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DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD - UTBYGGING AV BÅDSTØ HAVN OG 
TILRETTELEGGING AV BADEPLASS OG FISKEPLASS  
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Sammendrag: 
Foreningen Bådstø havn søker om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterssonen langs 
vassdrag, og fra flere bestemmelser i kommuneplanens arealdel, i den hensikt å 
tilrettelegge for fortøyning av fritidsbåter og bedre tilgjengelighet til strandsonen. 
Regionale myndigheter har blitt hørt. Kommunedirektørens samlede vurdering er at tiltaket 
kan gjennomføres uten målbare negative konsekvenser for naturmiljøet. De kumulative 
vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at det innvilges 
dispensasjon. 
 
Saksutredning: 
Bådstø Havn v/ Bjørn Olav Nyfløt søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 
om byggeforbud i 100-meterssonen langs vassdrag, likelydende bestemmelsene 1.20 B i 
kommuneplanens arealdel, samt flere andre bestemmelser i samme plan. Tiltakene som 
ønskes gjennomført er fjerning av 20 cm mudder fra elvebunnen, utsetting av båtbrygge for 
inntil 24 båter, opprydding og pynting av gammel molo, oppsett av sikringsgjerde på molo, 
og pynting av hele området rundt og på båthavna. Området fremstår i dag som rotete og 
noe ufremkommelig, med nivåforskjeller og betongrester og armeringsjern i dagen. 
Hensikten med arbeidene er å gjøre det bedre å kjøre inn og ut av havna med båter, samt å 
legge til rette for at også barn og personer med bevegelseshemminger skal kunne bruke 
området til bading og fisking. Søker opplyser at fiskeplassen ytterst på moloen skal gjøres 
tilgjengelig med rullestol. Området har vært brukt som båthavn siden 2020. 
 



 
 
Plangrunnlaget: 
Byggeforbud i 100-meterssonen langs vassdrag 
Kommuneplanens bestemmelse 1.20 b forbyr tiltak som det omsøkte nærmere Lågen enn 
100 meter. Bestemmelsen harmonerer med pbl § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag, og vurderes å ha samme effekt på det omsøkte tiltaket. Denne bestemmelsen og 
pbl § 1-8 er vurdert samlet. 
 
Krav om detaljregulering 
Bådstø havn ligger i et område avsatt til grøntstruktur i kommuneplanens arealdel. Dette 
arealformålet omfatter regulerte friområder, friluftsområder, turdrag, stier og løyper, 
parker, lekeplasser, og vegetasjonssoner, naturområder og naturmiljø som er en naturlig 
del av grønnstrukturen. Bestemmelse 4 b om grøntstruktur sier at mindre tiltak for 
tilrettelegging for friluftsliv kan tillates uten reguleringsplan dersom tiltaket ikke får 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. Pbl § 12-1. Retningslinjen til arealformålet er 
at grøntområdene langs Lågen ved Tingberg og på Tretten skal bevares og forsterkes.  
 
Forbud mot utfyllinger eller inngrep 
Kommuneplanens bestemmelse 6.1 b forbyr grusuttak, utfyllinger eller inngrep som endrer 
de økologiske forholdene langs elver og vassdrag. 
 
Lovgrunnlaget: 
Plan- og bygningsloven 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon eventuelt kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale 
og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av pbl. § 19-2. Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale 



interesser, kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 
større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Kommunen må ikke gi godkjenning til utbygging i fareområder, uten at sikkerheten er 
ivaretatt. Hvis tiltaket kan være utsatt for naturfare, som flom og skred, skal kommunen 
påse at tiltakshaver dokumenterer at kravene i pbl. § 28-1 og byggteknisk forskrift (TEK17) 
kap. 7, er oppfylt. 
 
Naturmangfoldloven 
Prinsippene for offentlig beslutningstaking i lovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingene skal fremgå av 
beslutningen. 
 
Lakse- og innlandsfiskloven 
Etter forskrift til lakse- og innlandsfiskloven, kreves det tillatelse fra statsforvalteren eller 
fylkeskommunen for å sette i verk fysiske tiltak i vassdrag. Innlandet fylkeskommune har i 
samråd med Statsforvalteren i Innlandet gitt tillatelse til fjerning av mudder. Tillatelsen 
forutsetter at tiltaket gjennomføres i perioden 15. juni – 15. september, for å unngå at 
fiskerogn og plommesekkyngel ikke graves opp eller slammes ned av finstoff. 
 
