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PLANID 201A PELLESTOVA - REGULERINGSENDRING, - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Vedlegg: 

1A Plankart forslagsstiller 
1B Plankart Øyer kommune 
2. Reguleringsbestemmelser forslagsstiller, kommunedirektørens tilføyelser i rødt 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. KU-vurderinger 
6. Situasjonsplan 
7. Leiligheter situasjonsplan med tomtestruktur 
8. Leiligheter – tegninger 
9. Notat varme og kalde senger 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
• Uttalelse fra Statskog 
• Årsmøte og samtykke til utbyggingsplaner 
• Dispensasjon Skikafé/Pellekroa sak 31/18 i planutvalget i møte 15.5.2018 
• Dispensasjon Slakteri sak 116/21, i plan- og miljøutvalget i møte 22.3.2022 
• Pellestova - Søknad om endring av utleieklausul, særutskrift sak 56/10 i kommunestyret 

2.9.2010  
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser. 
Disse er merket med rød skrift. 
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn; 
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommune, datert 30.05.2022 
 
Saksutredning: 
I det videre så vil omtale av varme og kalde senger være definert som leiligheter med 
reguleringsformål fritids- og turistformål (varme senger som minst 9 mnd/år er i utleie) og 
fritidsformål (kalde senger som kun har rett til å leie ut, men ingen plikt.)  
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å revidere gjeldende reguleringsplan for Pellestova, slik at 
reguleringsformål og bestemmelser blir oppdatert etter dagens plan- og bygningslov. Gjeldende 
reguleringsplan for Pellestova er regulert etter gammel planlov, der reguleringsformålet på hele 
planen er «Herberge og bevertning».  
 
Planendringen har også som formål å detaljregulere endret plassering av de leilighetsbyggene 
som ikke er bygget, samt forslag om endret formål for disse. Videre omfatter forslaget 
plassering av bygg for videreutvikling av hotellets fasiliteter med serveringssted og slakteri. 
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Serveringsstedet (Pellekroa) er bygd etter en dispensasjonssøknad i 2018. Søknad om slakteri 
har vært dispensasjonsbehandlet i 2022. Det er sendt inn søknad om tillatelse til tiltak, men 
byggetillatelse for slakteriet er ikke gitt ennå.  
 
Planforslaget foreslår også at alle eksisterende leiligheter omreguleres til kalde senger – 
fritidsformål. Dette er i overensstemmelse med eierne av disse leilighetene.  
 
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 
Hundersetervegen.  
Pellestova er for øvrig svært godt tilgjengelig 

for myke trafikanter, til fots, på ski eller med sykkel.  
 
PLANSTATUS  
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 plikt til 
å gå i utleie. Hotellet har 40 hotellrom med god standard. Videre er det innenfor planområdet 
oppført en garasje for løypemaskin etc. og Pellekroa.  
 

 
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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Dagens 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 reguleringsplanen. 
 
Det er ca. 30 årsverk knyttet til hotelldriften, fordelt på 50 ansatte. Pellestova hotell utgjør en 
viktig arbeidsplass i kommunen. 
 
PLANPROSESS 
Slik det også fremgår av Planprogrammet og planarbeidets hensikt, har det viktigste vært å 
styrke driftsgrunnlaget til hotellet. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut juni 2017 
sammen med varsel om utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet ble fastsatt av 
kommunestyret våren 2018 og ga grunnlaget for utredninger i planprosessen. Parallelt med 
arbeid med planendring er det jobbet med tilbud for styrking av driftsgrunnlaget for hotellet. 
Siden planforslaget har tatt noe tid har ønske om styrket driftsgrunnlag resultert i to 
dispensasjoner fra gjeldende plan for å bygge Pellekroa og et fremtidig viltslakteri. Begge 
dispensasjonene tas hensyn til i planforslaget.  
 
Medvirkning  
En vesentlig del av planprosessen på Pellestova har vært bygget opp med dialog og medvirkning 
fra andelseierne i sameiet av leiligheter. Eierne av de 50 enhetene er direkte berørte av planens 
omfang og innhold. Ifølge forslagsstiller har de nå oppnådd samtykket til planforslaget og alle 
seksjonseiere har undertegnet samtykkeerklæring at de stiller seg bak planforslaget slik det er 
foreslått.  
 
Forslagsstillers kommentar til offentlige innspill og merknader  
Alle de innkomne merknadene er tatt til etterretning i prosessen og vurdert for det enkelte 
tema der det er relevant. Det er også gjennomført en vurdering etter KU-forskriften og en egen 
ROS-analyse for planen som er vedlagt planforslaget. Begge viser at det er få temaer som 
berøres negativt med virkninger eller konsekvenser for miljø og samfunn.  
Det vises for øvrig til egne avsnitt i planbeskrivelsen som forklarer planens innhold, og som gjør 
rede for planens virkninger og konsekvenser. 
 
