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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealformål; fritids- og turistformål 
Uttalelse fra Lillehammer Region brannvesen, 31.3.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som 
søker beskyttelse (asylsøkere).  7.3.2022. 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger kommunestyret i Øyer kommune midlertidig 
dispensasjon fra Kommuneplan for Øyer kap. 2.7 om arealformål fritids- og turistformål.  
 
Formålet med midlertidig dispensasjon er å kunne etablere et akuttmottak for innkvartering 
av personer som trenger beskyttelse på Hornsjø Fjellshotell. Dispensasjonen gjelder til 
behovet opphører, og senest 1.1.2024. 
 
Vilkår for den midlertidige dispensasjonen: 

• Den nyeste hotelldelen, med 146 sengeplasser, kan tas i bruk når alarmoverføring er 
på plass og det foreligger rutiner for nattevakt o.a. 

• Det tillates ikke bruk av eldre hotelldel med 46 sengeplasser før avvik mht. 
brannteknisk tilstandsrapport er utbedret. 

• Andre rom som ikke er definert som hotellrom kan ikke brukes som soverom før 
alternative rømningsveier er omsøkt og etablert. 

• Hotellet er dimensjonert for 203 sengeplasser. Dette tallet kan ikke overskrides uten 
samtykke fra brannteknisk konsulent og/eller kommunen. 

 
 
Gebyr pålegges etter gjeldende gebyrregulativ. 
 
 
Saksutredning: 
Viser til innkommen søknad om dispensasjon fra arealformål «fritids- og turistformål», samt 
henstilling om å slippe å betale forvaltningsgebyr for søknaden. 
 



  Sak 38/22 
 

 Side 3 av 6   
 

Søknaden er begrunnet med at formålet bak bestemmelsen ikke settes til side, samt at 
fordelene ved å innvilge dispensasjon er langt større enn ulempene ved å nekte 
dispensasjon.  
 
Gondolin Hotel og Resort AS ønsker å få slippe saksbehandlingsgebyr fordi de fremfører at 
dispensasjonen anses som unødvendig. 
 
Hornsjø Fjellshotell er nylig kjøpt av Gondolin Hotell og Resort AS. Disse skal inngå en avtale 
med HERO mottak for drift av akuttmottak på hotellet.  
 
Øyer kommune deltok, sammen med Lillehammer region brannvesen, på befaring av 
hotellet 30.3.2022. I brev til kommunen etter befaringen fremsetter Lillehammer region 
brannvesen konklusjon på hvilke arealer som kan benyttes så å si umiddelbart, samt hvilke 
vilkår som må være oppfylt for å kunne disponere hele hotellet. 
 
Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som 
søker beskyttelse (asylsøkere), ble vedtatt 7.3.2022. Heretter kalt Forskriften. Forskriften 
gjelder til 1.1.2024. 
 
Forskriften § 2 gir unntak slik at det ikke blir nødvendig å søke bruksendring for å kunne ta i 
bruk bygning som er matrikulert til formål som ikke omfatter innkvartering av asylsøkere. 
Likeledes er det unntak for å plassere midlertidige bygninger til samme formål, 
innkvartering. Unntaket gjelder under gitte forutsetninger gitt i paragrafen.  
 
Forskriften § 4 gir føringer for behandling av dispensasjoner fra arealplaner. Det står i andre 
ledd: Der tidsbestemt bruksendring eller plassering av midlertidige bygninger er avhengig av 
dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal søknad om dispensasjon avgjøres av 
kommunen innen fem dager. Fristen kan ikke forlenges. 
 
I denne konkrete saken er det eksisterende bygningsmasse på Hornsjø Fjellhotell som skal 
brukes til innkvarteringsformål. Forskriften § 4, første ledd om midlertidige bygninger 
kommer derfor ikke til anvendelse, men andre ledd må brukes. 
 
I kommuneplanen er Hornsjø Fjellhotell avsatt til arealformålet fritids- og turistformål. 
Området er ikke regulert. Om fritids-og turistformål står det: «Arealbruksformålet fritids- og 
turistformål (BFT) omfatter nåværende næringsbebyggelse innen reiselivsnæringa i form av 
hotell, motell, fjellstuer, kaféer, campingplasser og utleie av hytter og fritidsleiligheter og 
lignende. Arealene er dels omfattet av reguleringsplaner og er dels uregulert areal.»   
 
Kommunedirektøren finner ikke at hotelldrift kan likestilles med drift av akuttmottak, da det 
trolig vil være behov for mer tilrettelegging på et mottak. Der vil det trolig bli behov for å yte 
tjenester på stedet som ikke inngår i ordinær hotelldrift. Kommunen selv bemanner opp for 
å kunne yte hjelp og tjenestetilbud. Noe av dette vil trolig bli tilbudt på innkvarteringsstedet. 
 