Forskrift om fredning av Trettenstryka fuglefredningsområde 
Like nedstrøms Bådstø havn ligger Trettenstryka fuglefredningsområde. Formålet med 
fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn 
til overvintrende fossekall og annen vannfugl. Motorisert ferdsel til vanns og på is, samt 
lavtflyging, er forbudt, og dette gjelder også bruk av modellbåter og modellfly. 
Verneforskriften inneholder imidlertid en bestemmelse om at forbudet mot motorisert 
ferdsel ikke er til hinder for bruk av motorbåt, så framt farten er under 5 knop og det blir 
vist spesiell aktsomhet overfor fuglelivet. 
 
Bestemmelser for sikringssone rundt Tretten vannverk 
Bådstø havn ligger plassert i det som er sikringssone II B for Tretten vannverk. Sonen har 
følgende bestemmelser om hva som ikke er tillatt: 
 

 



 
Naboer og berørte interesser: 
Søknad om tillatelse til tiltak og om dispensasjon er nabovarslet. Kommunen har sendt 
saken til høring hos Statens vegvesen, Nye Veier, Innlandet Fylkeskommune, 
Statsforvalteren i Innlandet, Mattilsynet og NVE. Merknader som kom inn er oppsummert i 
tabellen under: 
 

Støtter vurderingene rundt tilrettelegging 
og universell utforming av området for å 
bedre tilgjengeligheten for flere, og 
samtidig unngå en privatisering av 
området. 

Innlandet fylkeskommune 

Etterlyser bedre tegningsgrunnlag for å 
kunne vurdere tiltaket, men legger 
kommunens vurdering til grunn, hensyntar 
at båthavnen allerede er anlagt, og 
forutsetter at hensyn til grøntstruktur og 
kantvegetasjon ivaretas. 
Kantvegetasjon må ivaretas NVE 
Oppfølging av bestemmelser i pbl om 
sikker byggegrunn 
Overskuddsmasser må ikke brukes i andre 
vassdrag. Maskiner som har vært brukt i 
andre vassdrag skal være 
vasket/desinfisert/tørket for å unngå 
spredning av parasitten Gyrodactylus 
salaris. 
Bestemmelsene for hensynssonen til 
Tretten vannverk må følges under og etter 
arbeidene. 

Mattilsynet 

Mattilsynet ønsker å holdes orientert i den 
videre saksgangen. 
Statsforvalteren har utarbeidet 
informasjonsplakater for Trettenstryka 
fuglefredningsområde, som kan leveres til 
kommunen. 
Forutsetter at tiltakene ikke utformes slik 
at strandsonen privatiseres, men at 
området fortsatt blir tilgjengelig for 
allmennheten. 

Statsforvalteren i Innlandet 

Minner om kravet om kantvegetasjon langs 
vassdrag, og forutsetter at resterende 
kantvegetasjon ivaretas. 

 
 
  



Vurdering: 
Byggeforbud i 100-meterssonen 
Motivene bak byggeforbudet i 100-meterssonen går frem av forarbeidene til pbl., Ot.prp. 
nr. 32 (2007-2008) på side 30; «Forbudet markerer at 100-metersbeltet langs sjøen er av 
nasjonal interesse, og at strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. 
Begrunnelsen for forbudet er de viktige interessene som knytter seg til strandsonen, som 
allmenn ferdsel og friluftsliv, naturvern, biologisk mangfold, landskap og kulturminner.» 
 
