
   

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE i 
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Skjema: 100_02 Sist revidert: 17.03.2020 

Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal 
danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut. Referatet 
godkjennes av partene ved underskrift i forbindelse med avslutning av møtet.  
 

Planinitiativ: Pellestova     PlanID: 201A    

Møtested og -dato: Teamsmøte 29.05.2020 

Møtedeltakere: Jakob Nordstad (Planråd), Kjetil Tofthagen (Pellestova Hotell), Geir Ove 
Bjørge (oppmåling ØK), Helge Haugan (plan ØK), Anita Vedum (plan ØK) og Øystein Jorde 
(ØK) 

NB! Det byttes ikke planID, men vi overfører arkivsak 17/1334 til nytt saksnummer 20/1981.  

Planforutsetninger 
Plantype  
Reguleringsendring (planID 201 av 26.1.2006) 

Hensikten med planforslaget: 
Planforslaget skal tilrettelegge for fritidsboliger (40 leiligheter) i strid med overordnet og gjeldende 
plan som regulerer til næringsformål. Videre skal planen oppgraderes til ny planlov og presisere 
hotellets formål og innhold. Regulere inn Pellekafeen som er bygd etter en dispensasjonsbehandling i 
2018. 

Området omfattes av følgende planer (navn/ID og dato) 
 Kommunedelplan – KDP for Øyer sør (2007) 
 Detaljplan – Pellestova, vedtatt 26.1.2006 (plan ID 201) 

Planen vil erstatte følgende planer i sin helhet : PlanID 201. 

Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan for området 

Merknad: Fritidsformål. 

Pågående planarbeid 
Det pågår planarbeid i området 

Merknad: Revisjon av KDP for Øyer sør. 
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Kart 
Plankartet skal være som digitalisert iht. SOSI-standard, kartforskriften til § 2-1 i pbl (se vedlegg – 
digital data). Tiltakshaver skal rekvirere situasjonskart hos kommunen. Merk: I sosi-fila skal 
uttrekksdato fremgå. 

Merknad: 

Eiendomsgrenser 
Uklare eiendomsgrenser innenfor planområdet eller berørte eiendomsgrenser til planområdet skal 
være avklart, med en nøyaktighet på 10 cm. 

Merknad: Planområdet er innmålt.  

Konsekvensutredning 
Planinitiativet utløser krav til konsekvensutredning/planprogram, jf. KU-forskriften. 

Merknad: Det er utarbeidet et planprogram som er fastsatt. Plandokumentene skal inneholde en KU, 
jf. særutskrift KST-møte 14.12.2017 i sak 97/17. 

 

Medvirkning 
Hvordan skal forslagsstiller ivareta medvirkning i planprosessen? Private/allmenheten? Det må 
vurderes om det skal tilrettelegges for et Teamsmøte for medvirkning. Dette er gjort i flere plansaker 
med gode tilbakemeldinger. 

Er det behov for å samordne interesser i området? 

Merknad: Nei, men  til et folkemøte før det inviteres med ulike interessegrupper i området 
(friluftslivsinteresser og ski/sykkel) 

 
Rikspolitiske retningslinjer 

 Verna vassdrag 
 Samordet bolig- areal- og transportplanlegging 
 Styrking av barn og unges interesser 
 Etableringsstopp for kjøpsentre 

Merknader: Barn og unges interesser i planarbeid skal alltid tas hensyn til dersom det er aktuelt. Bør 
kommenteres.  
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Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet 
 Kommunale vedtekter  
 Kommune(del)planens bestemmelser og retningslinjer 
 Utbyggingsprogram for Øyer sør 

Merknader: KDP for Øyer sør. 

Krav til varsel om oppstart av planarbeid (se rutine 52-02) 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. (Det må vurderes om det er behov for å samordne 
varsel om oppstart forhandling av utbyggingsavtale). 

Varsel om oppstart skal inneholde: 

 Oversiktskart der planområdet er stedfestet 
 Kart 1:1000 – 1:5000 med avmerket planavgrensning. Merk – planområdet skal avklares 

med kommunen før oppstartsvarselet (sosi-fil). Forslagsstiller må levere planavgrensning 
(sosi-fil) senest 5 virkedager før kunngjøring for at kommunen skal få planavgrensningen 
inn i Plandialog. 

 Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål med 
planarbeidet. Merk – kommunen skal ha kopi av oppstartsvarselet. 

 Utfylt planskjema som sendes kommunen og regionale myndigheter 

 

Viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering 
Under skal det fylles ut ved de punkter som er relevante i planarbeidet 

 Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger, herunder beitebruk mm 
 Miljøvernfaglige vurderinger 
 Biologisk mangfold – naturmangfold 
 Kulturminner 
 Barn/unges, funksjonshemmede og eldres interesser 
 Universell utforming 
 Samfunnsikkerhet og beredskap (overvann, infiltasjon, flom og skred, bygging i bratt 

terreng) 
 Veg- og vegtekniske forhold / trafikksikekrhet (vegbredder, sideareal, byggegrenser 

mm vurdere om skjæring /fylling skal være med) 
 Folkehelse (støy, forurensing mm) 
 Annet (uteoppholdsarealer/) 
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Krav til planforslaget – innhold og materiale 
Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens krav til planforslagets materiale.  
 

 Planbeskrivelse (skal inneholde informasjon om medvirkning) 
 Planbestemmelser – se nasjonal mal på regjeringen.no 
 Plankart i digitalt vektorform i samsvar med nasjonal standard (sammen med sosi-fil 

skal det leveres dokumentasjon på sosi-kontroll. Bruk Statens kartverk sin sosi-
kontroll)  

 ROS-analyse (NB! Veileder med nytt oppsett), evt. KU og planprogram 
 Kopi av merknader med vurdering fra forslagsstiller, kopi av varsel 
 Ferdig utfylt planskjema (LINK) 
 Illustrasjonsmateriale, tegninger, terrengprofiler, nåværende og ny situasjon etc. For 

terreng brattere enn 1:5 skal det utarbeides helningskart. 

 

Kommunaltekniske anlegg 
Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og avløp som har betydning 
for tiltaket. 

 Forutsetter tiltaket utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg? 
 Vil tiltaket utløse krav om utbyggingsavtale? 

Merknad: 

Gebyr 
Det er gitt orientering om kommunen sitt gebyrregulativ.  
Saksbehandlingsgebyret skal betales når saken blir fremmet for 1. gangs behandling i plan- og 
miljøutvalget. 

 Forslagsstiller må bestille naboliste fra kommunen 
 
 
Merknad: Gebyret blir beregnet etter satser i det året planforslaget blir ansett som fullstendig 
innlevert til 1. gangs behandling.  



   

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE i 
PLANSAKER 

Skjema: 100_02 Sist revidert: 17.03.2020 

Framdrift 
 Det er informert om saksgang etter pbl. 
 Forslagsstiller planlegger å varsle oppstart omtrent  medio juni 2020 
 Forslagsstillers planlegger å oversende komplett planforslag til kommunen ved årsskifte 

20/21. Planforslaget sendes til Øyer kommune pr. e-post: 
postmottak@oyer.kommune.no 

 Førstegangsbehandling antas å bli fattet senest 12 uker etter komplett planforslag er mottatt 
 Planforslaget skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 

Bekreftelser 
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på 
grunnlag av tilgjengelige opplysninger under forhåndskonferansen. Felles liste over plankrav 
er delt ut under forhåndskonferansen sammen med ev. kommunale vedtekter og 
retningslinjer.  

Verken forhåndskonferansen eller referatet gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen.  Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra 
offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. 
endring av fremdriften av prosjektet. 
 
 

Sted, dato  Tingberg 29.05.2020 

 

 

Saksbehandler Anita L Vedum 

 

Referatet er godkjent og mottatt.  
For forslagsstiller: godkjent i epost fra Kjetil Tofthagen 2.6.2020.  

Vedlegg: 

 Oppstartsmøte nr. 1 
 Planprogram datert 25.11.2017 
 Særutskrift KST-møtesak 97/17 
 Aksept av referat (punkt inntatt 150620)
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