Kommunedirektøren finner derfor at det er behov for å behandle en søknad om 
dispensasjon fra arealformålet, og tar søknaden til behandling. Et akuttmottak er ikke 
likestilt med et hotell. 
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Resultat av befaringen fra Lillehammer region brannvesen og Øyer kommune ligger vedlagt. 
Kommunedirektøren finner at vilkår satt i uttalelsen etter befaringen må gjøres gjeldende 
for den tidsbestemte dispensasjonen for endret bruk av Hornsjø Fjellhotell. 
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Forskriften gir unntak fra krav om 
høring til naboer, jf. forskriftens § 5. Forskriften legger føringer slik at det i 
saksbehandlingstiden på 5 dager også skal inngå høring til regionale og statlige myndigheter, 
jf. forskriften § 4 tredje ledd. Det vil være vanskelig å gjennomføre en høring innen tidsfristen 
og kommunedirektøren har i dette tilfellet funnet at høring ikke gjennomføres. 
  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Plangrunnlaget 
Det er ikke noe føringer for arealformålet som er relevant i denne saken. Bygningsmassen er 
eksisterende og det er ikke aktuelt med midlertidig plassering av bygninger. 
 
 
Vurdering: 

Hensynet bak arealformålet 

En midlertidig annen bruk av Hornsjø Fjellhotell vil ikke sette hensynet bak arealformålet til 
side. Det tillegges også vekt bygningsmassen ikke endres slik at arealformålet for fremtiden 
svekkes. Overnatting og bevertning vil naturlig inngå som en del av bruken. I tillegg til den 
bruk som naturlig vil være ved et akuttmottak. Helse- og sosiale tjenester, undervisning, 
omsorg, veiledning mm. Gitt beliggenheten, vil det trolig være aktuelt å yte tjenester på 
stedet fremfor å frakte beboerne til alle tjenestebehov som måtte foreligge.  

 

Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes opp 
mot ulempene. 
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I dette konkrete tilfellet vil det være klart større fordeler enn ulemper ved å tillate en 
midlertidig dispensasjon. Verden står i en krise og flukten fra Ukraina nå avhjelpes. Øyer 
kommune er positive til at kommunen kan huse et akuttmottak på Hornsjø Fjellhotell.  
 
Ulempene ved å tillate akuttmottak på Hornsjø Fjellhotell knytter seg hovedsakelig til 
reiseavstander og omgivelser som nå på våren kan virke noe øde for de som kommer fra 
krigsområder. Men med god tilrettelegging for logistikk vil dette løse seg på en god måte.  
 

Samlet vurdering av dispensasjonssøknaden 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynene bak arealformålet ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 

Lillehammer region brannvesen har hatt befaring og gitt tilbakemelding på hvilke områder 
som kan godkjennes med kun små justeringer. Kommunedirektøren finner at det må settes 
vilkår som understøtter brannvesenets konklusjoner. 

 

Om gebyrfastsettelse 

Gondolin Hotell og Resort AS søker om å få slippe å betale saksbehandlingsgebyret for 
dispensasjonssøknaden.  

Kommunedirektøren finner at den midlertidige forskriften ikke åpner for å tillate 
etableringen av akuttmottak innenfor arealformålet uten forutgående 
dispensasjonsbehandling. Således foreligger det grunn til å ilegge saksbehandlingsgebyr.  

Gebyrsatsen for 2022 er kr. 11 100,- for «Enkle søknader med lite arbeidsomfang som 
behandles i plan- og miljøutvalget». Kommunedirektøren finner at søknaden kan falle 
innenfor denne definisjonen.  

Gebyrregulativet er vedtatt på forskriftsform. Det betyr at den gjelder for alle. Finner 
kommunestyret at Gondolin Hotell og Resort AS bør bli imøtekommet i henstillingen om å 
slippe saksbehandlingsgebyr, kan dette først tas stilling til ved en klage fra Gondolin på 
vedtaket om gebyrfastsettelse. Gebyret sendes ut etter vedtak i denne saken.  

 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger kommunestyret i Øyer kommune midlertidig 
dispensasjon fra Kommuneplan for Øyer kap. 2.7 om arealformål fritids- og turistformål.  
 
Formålet med midlertidig dispensasjon er å kunne etablere et akuttmottak for innkvartering 
av personer som trenger beskyttelse på Hornsjø Fjellhotell. Dispensasjonen gjelder til 
behovet opphører, og senest 1.1.2024. 
 
Vilkår for den midlertidige dispensasjonen: 
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• Den nyeste hotelldelen, med 146 sengeplasser, kan tas i bruk når alarmoverføring er 
på plass og det foreligger rutiner for nattevakt o.a. 

• Det tillates ikke bruk av eldre hotelldel med 46 sengeplasser før avvik mht. 
brannteknisk tilstandsrapport er utbedret. 

• Andre rom som ikke er definert som hotellrom kan ikke brukes som soverom før 
alternative rømningsveier er omsøkt og etablert. 

• Hotellet er dimensjonert for 203 sengeplasser. Dette tallet kan ikke overskrides uten 
samtykke fra brannteknisk konsulent og/eller kommunen. 

 
 
Gebyr pålegges etter gjeldende gebyrregulativ. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 


