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MOSETERTOPPEN SENTRUM: FELLES ADKOMST BF5 OG FT/BFK1 

Søknad om dispensasjon 

 

1 Bakgrunn 
Det vises til søknad om tillatelse til tiltak for etablering av felles adkomst ved nevnte felt, sendt til 
Øyer kommune 19.11.2021. Ansvarlig søker er Structor Lillehammer AS på vegne av tiltakshaver 
Alpinco Gondoltoppen AS. Ansvarlig utførende er Hafjell Maskin AS.  

Vi kan ikke se å ha mottatt noen formell tilbakemelding på søknaden, men det har kommet oss for 
øre via utførende at Øyer kommune har gitt muntlig beskjed om at det ikke kan gis tillatelse til tiltak 
siden adkomst går gjennom felt FB13, som er flateregulert i reguleringsplan for Mosetertoppen.  

Grunnarbeider for utbygging av bygningsmasse er i gang på Mosetertoppen sentrum felt FT/BFK1, 
ansvarlig søker her er Reiulf Ramstad arkitekter AS. Nødvendige tillatelser er innvilget.  

 

2 Kort beskrivelse av tiltaket det søkes dispensasjon for 
Det søkes om dispensasjon for felles adkomstveg til felt FT/BFK1 og BF5 i Reguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum. Adkomsten er planlagt fra Pjeksen via felt FB13 tilhørende Reguleringsplan 
118 Mosetertoppen. Adkomst er planlagt med 5,0 meters bredde og vises i plan og profil på tegning 
C30-1, vedlagt denne søknaden.   

 

3 Hva søknaden formelt gjelder 
Det søkes om dispensasjon etter Plan- og bygningslovens kapittel 19 fra Plan ID 3440/118 
– Mosetertoppen vedtatt av Øyer kommunestyre 28.05.2009 (Saksnr: 1500/10019).  

Dispensasjonen gjelder reguleringsbestemmelsenes plankrav 3.4, utdrag: «(…FB10 til 13..) det (skal) 
utarbeides egne bebyggelsesplaner/detaljreguleringsplaner som skal godkjennes før byggearbeidene 
kan iverksettes.» 
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4 Begrunnelse for søknaden 
Plan ID 3440/201504 - Mosetertoppen sentrum, som feltene FT/BFK1 og BF5 er en del av, er svar på 
plankrav omtalt i punkt 3 for en del av FB13 (nå BF5 i planen for Mosetertoppen sentrum). Planen for 
Mosetertoppen sentrum beskriver opprinnelig adkomst til FT/BFK1 fra vest, nederst i feltet (bokstav 
A under).  

For å sikre en helhetlig utbygging av denne delen av sentrumsplanen har det vært en forutsetning at 
bebyggelseskonseptet som er valgt for Favn klyngetun på FT1 og 2 også skal være førende for øvrig 
bebyggelse langs langrennsløypa. I tråd med disse rammene har man etter hvert kommet frem til at 
adkomst nedenfra ikke er forenlig med ønsket uttrykk. En veg herfra vil kreve store terrenginngrep 
for å komme opp til øvre deler av feltet og vil virke skjemmende for bygningsmassen, som 
utelukkende er henvendt nedover mot dalføret.  

Felt BF5 er på sin side regulert med adkomster fra tomtas høyeste del (bokstav C under), 6-8 
høydemeter over tomtas bebyggbare del mht. helningsgrad, en løsning som også innebærer store 
terrenginngrep.  

I samråd med utbygger for tilstøtende felt mot nord (Mosetertoppen Hafjell AS) har man derfor 
innledet et samarbeid om løsning av felles adkomst fra denne siden for alle tre feltene (bokstav B 
under).  

Detaljregulering av områdene FB5, 6 og 13 er under arbeid, og veg og parkering er ferdig planlagt. 
Den omsøkte vegen over FB13 er i tråd med det som er lagt til grunn der, og vil bli videreført i 
planforslaget for FB5, 6 og 13.   