INNSENDT PLANFORSLAG 

Det viktigste grepet er å sikre at hotellet forblir et 
hotell med overnatting og mulighet for utvikling av 
tilhørende kommersiell virksomhet for å styrke 
driftsgrunnlaget på hotellet. Det er i 
reguleringsplanen lagt opp til et tydelig skille 
mellom hotell og fritidsformål. 
 
Det er valgt å fremme planforslaget med 
fritidsformål på alle de eksisterende leilighetene i 
B1, B2, B3, B7 og B8. I praksis vil dette si at 35 
leiligheter stadfestes som fritidsleiligheter 
planfaglig. Det blir endret formål for 15 leiligheter, 
fra hotell/bevertning til fritidsformål. Det 
spesifiseres i bestemmelsene at utleie er tillatt.  
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De nye leilighetene og Pellestova viltslakteri 
Planforslaget er redusert med ett bygg sammenlignet med 
gjeldende plan. 3 nye bygg er foreslått trukket ned i 
landskapet for å gjøre plass til parkering i 
parkeringskjeller. Dette gir et mindre fotavtrykk og et 
hyggeligere bilde i landskapet med færre biler parkert på 
terreng. 
 
Forretningsideen til Pellestova er fundert på et ønske om 
gode matopplevelser. Det har derfor vært viktig å finne et 
egnet areal for Pellekroa og «Pellestova viltslakteri». 

Slakteriet skal ha til funksjon å styrke restauranttilbudet og attraktiviteten på hotellet med et 
enda bredere tilbud knyttet til mat og opplevelser. Pellekroa har til hensikt å avlaste restaurant 
og peisestue med de gjestene som er ute etter et enklere tilbud på dagsturer. Videre vil det øke 
kapasiteten ved konferanser etc. mht. bespisning. 
 
I slakteriet skal det foredles ulike typer vilt som skal serveres på hotellet og i restauranten i 
slakteriet. Slakteriet blir i første etasje, og på toppen blir det en restaurant som vil styrke kurs- 
og konferansefasilitetene. Blant annet vil det blir matkurs med fokus på vilt og foredling av mat. 
Tanken er at slakteriet skal styrke det Pellestova allerede er kjent for av matopplevelser med 
høy kvalitet. Det skal være fokus på å foredle lokale råvarer og det kan også bli aktuelt med et 
lite utsalg av lokale råvarer. 
 
Pellestova hotell 
Det overordnede formålet med planforslaget er å styrke driftsgrunnlaget for Pellestova hotell. 
Hotellet har 40 sengeplasser som driftes profesjonelt av hotellet. Det er ca. 30 årsverk ved 
hotellet. 
 
Planforslaget vil sikre hotellets formål ved å regulere dette til hotell med tilhørende 
bestemmelser som sikrer at hotellet opprettholder sin funksjon. Etter en grundig prosess ble 
det konkludert med at hotellet skulle drifte hotellrom for overnatting, og styrke grunnlaget for 
bevertning og opplevelser. Konkret ble dette nedfelt i 3 viktige satsinger innen det regulerte 
formålet til hotell:  
1, ruste opp restauranten på hotellet og skille en egen peisestue fra restauranten ved å 
oppgradere hotellets serveringsfunksjon.  
 
2, Bygge Pellekroa som et eget konsept for å ivareta dagsturister på tur i fjellet.  
 
3. Bygge et «slakteri» med restaurant for å spisse restaurantopplevelsene, lokal tilberedning av 
lokale råvarer og identitet fra Øyerfjellet.  
 
Det siste og avgjørende momentet for Pellestova hotell er å få bygget de siste leilighetene. Helt 
fra starten av planarbeidet med dagens gjeldende plan for Pellestova, har det vært et 
avgjørende element og en forutsetning at det tillates å bygge leiligheter tilknyttet hotellet.  
 
Viktigheten av å kunne bygge leilighetene kan oppsummeres i spesielt 2 forhold;  
1, hotellets finansielle utgangspunkt etter at alle investeringer med opprusting er gjennomført. 
Opprustingen av hotellet, byggingen av cafe og slakteri koster mye. For at hotellet ikke skal 
være for tungt tynget i gjeld er det viktig at det kan hentes kapital ved salg av fritidsleiligheter. 
Markedet for utleieleiligheter fremføres at ikke er til stede på Pellestova. 
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2, de nye leilighetene åpner også for at det vil være et langt større driftsgrunnlag for hotellet 
med bevertning og de andre kvalitetene hotellet tilbyr. Dette er vesentlig for at hotellet får et 
tilstrekkelig driftsgrunnlag for fremtidig drift. Ved å åpne for at alle leiligheter kan leies ut, vil 
dette kunne styrke driftsgrunnlaget. 
 