Oppslag i naturbase 21.06.2022 viser ingen registreringer av arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller kulturminner i tiltaksområdet. Nødvendige 
hensyn til gyte- og oppvekstområdet for storørret og harr i Trettenstryka 
fuglefredningsområde, anser kommunedirektøren at vil bli ivaretatt ved å gjennomføre 
tiltaket innenfor tidsrammen gitt av fylkeskommunen. Tilrettelegging for at barn og 
personer med bevegelseshemminger skal kunne bruke området til bading og fisking vil øke 
allmennhetens muligheter for ferdsel og friluftsliv i strandsonen. Selve flytebryggen vil være 
avlåst og dermed utilgjengelig for allmenheten, av hensyn til sikkerhet og sikring av verdier. 
I nullalternativet er ikke bryggen til stede, og at denne ikke er tilgjengelig for allmenheten 
innebærer derfor en svært begrenset innskrenkning av allmenhetens mulighet til fri ferdsel. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes til side. 
 
Krav om detaljregulering 
Arealene våre skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte, og naturverdier og -farer skal 
hensyntas. Detaljregulering er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette, og å gi tillatelse til 
tiltak uten detaljregulering vil kunne innebære at arealene ikke utnyttes rasjonelt og trygt. 
Båthavn på Bådstø er etter kommunedirektørens syn ikke et mindre tiltak, men det er 
samtidig ikke et tiltak som vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynet bak bestemmelsen settes noe til side, men 
ikke vesentlig. 
 
Forbud mot grusuttak, utfyllinger eller inngrep 
Det er ikke tillatt å endre de økologiske forholdene i Lågen gjennom grusuttak, utfyllinger 
eller inngrep. Bestemmelsen er generell, og sier ikke noe om varighet på eller effekt av 
endringer, som for eksempel at varige negative effekter for Lågen som økosystem er det 
som søkes unngått gjennom bestemmelsen. Uttak av 20 cm mudder vil trolig føre til en viss 
endring av de økologiske forholdene der mudderet fjernes, men endringen vil etter 
kommunedirektørens vurdering ikke være varig eller ha målbar negativ effekt utenfor 
tiltaksområdet. Til grunn for vurderingen ligger blant annet fylkeskommunens innvilgete 
tillatelse til fjerning av mudder, og at det trolig er lite akkumulerte miljøgifter i mudderet 
fordi området ikke har vært brukt som båthavn lengre enn i noen få år. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes til side. 
 
Sikker byggegrunn 
En havn for båter som skal brukes på Lågen vil være utsatt for flom. Et havneanlegg og 
tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, og tåle en 200-års flom 



med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom. Kommunedirektøren har ikke 
vurdert om det er variasjoner i denne flomfaren mellom Bådstø og andre steder en båthavn 
kunne vært anlagt, og legger til grunn at anlegget må sikres mot flomskade enten det 
plasseres på Bådstø eller et annet sted i nærheten av Tretten.  
 
Bestemmelser for sikringssone rundt Tretten vannverk 
Hensikten med bestemmelsene for sikringssonen er å trygge drikkevannskilden. Punktering 
av det tette sjiktet vil kunne innebære fare for forurensning av drikkevannskilden. En faglig, 
uavhengig vurdering av tiltaket, utført av Asplan Viak v/ Per Kraft, konkluderer med at 
tiltaket kan utføres uten fare for Tretten vannverk. 
 
Trafikksikkerhet 
Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna er trolig i bruk som adkomst når båter 
som ikke får plass i undergangen lenger sør skal sjøsettes/tas opp. Fartsgrensen på stedet 
er 80 km/t. Denne nordre avkjørselen bør sperres, da det kan oppstå trafikkfarlige 
situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter på tilhengere.  
 
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven§ 7 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget): Eksisterende kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger, har ligget til 
grunn i vurderingene over. Kommunedirektøren mener at oppslag i Naturbase, samt høring 
av fylkeskommunen og statsforvalteren, tilsvarer et kunnskapsgrunnlag som står i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
§ 9 (føre-var-prinsippet): Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse her, da det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap til å treffe en beslutning, og det etter kommunedirektørens 
vurdering ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning): Den samlede belastningen på 
økosystemet, her definert som Bådstø og Lågen nedstrøms, samt området oppstrøms som 
vil bli brukt av fritidsbåter, vurderes å øke minimalt på grunn av tiltaket, og økningen vil 
etter kommunedirektøren være godt innenfor tålegrensen. 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver): Etter 
kommunedirektørens vurdering er det ingen kostnader for miljøforringelse som skal bæres 
av tiltakshaver i denne saken. 
§ 12: (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder): En eventuell dispensasjon bør gis med 
vilkår om tidspunkt for gjennomføring, og om krav til tiltak mot spredning av Gyrodactylus 
salaris.  
 
