
 

 

Til Øyer kommune          B01 

Plan og byggesak 

         Øyer, den 24. februar 2021 

 

Mosetertoppen sentrumsområdet, Reguleringsplan under endring, Tidligere dispensasjonsvedtak – Søknad 

om dispensasjon for plassering av og løsning for kjørebru og skiløype (V/SKI1)  

 

Det søkes herved om dispensasjon og/eller bekreftelse på at aktuelt tidligere vedtak omfatter justert plassering 

og løsning for planfri kryssing V/SKI1 innen reguleringsplan «201504 Mosetertoppen sentrum». Søknaden 

omfatter henholdsvis veg, langrennsløype og kjørebru for vegen over langrennsløype. Her gis en kort 

framstilling av saken, og det vises til vedlagte tegninger/skisser. 

 

Tidligere dispensasjonsvedtak og tillatelser 

Det vises PMU 10.12.2019 saksnr 76/2019 og arkivsaksnr 19/1958 med vedtak om dispensasjon som 

omhandlet nye «Sentrum HB 855 moh» inkludert ny adkomstveg veg opp til høgdebassenget. 

Tillatelse til tiltak (HB, veg og skibru) gitt saksnr 19/1958/9 og vedtaksnr DS-DPU 750/19 den 08.01.2020. En 

kommentar her er at det ikke er presist angitt hvilken skibru tillatelsen gjelder. 

Tillatelse til endring ved etablering av kulvert under Moseterheisen for planfri kryssing gitt i saksnr 19/1906/7 

DS-DPU 246/20 den 27.08.2020.  

 

Om kryssinger V/SKI1 og V/SKI2 i plankart og reguleringsbestemmelser pkt 7.3 og 7.4 samt planbeskrivelsen 

Plankartet angir plassering V/SKI1 og V/SKI2, mens bestemmelsene pkt 7.3 og 7.4 angir krav om planfri kryssing 

som del av rekkefølgebestemmelsene. Type planfri kryssing er ikke direkte angitt i bestemmelsene, men 

planbeskrivelsen side 24 nederst angir at kryssingene er vist med «skianlegg over og veg under». 

  

Om planfri kryssing V/SKI2 

Her vises det til dispensasjonsvedtak og tillatelse til endring. Den planfrie kryssingen av Moseterheisen V/SKI2 

ble derved flyttet fra Moviebakken ca kote 805 moh, videre opp langs Moseterheisen til veg mot HB ca kote 

825 moh. 

Fordelene med en slik flytting har blant anna vært at skibakke med tidtaking (Moviebakken) kan opprettholdes, 

og at den justerte planfrie kryssingen gir vesentlig mindre terrenginngrep. 

Den etablerte planfrie kryssingen med kulvert under Moseterheisen (og ny plassering av V/SKI2) ivaretar 

uansett også rekkefølgebestemmelser i punkt 7.4 ved justert adkomst til område sør for Mosetertheisen. 

  

Om løsning av og behov for planfri kryssing V/SKI1 

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.   

 

Momenter i vurdering av søknad om dispensasjon 

Endringen av V/SKI1 er ikke i direkte strid med bestemmelser, men er en endring i forhold til plankart og det er 

som nevnt en endring i forhold til løsningen som angis i planbeskrivelsen.  

Endringene er i samsvar med og naturlig konsekvens av tidligere gitt dispensasjon og tillatelser. Videre ligger 

endringen inne som kurant del av forslaget til endringer av reguleringsplan. Behandlingen av søknaden om 

endring av reguleringsplan har tatt lenger tid enn forutsatt, og man ønsker derfor nå en klargjøring av at IG for 

V/SKI1 uansett vil kunne gis for utførelse kommende sommerhalvår 2021.   

Når det gjelder ulike konsekvenser etter PBL §19-2, så er konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet klart positive. Videre vil kryssingen være del av enklere adkomsten ved henting av gras/for fra 

setra til Svegården, og slik sett er den også positiv i forhold til jordvern.  

Det vil sendes inn søknad om igangsettingstillatelse på vanlig måte så snart løsninger og detaljer er avklart.  

 

Søknad om dispensasjon 

I den grad Øyer kommune finner behov, så søkes det derfor herved om dispensasjon for etablering av planfri 

kryssing V/SKI1 med justert plassering og løsning som angitt. 

 

Med vennlig hilsen  

For Mosetertoppen Hafjell AS og Alpinco Gondoltoppen AS 

Arne-Otto Bjerke 

  

Vedlegg: 

Skisser/tegninger med forutsatte plassering av ny kjørebru og langrennsløype (sider 1-3/3). 