Varme/kalde senger – alpindestinasjon vs. Fjell- og skidestinasjon. 
Pellestovas avstand i forhold til alpinanlegget tilsier at gjestene i all hovedsak booker seg til 
Pellestova for langrenn og fjellopplevelser fremfor å tilbringe tid i alpinanlegget. Det legges 
derfor til grunn at Pellestova vil ha liten eller ingen effekt for heiskortsalg, og at der derfor ikke 
er avgjørende om det er utleieleiligheter eller fritidsleiligheter på Pellestova. Erfaringer viser 
også at de som leier hotellovernatting på hotellet i all hovedsak benytter fjellet vinter og 
sommerstid. 
 
Nullalternativet etter konsekvensutredningsforskriften:  
Det er ikke krav til at det skal gjøres en vurdering av nullalternativet, men det synes 
hensiktsmessig å omtale dette forholdet som en aktuell konsekvens dersom reguleringen ikke 
fører frem. Nullalternativet vil være at dagens plan opprettholdes. Dagens eier er veldig tydelig 
på at Slakteriet ønskes etablert så snart som mulig og at dette er svært viktig for hotellets 
fremtid for å styrke driftsgrunnlaget. Leilighetsbyggene som er regulert i dagens plan synes ikke 
hensiktsmessige å bygge, verken mht. formål eller plassering. Nullalternativet vil derfor trolig 
resultere i at det ikke vil bli bygget leiligheter eller slakteri, og fremtiden for hotelldrift vil da 
være avhengig av at det er en eier av hotellet som vil subsidiere fremtidig drift dersom hotellet 
skal holde åpent. 
 
Det ble 11.4.2022 søkt om oppføring av slakteri på Pellestova. Det er ikke gitt byggetillatelse til 
oppføring av dette pr. dato.  
 
Et forslag til gjerdebestemmelser er inntatt i planbestemmelsene : Det tillates oppført gjerde i 
tomtegrensen i beitesesongen. Gjerdet skal utformes slik at det ikke er til fare eller sjenanse 
for folk og beitedyr. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren finner at planforslag svarer ut innspill til varsel om oppstart i 
planbeskrivelsen. Planforslaget er ifølge oversendte dokumenter et omforent forslag der 
tidligere merknader er avklart mellom sameiet og Pellestova Hotell som forslagsstiller.  
 
Landskap og infrastruktur 
Pellestova ligger eksponert til i fjellandskapet og er synlig fra store deler av Øyer- og 
Lillehammerfjellet som ellers er relativt «urørt» sør for Ilsetra. Den eksponerte beliggenheten 
stiller særlige krav til god landskaps- og terrengtilpasning. I tillegg til et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk, tilpasset farge- og materialbruk er utendørsbelysning en viktig faktor for synlighet i 
dette landskapet. Belysningen på eksisterende hotell- og leilighetsbygg er svært dominerende 
og vi oppfordrer forslagstiller til å lage nye bestemmelser for belysning som bedre ivaretar 
kvalitetene i nattlandskapet. Krav til bevegelssensor på utebelysningen kan være en måte å 
gjøre dette på. Krav til fasadebelysning og utendørs belysning er innarbeidet i bestemmelsene, - 
pkt. 2.6. Det oppfordres også til å gå i dialog med sameiet for å endre belysning på eksisterende 
bebyggelse i tråd med bestemmelsene som vedtas for fremtidige tiltak. 
 
Klimavennlige løsninger  
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For å nå nasjonale og regionale mål om reduksjon i klimagassutslippene må det ved alle nye 
tiltak vurderes og velges klimavennlige løsninger. Kommunen har også en egen klima- og 
energiplan med mål om å innarbeide klima- og energitiltak i arealplanleggingen. Innlandet 
fylkeskommune forventer at forslagsstiller vurderer konkrete løsninger for å redusere 
klimaavtrykket på utbyggingen og innarbeider klimavennlige løsninger i bestemmelsene til 
planen. Valg av energikilde til oppvarming, materialbruk og håndtering av overvann er 
eksempler på tema der klimavennlige valg vil ha betydning. Toppbelastninger i 
energiforsyningen og nettkapasitet som nærmer seg kritisk grense, er problemstillinger også for 
Øyer der innbyggertallet kan øke med 25 000 i høytider. Selv om fritidsleiligheter brukes i snitt 
60 døgn i året, er det ønskelig å få en bedre utnyttelse av disse også mer mot en helårs 
destinasjon og bruk. Det er viktig å utfordre utbyggere som også har et ansvar i forhold til en 
bærekraftig utvikling der det påhviler et ansvar for tiltak med virkninger for framtiden.   
 

