et reelt 
formål, der formålet ikke etterleves og praktiseres i forhold til bestemmelse og intensjon. I Øyer 
kommune er det flere bookingselskaper. Turist- og fritidsformål kunne fungert dersom kommunen 
kunne hatt ett bookingselskap som håndterte all utleie. 
 
Konkret for Pellestova vil fritids- og turistformål være et konkurrerende formål i forhold til hotellets 
drift slik kommunedirektøren ser det.  
 
Regulering til hotell og overnatting for bygg A3 vil gi en forutsigbar bruk av bebyggelse som vil 
styrke hotellet og framtidig drift. Regulering til fritids- og turistformål vil derimot gi en mindre 
forutsigbarhet med tanke på bruk som varme senger og hva det vil tilføre hotellet med tanke på 
aktivitet og drift.  
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Kommunedirektøren vil ikke anbefale regulering til fritids- og turistformål, jf. vurderinger i forhold 
til varme og kalde senger mm. I forhold til beliggenhet og markedssituasjonen for varme senger er 
det ikke vurdert behov for hotell på det resterende utbyggingsområde i det omfanget som full 
utbygging kan gi.  
 
OPPSUMMERING 
For å utnytte potensialet og avsatt planområde for Pellestova mener kommunedirektøren det er 
riktig å bygge rene kommersielle bygg og varme senger for å styrke hotelldriften på Pellestova. 
Videre foreslås fritidsleiligheter som realistisk utnyttelse av resterende planområde. 
Kommunedirektøren foreslår at det innarbeides en rekkefølgebestemmelse med krav til 
gjennomføring ved utbygging av ny bebyggelse og foreslår at næringsbebyggelse (bygg A3 til 
hotell/overnatting) skal bygges ut før eller samtidig med utbygging av fritidsleiligheter.  
 
Planendringen innarbeider også dispensasjoner som tidligere er gitt i forhold til Pellekroa og 
Viltslakteri med restaurant. Dette vil styrke næringsdelen og drift av Pellestova. Det er gitt tillatelse 
til oppføring av Viltslakteri og restaurant i brev datert 10.10.2022, ref. BYGG-22/00408-15.  
 
Kommunedirektøren viser for øvrig til saksframlegg ved utlegging til offentlig ettersyn som tar opp 
problemstillinger og strategier, også med henvisning til andre tilsvarende alpindestinasjoner. 
 
Med utgangspunkt i knutepunktstenkning i Entre Øyer og Masterplan for Hafjell alpinsenter, er 
Pellestovas beliggenhet utenfor kjerneområdene/ knutepunktene i Hafjell. Pellestova er unik og 
ligger mer i periferien. Behovet for varme senger på Pellestova vil derfor hovedsakelig være knyttet 
til behovet til hotelldriften på stedet.  
 
Med det grepet som tidligere ble gjort ved endring av utleieplikt, har Pellestova, slik 
kommunedirektøren ser det, tatt et skritt i retning fra utleieplikt til frivillig utleie. Uten å kunne 
tallfeste utleien av leiligheter på Pellestova, er kommunedirektøren av den oppfatning at 
leilighetene har godt belegg gjennom året. 
 
Kommunedirektørens forslår følgende endringer etter offentlig ettersyn innarbeidet i 
saksdokumenter ved sluttbehandling: 
 
PLANKART 
Plankart datert 26.10.2022 med HO3 avsatt til hotell og overnatting og F2 avsatt til fritidsleiligheter. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
1.10 Solceller (nytt pkt.) 

Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha 
samme helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  

 
2.1 Byggeområde for fritidsbebyggelse - fritidsleiligheter 
 

(…) Utleie tillates innenfor F1 og F2. 
 
2.1.1  F1 – fritidsbebyggelse med eksiterende leiligheter: 

(…) 
BYA skal maksimalt være 90 % på F1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.1.2  F2 – fritidsbebyggelse for nye leiligheter: 

På tomt F2 tillates det bygget inntil 30 fritidsleiligheter i 2 bygningskropper. Bebyggelsen har 
fått benevningen A1 og A2 i reguleringsplanen. (…) 
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2.2 Byggeområde for Hotell/Overnatting 

Området som er regulert til Hotell/Overnatting er regulert til tre tomter HO1, HO2 og HO3. 
(…)  

 
2.2.1 HO1 – Hotelltomten til Pellestova:  

På hotelltomten tillates det bygget hotell og andre typer forretningsmessige formål som 
styrker hotellformålet på Pellestova; eksempelvis restauranter, slakteri, kafè etc.  

(…) 
BYA skal maksimalt være 90 % på HO1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 
 

2.2.2 HO2 – Garasjetomten 
(…)  
BYA skal maksimalt være 80 % på HO2. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.2.3  HO3 – Nytt hotellbygg 

Innen HO3 tillates det bygget hotellbygg inntil høydekote 1000 meter over havet.  
Byggene kan maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. Byggene skal trappes i terrenget og 
ha saltak. BYA skal maksimalt være 90 %. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA.  

 
 
3.4 Utbyggingsrekkefølge (nytt punkt) 

Utbygging til næringsformål innenfor HO3 skal være utført eller igangsatt før det gis 
igangsettingstillatelse for fritidsleiligheter innenfor F2.  

 
Det kan ikke gis ferdigattest innenfor F2 før nytt hotellbygg innenfor HO3 har mottatt 
ferdigattest. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 


