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LØYPETRASÉ HAFJELL SØR, FRA HUNDERSÆTERVEGEN TIL «TOBIAS-SVINGEN» 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, SAMT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE 
«OMRÅDEPLAN FOR H5 OG H6 STORSTEINVEGEN I HAFJELL».  

Vi viser til Teams-møte 20.01.2022 hvor representanter fra tiltakshaver og kommunen var til stede. 
Tiltakshaver informerte i dette møtet om planleggingsprosessen, og hvorfor det ikke er mulig å 
etablere løypa der hvor den er avsatt i gjeldene reguleringsplan, «Områdeplan for H5 og H6 
Storsteinvegen i Hafjell». 
Det ble på møtet sagt at tiltakshaver derfor måtte søke om dispensasjon fra gjeldende områdeplan.  
Dette kunne gjøres samtidig med søknad om tiltales til tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. 
 
På vegne av tiltakshaver Sørbygda Infra AS søker vi derfor om tillatelse til etablering av skiløype i 
Hafjell Sør som vist på vedlagte tegninger, samt om dispensasjon fra gjeldene områdeplan med 
begrunnelse redegjort for under. 
 

Nabovarsel 
Det er sendt varsel til berørte grunneiere. Alle grunneiere har samtykket til tiltaket.  
  

Øyer kommune 
Byggesak, areal og geomatikk 
Kongsvegen 325 
 
2636 Øyer 

Att.: Vår ref.: 20035 11.03.2022 
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Søknad om dispensasjon fra formål i gjeldende områdeplan. 
Søknaden gjelder som dispensasjon fra gjeldene områdeplan for H5 og H6 Storsteinvegen i Hafjell. 

 
FIGUR 1 UTSNITT FRA GJELDENDE OMRÅDEPLAN 
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Omtalte løype er vist i planen, men da med en tilknytning til alpinanlegget til en tenkt fremtidig 
nedfart. Nå har alpinsenteret ingen umiddelbare planer om å bygge denne nedfarten, og løypen vist i 
områdeplanen vil derfor ende ut i ingenting. Etablering av løypen er et rekkefølgekrav, og må således 
etableres nå. 
 
Etter flere runder med nøye vurderinger har tiltakshaver endt opp med at en tilknytning til alpin-
anlegget ved «Tobias-svingen» er den mest hensiktsmessige løsningen. Denne traseen er vist i 
vedlegg E1. 
For å få ensidig fall på traseen er det nødvendig å senke terrenget ved «Tobias-svingen» med ca. 5 
meter. 
 
Konsekvenser for de hensyn planen er satt til å ivareta: 

Ifølge PBL §19-2 kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Foreslått trase sammenfaller med gjeldene områdeplan på store deler av strekket, men fraviker på 
andre deler.  
Der hvor traseen fraviker fra områdeplanen, vil den bli liggende i område avsatt til landbruk. 
Samtidig vil områder avsatt til skiløypetrase i områdeplanen ikke bli benyttet til dette, og kan 
benyttes til landbruk. Dette medfører at tilgjengelig areal til landbruk vil bli det samme som forutsatt 
i områdeplanen. 
Med denne begrunnelsen mener vi at fordelene er klart større enn ulempene med beskrevet løsning, 

og vilkårene for dispensasjon er etter vår vurdering oppfylt. 
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Søknad om tillatelse til tiltak 
På vegne av tiltakshaver Sørbygda Infra AS søker vi om tillatelse til etablering av skiløype i Hafjell Sør 
som vist på vedlagte tegninger. 
 
Søknaden ønskes behandlet etter ett-trinns søknadsbehandling. 
 
Selskapet Sørbygda Infra AS er en sammenslutning av grunneiere og utbyggere i området, og har 
avtale for berørte arealer. 
 
Tiltaket strekker seg over følgende eiendommer i Øyer kommune: 
 

Gnr. Bnr. 

4 1 

6 2 

6 74 

5 81 

6 1 

5 7 

6 76 

11 1 

10 1 

12 17 

 

Vurdering av overvann 

Det er flere bekkedrag i området, og planlagt trase krysser hensynsone H320_Flom på tre steder. 
 
I gjeldende reguleringsbestemmelser står følgende: 
«Nye og eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone flomfare 
eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere 200 års flom jfr. 
sikkerhetskrav i TEK10.». 
 
Alle bekkekryssinger dimensjoneres for å håndtere 200 års flom med 40% klimapåslag. Dette er tenkt 
utført med stikkrenner, platebru eller klopp, alt ettersom hva som er mest hensiktsmessig på stedet. 
 
Opparbeidet løypetrase er tenkt naturlig revegetert og tiltaket ansees derfor ikke å føre til 
nevneverdig økt avrenningshastighet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

F-1 Redegjørelse.docx  
www.structor.no  Side 5 av 5 

Ansvar og gjennomføring 

Ansvarlige foretak for de ulike fagområdene framgår av vedlagte gjennomføringsplan. 

Firmaene har solid erfaring fra tilsvarende arbeider. 

 

Anleggsarbeidene vil starte opp så snart igangsettingstillatelse foreligger. 

Vi håper med denne søknaden å ha gitt de mest relevante opplysninger. Ønskes ytterligere 

informasjon i forbindelse med søknadsbehandlingen, vennligst ta kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 
Structor Lillehammer AS 
 

  

Morten Røros   
Tlf 902 71 740 
Morten.roros@structor.no 

  

  