 
 
 

Illustrasjon viser fordeling av CO2 utslipp presentert i rapport FutureBuiltZERO 2021. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at det legges til bestemmelser som styrer utviklingen innenfor 
planområdet på en god måte for å få en mer klimanøytral utbygging. Det må stilles krav til tiltak 
og konkrete vurderinger av klima- og energiløsninger. I forhold til klimaloven og internasjonale 
forpliktelser skal Norge nå klimamål i 2030 og 2050. Dette er et fellesansvar der mange bransjer 
må gi sitt bidrag.  
 
Forslag ny bestemmelse – klima og miljø pkt. 2.5. 
Det settes krav om utarbeidelse av plan for klima- og miljøtiltak ved utbyggingen, klima- og 
miljøtiltaksplan – (KMP). Denne skal vise hvordan prosjektet skal bidra til å nå målene om 
klimagassreduksjon i 2030. KMP skal synliggjøre en stipulert årlig reduksjon av klimagassutslipp 
for å nå målene iht klimalovens § 3. Planen skal ta utgangspunkt i dagens praksis og bygging 
(referansebygg) mht. klimagassutslipp. Klimagassreduksjon beregnes utfra tidslinjen med årlige 
klimagassreduksjoner, iht. KMP, etter tidspunkt for ferdigstillelse av tiltaket. Ved gjennomføring 
av utbygging skal tiltak for klimagassreduksjon, beregnet iht. NS3720, vise klimagassreduksjon 
ved igangsetting av tiltaket og faktisk utslipp, «SOM BYGGET» ved ferdigstillelsestidspunkt for 
bygget/tiltaket. 
 
 
Bebyggelse og terrenginngrep 
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Bebyggelsen er godt dimensjonert, innpasset til eksisterende bebyggelse med et beslektet 
formspråk og sammenfallende materialbruk. Parkering under terreng begrenser omfanget av 
arealbruk og inngrep, men kan gi utfordringer ift overskuddsmasser som ikke må fylles eller 
dumpes i området. Det inntas en bestemmelse som sikre at overskuddsmasser leveres til 
godkjent mottaker/deponi. 
Planlagt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse innpasser seg i en enhet som underordner 
seg landskapet tilpasset og innpasset i forhold til nær- og fjernvirkning 
 
Grad av utnyttelse 
Området for fritidsbebyggelse utgjør totalt 15,5 daa. Området er delt i to delområder F1  
(eksisterende leiligheter 7,5 daa) og F2 (nye leiligheter 8,0 daa). I forslag fra 
kommunedirektøren til alternativt plankart, er A3 av satt til fritids- og turistformål med 1,5 daa.  
 
BYA for eksisterende leiligheter F1 skal maksimalt være 90 %. På tomt F2 (nye planlagte 
leiligheter), kan byggene maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. BYA skal maksimalt være 80 
% på F2. Hotellet H01 har en grad av utnytting på maksimalt være 90 %.  
Parkering på bakkenivå medregnes i BYA.  
 
Det er en høy utnyttelsesgrad for området. Parkering for nye leilighetsbygg er planlagt under 
terreng, men behov for parkering til eksisterende leiligheter og gjesteparkering gir en høy 
utnyttelsesgrad i området.  
 
Byggehøydene følger eksisterende bebyggelse i overordnede rammer og gir en god samlet 
tilpasning mellom ny og eksisterende bebyggelse.  
 
Planprosess 
Revisjon av gjeldende plan for Pellestova ble igangsatt 2017 med planprogram fastsatt i KST-sak 
97/17, 14.12.2017. Planendring for Pellestova ble igangsatt utfra behov for avklaring mht. 
utvikling av hotellkonseptet med flere bygg for bevertning. Resultatet av 
dispensasjonsbehandlingene er inntatt i planforslaget, slik at disse vises korrekt på forslag til 
plankart.  
  
Planforslaget som er innsendt ivaretar både eiers ønske om utvikling av hotellkonseptets 
bevertning og ønske om nytt arealformål på eksisterende og planlagte leiligheter. 
 
Utbygging av leilighetsvolumet er ivaretatt i gjeldende plan og endringen her dreier seg om 
arealformål, dvs. fritidsleiligheter med tillatelse til utleie.  Det vil si det tas ikke hull på nye 
byggeområder, men bygger videre på gjeldende plan med tanke på antall enheter mv.  
 