 

 

Figur 1: Forslag til felles adkomst vist på reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum 
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5 Konsekvenser for de hensyn gjeldende plan skal ivareta 
Når det gjelder reguleringsplan for Mosetertoppen Sentrum vil omsøkt løsning bidra til å lette 
trafikkpresset fra de brattere øvre deler av planen og konsentrere trafikk om den mer 
kapasitetssterke Pjeksen. Likeledes begrenses trafikken langs de høyt utnyttede feltene FT1 og FT2 i 
samme plan.  

5.1 Fordeler ved gjennomføringen 

- Samling av adkomster gir mer ryddig trafikkbilde og vil være et positivt bidrag til 
trafikksikkerheten i området 

- Omsøkt løsning fjerner behovet for totalt tre svært bratte adkomster til byggeområdene 
FT/BFK1 og BF5, med ytterligere bidrag til trafikksikkerhet og fremkommelighet vinterstid 

- I motsetning til nevnte adkomsters betydelige skjæringer og fyllinger vil omsøkt løsning 
kunne følge terrengets former og gli bedre inn i landskapet.  

- Felles adkomst muliggjør høyere utnyttelse av felt FT/BFK1, i tråd med kommunens ønske 
om arealeffektiv bebyggelse rundt knutepunkter i fjellet.  

- Områdets arkitektoniske uttrykk og «Favn-signaturen» kan videreføres til alle tilstøtende felt.  
- Sambruk av adkomster muliggjør rasjonell utbygging og reduserer kostnader og 

ressursbehov, særlig sett i et livsløpsperspektiv.  
- Adkomstløsningen vil kunne inngå i en fremtidig detaljregulering som omfatter felt FB13.  

5.2 Ulemper ved gjennomføringen 

- Omsøkt løsning innebærer at Øyer kommune må tillate utbygging av infrastruktur innenfor 
felt FB13 før en detaljregulering av denne planen foreligger.   

- Adkomst må krysse eksisterende vannstreng ved profil ca 20 og 65, som vist i figur 1.  
Kryssing vil være beregnet etter gjeldende forskrifter (TEK17).  
 

6 Oppsummering 
Vurdert mot Plan- og Bygningslovens § 19-2 kan vi ikke se at planlagte tiltak vil ha konsekvenser for 
miljø og samfunn ut over det som vil følge av gjennomføringen av allerede vedtatte planer. 
Konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet er små eller positive. Særskilt 
positive er konsekvensene med omsyn til sikkerhet og tilgjengelighet sett opp mot de mulige 
alternative løsninger som er angitt i vedtatt planverk.  

Vår vurdering er derfor at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  

Samling av adkomster er slik vi vurderer det en god rettesnor i arealplanlegging og vi håper 
planmyndigheten vil legge vekt på dette i videre behandling.  

På vegne av Alpinco Gondoltoppen AS vil vi også påpeke at det på tross av to skriftlige etterlysninger 
fra oss ikke har kommet et formelt svar fra Øyer kommune på søknad om tillatelse til tiltak for felles 
adkomst som ble sendt 19. november 2021. I tråd med innvilget søknad for selve bebyggelsen har 
man nå i god tro startet utbyggingsprosjektet basert på adkomst fra nord.  
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Vi håper derfor at denne søknaden danner et tilstrekkelig grunnlag til at man kan fatte en beslutning 
som sikrer stabile rammebetingelser for investeringer i kommunen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Structor Lillehammer AS 
 
 

  

Vegard Sagbakken   
   

 
 

Vedlegg; 
1. Tegning C30-1 

 


	1 Bakgrunn
	2 Kort beskrivelse av tiltaket det søkes dispensasjon for
	3 Hva søknaden formelt gjelder
	4 Begrunnelse for søknaden
	5 Konsekvenser for de hensyn gjeldende plan skal ivareta
	5.1 Fordeler ved gjennomføringen
	5.2 Ulemper ved gjennomføringen

	6 Oppsummering