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. 
 
Fordelene ved å dispensere fra byggeforbudet er at området får en opprydding og 
forskjønning, og at strandsonen blir mer tilgjengelig for allmennheten. Selve flytebryggen vil 
som nevnt være avlåst, men samlet sett vil tiltaket øke allmenhetens mulighet til ferdsel og 
friluftsliv i området. Tiltaket vil etter kommunedirektørens vurdering innebære en 



forsterking av grøntområdet langs Lågen på Tretten, og dette er i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 
 
Utbedringen og tilretteleggingen antas å føre til økt bruk av båthavna, som igjen kan 
medføre økt aktivitet med motorbåt i fuglefredningsområdet. Bruk av motorbåt under visse 
forutsetninger er imidlertid tillatt i forskriften, og hovedretningen for utfart fra båthavna er 
i motsatt retning av fredningsområdet, så den eventuelle ulempen for fuglelivet tiltaket vil 
kunne medføre vurderes å være liten. Statsforvalteren uttaler om fuglefredningsområdet at 
«vi kan ikke se at tiltakene har uheldige virkninger for verneverdiene her.» 
 
Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at ingen av hensynene bak bestemmelsene 
settes vesentlig til side, og at fordelene klart oppveier ulempene. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 19-2 første ledd.  
 
Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det 
frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, 
avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på 
hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter 
som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen 
bør alltid vurderes der det er aktuelt. Dersom det innvilges dispensasjon, kan det innebære 
en viss presedens i lignende saker. Denne vurderes å være håndterbar, da antallet 
båthavner som er nødvendig for å håndtere mengden båter på det aktuelle strekket av 
Lågen og Losna i Øyer kommune trolig er lavt. 
 
Det bør settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

1. Mudring skal gjennomføres i tidsrommet angitt i fylkeskommunens tillatelse 
2. Kantvegetasjonen langs vassdrag skal opprettholdes, jf. Vannressursloven § 11. 

Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng 
med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

3. Overskuddsmasser må ikke brukes i andre vassdrag. 
4. Maskiner som har vært brukt i andre vassdrag skal være vasket/desinfisert/tørket 

før arbeidene starter, for å unngå spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. 
5. Havneanlegg og tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, 

og tåle en 200-års flom med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom 
6. Det skal settes opp informasjonsskilt om fuglefredningsområdet i båthavna, slik at 

reglene for motorisert ferdsel blir gjort enkelt tilgjengelige. 
7. Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna skal sperres, da det kan oppstå 

trafikkfarlige situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter 
på tilhengere.  

  



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100-meterssonen, kravet om detaljregulering, og forbudet mot utfyllinger 
og inngrep, for mudring av 20 cm i et område på 50 ganger 50 meter, oppsett av 
sikringsgjerde på molo, utsetting av flytebrygge for 24 båter, avretting/fjerning av 
nivåforskjeller på gammel molo, og opprydding i området i umiddelbar nærhet av havna. 
Hensynet bak bestemmelsene settes ikke til side, eller ikke vesentlig til side, og fordelene er 
større enn ulempene. 
 
Det settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

1. Mudring skal gjennomføres i tidsrommet angitt i fylkeskommunens tillatelse 
2. Kantvegetasjonen langs vassdrag skal opprettholdes, jf. Vannressursloven § 11. 

Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng 
med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

3. Overskuddsmasser må ikke brukes i andre vassdrag. 
4. Maskiner som har vært brukt i andre vassdrag skal være vasket/desinfisert/tørket 

før arbeidene starter, for å unngå spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. 
5. Havneanlegg og tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, 

og tåle en 200-års flom med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom 
6. Det skal settes opp informasjonsskilt om fuglefredningsområdet i båthavna, slik at 

reglene for motorisert ferdsel blir gjort enkelt tilgjengelige. 
7. Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna skal sperres, da det kan oppstå 

trafikkfarlige situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter 
på tilhengere. 

 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterssonen. 
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig av plan- og miljøutvalget.) 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger
  