Endring av arealformål fra varme til kalde leilighetssenger 
I planforslaget fra forslagsstiller legges det opp til fritidsleiligheter der det er anledning til utleie 
– kalde leiligheter. Ifølge forslagsstiller vil utbygging og salg av leiligheter med mulighet for 
utleie styrke driftsgrunnlaget for konseptet på Pellestova og svare ut investeringer i Pellekroa 
og det planlagte slakteriet.  
 
Det er ingen felles booking knyttet til Pellestova pr. dato. Kommunedirektøren er kjent med at 
flere leiligheter på Pellestova leies ut, men det er ikke brakt på det rene om dette er de 15 
leilighetene som har slik plikt, eller om dette også er utleie av de øvrige enhetene. Omfanget er 
heller ikke kjent.  
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Historikk 
«I reguleringsplanen for Pellestova, vedtatt 2006, ble leiligheter akseptert som et virkemiddel 
for å få realisert og bidra til driftsgrunnlaget for Pellestova».  (Ref. sak 05/993). Det var en klar 
forventning om at disse leilighetene skulle leies ut. 
 
Etter 2006 har det vært søknad om endringer av utleieplikt, konkurs og endringer i krav til 
utleieklausul, jf. møte i kommunestyret 2.9.2010, sak 56/10. Ved behandling av saken i 
kommunestyret ble krav til utleie frafalt for 35 leiligheter men opprettholdt/skjerpet for de 
resterende 15 leilighetene i kommunestyrets vedtak.  
I saksdokumentet til endring av utleieklausul vises det blant annet til;  
«Eksempelvis kan det nevnes at det er flere eiere av seksjonerte hotellrom(leiligheter) på Ilsetra 
som har forsøkt å selge sine seksjoner for kr 0, - (med om lag en million i andelslån), uten å få 
solgt enhetene sine». (Ref. sak 05/993 under vurdering). 
 
Det er i dag 40 hotellrom på Pellestova. Etter endringen i 2010 er det 35 leiligheter som 
fungerer som fritidsleiligheter og det er 15 leiligheter som har 100% utleieplikt slik situasjonen 
er i dag.  
 
Andre destinasjoner 
I forbindelse med kommunedelplan Øyer sør, er det sett hen til sammenlignbare 
alpindestinasjoner for å belyse problematikken rundt kalde og varme senger, se vedlegg 9. 
Pellestova er utfra denne strategien et C-område, dvs. utenfor det kommersielle marked med 
varme senger.  Leiligheter med utleieplikt er også utfordrende i andre destinasjoner. 
Kommunedirektøren finner at konsepter der en stor næringsaktør går inn og drifter slike 
konsepter trolig er mer levedyktige enn konsepter som selges ut til privatpersoner der det er 
opp til hver enkelt å etterleve utleieplikten. Beliggenheten av varme senger er helt vesentlig 
mht. attraktivitet og etterspørsel.  
 
KDP – Entre Øyer og knutepunkt 
Det er i planprosess for kommunedelplan gitt anbefalinger å bygge på knutepunkt-strategien 
som ligger i «Entre Øyer». Denne har fokus på alpintraseene og legger opp til varme senger i 
eller nær alpinanlegget. Disse områdene er merket ut som knutepunkt. Dette er også i samsvar 
med strategien i Masterplan for utvikling av alpindestinasjonen (Alpinco). Kommunedirektøren 
finner at Pellestova ikke ansees som et knutepunkt, men heller utfartspunkt/satellitt. Dette 
tilsier at varme senger ikke nødvendigvis er riktig å plassere her. Pellestovas beliggenhet er ikke 
attraktiv med hensyn til knutepunktsstrategi og utvikling av varme senger ved knutepunktene. 
Mobilitetsmessig er også Pellestova utenfor knutepunktene. Fjellstien som skal binde Pellestova 
sammen med destinasjonen er kun tenkt som et bindeledd når man først er installert i 
destinasjonen. Reiseadkomst til Pellestova vil være via Hundersetervegen, enten med egen bil 
eller kollektiv metode, shuttle eller lignende.  
 
Kommunedirektøren finner at leilighetene på Pellestova trolig ikke vil ha noe særskilt betydning 
for antall solgte heiskort i alpinanlegget. De som vil kjøre alpin vil trolig booke seg inn nærmere 
anlegget. Avstanden fra alpinanlegget gjør at enhetene på Pellestova ikke er egnet etter 
strategien om knutepunktsetablering av varme senger. Plasseringen er for langt ut i forhold til 
alle andre fasiliteter som ligger i og ved alpinbakken. Kommunedirektøren peker på at behovet 
for varme senger primært ligger i knutepunkter og kjerneområdet for alpindestinasjonen. 
 
Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning at Pellestovas fremtidige reguleringsformål 
kun er betinget at hvilken utvikling politikerne i Øyer kommune ønsker at skal skje på 
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Pellestova. Utbygger ønsker å bygge kalde leiligheter av resterende utbyggingsvolum. Videre 
ønsker utbygger å imøtekomme sameiet av eksisterende leiligheter med deres ønske om å få 
stadfestet/omregulert sine leiligheter til kalde leiligheter. Kommunedirektøren finner at dette 
ikke er i strid med knutepunktsstrategiene som er lagt til grunn for arbeidet med KDP Øyer sør.  
 
Marked – forvaltningsmessige forhold og håndheving 
I gjeldende reguleringsplan åpnes det for at varme leiligheter kan selges, men at det må være 
en utleieklausul. Denne klausulen ble endret i 2010, slik at 35 leiligheter fikk endret status til 
kalde leiligheter. De resterende 15 leilighetene fikk skjerpet utleieplikt til 100% utleie.  
 
Kommunedirektøren finner at varme senger kan være et pluss for Pellestova med 
restauranttilbud, kurs, konferanser mm, dersom det organiseres i en felles booking lokalt som 
gjør at hotellet til enhver tid vet hvor mye ekstra kapasitet de kan benytte gjennom året. Det 
fordrer også at hotellet ønsker å ha en slik reserve å spille på, med det merarbeidet som dette 
vil utløse for dem. De må følge opp eierne av disse enhetene og få et samarbeid til å fungere. 
Pellestova hotell AS fremfører at de ikke har behov for slik kapasitet, og at ønske om å bygge de 
tre siste leilighetsbyggene hovedsakelig begrunnes med finansiering av hotellets utvikling og 
enheter som benytter hotellets serveringstilbud. Dersom enhetene leies ut når eier ikke bruker 
enheten vil da være en bonus.  
 
Forvaltningsmessig har kommunen liten eller ingen kapasitet til å følge opp og håndheve 
utleiekrav, noe som igjen i praksis blir papirbestemmelser. Det er selvsagt mulig å ha en 
dokumentkontroll av eksempelvis næringsoppgave, for å få oversikt over inntekstomfanget av 
utleie. Dette må trolig gjøres i samarbeid med skattemyndighetene, og kommunedirektøren er 
ikke kjent med at dette gjøres i andre kommuner. Rett til slikt innsyn fra kommunen og evt. 
reaksjonsmuligheter er ikke kjent.  
 
Salg av slike leiligheter uten at utbygger ønsker å sette dette i et system som sikrer utleie, 
eksempelvis via tinglyste klausuler, vil være vanskelig å følge opp. Det vil da være opp til kjøper 
om de ønsker å imøtekomme arealformålets bestemmelser. I mange tilfeller anser utbyggere 
dette som prosjekter som kan gi heftelser og begrenset etterspørsel i markedet, 
annenhåndsverdi og mulighet for omsetning av leilighetene, - ref. vurderinger sak 05/993. 
 
Presedensvirkning 
Slik kommunedirektøren ser det vil etablering av kalde senger på Pellestova ikke gi noe økt 
press på andre utbyggingsområder i Hafjell, da Pellestova er et annet markedssegment enn 
alpinanlegget. Alpinanlegget er det kommersielle kjerneområdet der behovet for varme senger 
er størst og kommer klarest til uttrykk. Ei heller vil det være noe fare for at hotellet på Hornsjø 
kan argumentere for omregulering til kalde senger dersom det åpnes for dette i planendringen. 
Hornsjø Hotell ligger i randsonen til villreinsone 2, lengre inn i fjellet. Området har i dag ingen 
reguleringsplan, men området er avsatt til hotell i kommuneplanens arealdel. Dette er historisk 
betinget for å ha rett formål på et gammelt høyfjellshotell langt inn i Øyerfjellet. Innspill til 
fritidsbebyggelse i kommuneplanprosessen i nærheten av Hornsjø hotell ble også avvist 
gjennom konsekvensutredningen i 2014.  
 
