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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - HØRING AV OPPHEVELSE AV ELDRE 
REGULERINGSPLAN PLAN ID 353 - 
BÅDSTØSVINGEN 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-10 og 12-14 varsles med dette oppstart 
og høring av et planarbeid for å oppheve en eldre boligplan, Bådstøsvingen, på Tretten. 
 
Bådstøsvingen, planID 353, ble vedtatt 27.4.1989 i KST-sak 31/89. Planen er svært enkel og 
vises under: 
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Bestemmelsene er enkle og er limt inn under: 

 
 
Det er gjort en mindre endring i bestemmelsene slik at arealformål I endres til boligformål. 
Dette er gjort i KST-sak 0079/00 i møte 31.8.2000. Plankartet ble ikke endret. Disse 
bestemmelsene ligger som vedlegg 1. 
 
Innenfor reguleringsplanen er det i dag kun boligbebyggelse ( 5 ubebygde tomter) og 
friområde.  
 
Styringsparametre i overordnet plan dersom planen oppheves 

Kommuneplan for Øyer (2018-2028) 
ble vedtatt 27.9.2018. I 
kommuneplanen er området vist som 
boligformål unntatt området nordøst i 
reguleringsplanen, som i 
kommuneplanen er lagt inn som LNF-
F. Området i nordøst er relativt bratt. I 
forbindelse med høring av 
kommuneplanen ble det ikke inngitt 
merknad på at dette arealet var tatt ut 
som boligområde og erstattet med 
friluftsområde. 
 
 
 

 
I kommuneplanen er det mer generelle bestemmelser for utnyttelse av boligformål, både 
eksisterende og fremtidige områder. Pkt. 2.1.2 i kommuneplanen gir bestemmelser som vil 
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komme til anvendelse. Dette punktet viser videre til de generelle bestemmelser og 
retningslinjer gitt i pkt. 2.1. Disse punktene i kommuneplanen er inntatt som et vedlegg 2 til 
dette brevet. 
 
Kommunen mener kommuneplanens bestemmelser er tilstrekkelige til å utvikle de 
resterende tomtene som ikke er bebygd. Videre er dette også bestemmelser som kan 
benyttes for å vurdere tiltak på allerede bebygde tomter. Gjeldende reguleringsplan tar 
utgangspunkt i %TU som igjen relaterer seg til BRA. Dette legger uhensiktsmessig 
begrensning på tomter som er egnet for sokkeletasje. Kommuneplanen relaterer bebyggelse 
til BYA. Dette passer bedre i området med tanke på utnyttelsesgrad. 
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at reguleringsplan for Bådstøsvingen kan 
oppheves etter prosess med medvirknign av berørte parter og regionale myndigheter. 
Planen er utdatert. 
 
Videre prosess 
Oppstart og høring varsles samtidig. Dersom det i høringen fremkommer elementer som har  
innvirkning på forslaget og valgt prosess, vil dette brevet betraktes som et oppstartsvarsel 
og det må vurderes høring av forslaget før det kan sluttbehandles. Dersom det derimot ikke 
kommer vesentlige innvendinger, vil forslaget om opphør av reguleringsplan tas til 
sluttbehandling. 
 
Merknader 
Innspill til forslag om opphevelse av reguleringsplan kan sendes til postmottak@ 
oyer.kommune.no. Eller pr brev til Øyer kommune, Postboks 4, 2637 Øyer. Merknaden bes 
merkes 20/4376. 
 
Frist for å komme med innspill er 14.2.2021. Relevante dokumenter ligger på Øyer 
kommune sine hjemmesider, selvbetjening -> høringer -> pågående høringer; 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anita Lerfald Vedum 
Fagleder Plan 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Planendring av bestemmelser -KST-sak 0079/00 
2. Utklipp fra kommuneplanens bestemmelser for boligbebyggelse 
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Vedlegg1: 
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Vedlegg 2: Kommuneplanens bestemmelser 

 
 