Alternative løsninger for planforslaget 
Da planprogrammet ble fastsatt, var endring av formålet til fritidsleiligheter, uten krav til utleie, 
også noe som skulle vurderes i planarbeidet. Når kommunestyret vedtok lempinger i 
utleiekravet i 2010, var markedet for sell&lease-back leilighetene borte og omsetning av 
leiligheter med slikt utleiekrav ikke omsettelig i markedet.  I dagens marked vil dette være helt 
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avhengig av beliggenhet, og markedets vilje til å investere i utleieprosjekter som er avgjørende 
for om prosjektet vil la seg realisere. Det kommersielle kjerneområder som varme senger i Øyer 
er alpinanlegget med heiser og tilhørende fasiliteter. Det må derfor være spesielle faktorer som 
kan gjøre at Pellestova er attraktiv som investeringsobjekt for utleie. 
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det først og fremst er Øyer kommunes ønske om 
arealbruk på Pellestova som må legge føringer for forestående planendring. Slik 
kommunedirektøren ser det, så kan det være alternativer å vurdere. Beliggenheten til 
Pellestova er helt unik i Øyer, og fremstår som en perle for alle som verdsetter fjellet; sommer 
som vinter. Hotellets kvalitet hva gjelder serveringstilbud er også med på å heve områdets 
attraktivitet. Kommunedirektøren finner at det både kan være egnet for turist- og fritidsformål 
på gjenstående leilighetsprosjekter og fritidsformål eller en kombinasjon av dette. 
Kommunedirektøren finner likevel at det bør rettes, slik at eksisterende bebyggelse reguleres til 
fritidsformål i tråd med vedtaket i 2010. Disse 35 leilighetene er ikke samlet i bygningsmassene, 
slik at de leilighetene som skal leies ut 100 % ligger spredt på de oppførte byggene. 
Kommunedirektøren vil anbefale at alle eksisterende leilighetsbygg avsettes til fritidsformål 
med kalde senger. Ifølge utbygger er dette også et omforent ønske fra sameiet.  
 
Alternative formål for de fremtidige leilighetsbyggene 
Dersom fremtidige leilighetsbygg reguleres til kalde senger, der det er mulighet for utleie uten 
krav til omfang, vil det trolig resultere i utleie av disse i en viss grad. I hvor stor grad disse vil 
være i utleie avhenger av kjøper. Flere og flere kjøpere ser potensialet i å delfinansiere sin 
investering ved utleie. Om dette også vil skje på Pellestova dersom det bygges kalde enheter 
kan ikke forutsies. Erfaringsmessig er leiligheter mer attraktive å leie ut, og potensialet for å 
kunne kjøpe seg inn i et segment som kan finansieres med utleie, dog uten plikt, vil kunne 
ansees som attraktivt. Det er ikke gjennomført undersøkelser som underbygger teorien bak 
dette, men bookingselskapene og alpinsenteret fremfører også at attraktive leiligheter hva 
gjelder kvalitet og beliggenhet er attraktive i leiemarkedet. Kommunedirektøren legger til grunn 
for sine betraktninger at både utbyggers ønske om helhetlig arkitektonisk uttrykk, kvalitet på 
utførelse og beliggenhet tilsier at utleie av kalde enheter på Pellestova vil være meget 
attraktivt. 
 
Dersom det ikke er ønskelig å imøtekomme forslagsstillers ønske om å endre arealformål for de 
fremtidige leilighetsbyggene mener kommunedirektøren det kan vurderes en oppdeling. Det 
fremtidige leilighetsbygget som på situasjonsplanen er plassert sør for hotellet mellom 
eksisterende leilighetsbygg og foreslått plassert slakteribygg, A3, kan reguleres til turist- og 
fritidsformål, mens de to øvrige fremtidige leilighetsbyggene i nordvest (A1 og A2) omreguleres 
til fritidsformål – kalde enheter. 
 
For arealer med turist- og fritidsformål, må det forventes at enheten leies ut i tråd med 
departementets krav om utleie i 9 mnd./år. Disse leilighetene kan også selges, på lik linje med 
kalde leiligheter. 
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Alternativt plankart med Fritids- og turistformål - bygg A3 

 
 
OPPSUMMERING VAME OG KALDE SENGER, DRIFT OG REGULERINGSFORMÅL 
Kommunedirektøren har prøvd å belyse problemstillingen utfra andre tilsvarende destinasjoner 
og hvordan dette der blir vurdert og håndtert i Trysil og Hemsedal.  
 
I forhold til tenkning og metodikk som beskrives som ABC områder i Hemsedal, vil Pellestova 
defineres som et C-område. I Trysil ligger også private leiligheter i randsonen. 
Frittliggende fritidsboliger ligger ytterst. 
 
Med utgangspunkt i strategi med knutepunktstenkning i Entre Øyer, Masterplan og satsing på 
kommersielle senger i regi av Aplinco knyttet til heisanlegg og kjerneområder for deres 
aktivitet, er Pellestovas beliggenhet utenfor kjerneområdene, knutepunktene og i periferien. 
Med det grepet som tidligere ble gjort ved endring av utleieplikt, har Pellestova, slik 
kommunedirektøren ser det, tatt et skritt i retning bort fra utleieplikt til frivillig utleie.   
 
Pellestova har en spesiell plass i historien med Pelle Skalmstad som i sin tid bygget opp 
Pellestova. Det er et mål for svært mange dagsturister både fra Lillehammer og Øyer. 
Kommunedirektøren ser Pellestova som et annet marked enn alpindestinasjonen Hafjell. Dette 
er dagsturisme, bruk i weekender av eiere av fritidsleiligheter, kurs og konferanser med 
deltakelse 30 +/-, fokus på lokalmat mv.  
 
Rammene i gjeldende plan gir en samlet utbygging på inntil 90 fritidsleiligheter i tillegg til 
hotellets sengekapasitet og fasiliteter. Planen er å rendyrke hotell og kommersiell drift med 
restaurant, viltslakteri med kurs og tilbud og Pellekroa for dagsturister. Fritidsleilighetene blir et 
tillegg med fremtidige muligheter for utleie (uten plikt). Dette vil sluttføre gjeldende plan og 
kan gi et finansielt grunnlag for drift og utvikling av Pellestova Hotell videre.   
 
Kommunedirektøren vil anbefale at utbygging av leiligheter gjøres som fritidsformål med 
tillatelse til utleie, men uten noen form for utleieplikt, i samsvar med innsendt forslag til 
planendring. Alternativt foreslås det at eksisterende leilighetsbygg omreguleres til fritidsformål. 
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Videre at to av tre nye leilighetsbygg omreguleres til fritidsformål, mens fremtidig leilighetsbygg 
nærmest hotellet reguleres til turist- og fritidsformål med utleieplikt i tråd med departementets 
krav til utleie 9 mnd/år. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn samme holdning til inngjerding på Pellestova som for 
liknende bygg med skjermingsbehov i Hafjell. Det foreslås derfor at planbestemmelsen om 
gjerding gjøres noe strammere slik at ikke hele området kan inngjerdes.  
 
Kommunedirektøren legger fram et alternativt planforslag med endringer av plankart og 
bestemmelser til behandling. 
 
PLANKART 
I kommunedirektørens alternative plankart foreslås området A3 regulert til Fritids- og 
turistformål. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt. 1.3 
Fritids- og turistformål (tekst til alternativt plankart) 
Bygg A3 med tilhørende tomteareal foreslås regulert til Fritids- og turistformål med samme 
utnyttelsesgrad som om det var en del av F2. 
 
Nytt pkt. 2.5 Klima og miljø 
Det settes krav om utarbeidelse av plan for klima- og miljøtiltak ved utbyggingen, klima- og 
miljøtiltaksplan – (KMP). Denne skal vise hvordan prosjektet skal bidra til å nå målene om 
klimagassreduksjon i 2030. KMP skal synliggjøre en stipulert årlig reduksjon av 
klimagassutslipp for å nå målene iht klimalovens § 3. Planen skal ta utgangspunkt i dagens 
praksis og bygging (referansebygg) mht. klimagassutslipp. Klimagassreduksjon beregnes 
utfra tidslinjen med årlige klimagassreduksjoner, iht. KMP, etter tidspunkt for ferdigstillelse 
av tiltaket. Ved gjennomføring av utbygging skal tiltak for klimagassreduksjon, beregnet iht. 
NS3720, vise klimagassreduksjon ved igangsetting av tiltaket og faktisk utslipp, «SOM 
BYGGET» ved ferdigstillelsestidspunkt for bygget/tiltaket. 
 
Nytt pkt. 2.6 Utendørs belysning 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset har en intern funksjon uten å 
påvirke omgivelsene. 
 
Nytt pkt. 2.7 Overskuddsmasser – deponi eller massebalanse 
Det skal i plan for utbygging beskrives håndtering av masser, massebalanse og behov  
for deponering av masser.  

 
Nytt pkt. 2.9 Gjerder 
Det tillates kun inngjerding av områder for å hindre beitedyr til områder og soner der det er 
spesielle hygienekrav som f. eks. områder for matservering, varemottak mv. Tiltaket er 
søknadspliktig.  

 
 
Kommunedirektøren anbefaler å sende begge forslagene ut på offentlig ettersyn: 
1. Planforslag fra forslagsstiller 
2. Planforslag fra kommunedirektøren med alternativt plankart og 
reguleringsbestemmelser (rød tekst i planbestemmelsene)  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser. 
Disse er merket med rød skrift. 
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn; 
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommune, datert 30.05.2022 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 


