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Hei igjen Synne, vi føler at vi må, og samtidig ønsker å regulere Bådstø, men ser at det er store problemer med E6
og Nye Veier, derfor ønsker vi å avvente til vi klarer å få ut mer informasjon av Nye Veier. Har også diskutert med
Areal+, og de sier også at dette punktet vil vi slite med. Derfor ønsker vi å få til en dispensasjon kun for de tre små
bygningene, boden for sengetøy, sommertoalettet og det lille grillhuset, teltet er ikke så viktig, det kan tas ned og
settes opp kun for sommerbruk.
Vi godtar gjerne at det blir et pålegg om regulering så snart det blir mer klarhet rundt E6 og Nye Veier.
 
Hilsen
Bådstø Gjestgiveri og Camping AS
Egil Fjeldstad
 

Fra: Synne Graue Emmerhoff
Sendt: mandag 30. september 2019 kl. 09.10
Til: 'Traco'
Kopi: 'Anne Margrethe Småge'
Emne: Svar på henvendelse
 
Hei,
 
Les mailen jeg sendte til henne nedenfor. Jeg har ikke sagt at vi vil gi henne dispensasjon, men at
administrasjonen vil være mer positive til en innstilling om dispensasjon om et midlertidig bygg inntil 2 år dersom
dere bestemmer dere for å regulere, uten at det er sikkert at vi vil innstille positivt. Vi må gjøre en
helhetsvurdering etter kapittel 19 i pbl., og vi kan ikke konkludere før denne vurderingen er gjort.
 
Teltet må ned innen 15. oktober.  Dersom dere bestemmer dere for å regulere og sender inn en komplett søknad
med ansvarsrett og dispensasjon om at teltet skal stå oppført i inntil 2 år, kan teltet stå oppe frem til kommunen
har behandlet ferdig søknaden.
 
Det som har «kommet deg for øre», fremgår også av vedtaket jeg sendte deg;
«Ny kommuneplan (Kommuneplanens arealdel 2018‐2028) ble vedtatt 27.09.2018, og opphevet da
kommunedelplan for Tretten. Følgende fremgikk av bestemmelsen § 1;
«For byggeområdene kan arbeid og tiltak som nevnt i PBL §§ 81, 84, 86a 93 (arbeid som krever byggetillatelse,
meldepliktige bygg og visse andre varige konstruksjoner og anlegg)… ikke finne sted før området inngår i
reguleringsplan, jfr. PBL § 20‐4, annet ledd bokstav pkt. a.»
 
Ny kommuneplan stiller krav til at andre campingplasser (herunder Blomberg camping, Glomstad og Odden
camping) skal reguleres før iverksetting av nye tiltak. Det er ingen grunn til at Bådstø camping skal være et unntak
her, sett i sammenheng med tidligere vedtatte kommunedelplan. Det må derfor være en glipp da Bådstø camping
ikke er nevnt i ny kommuneplan.
 
Selv om kommunedelplanen er opphevet og at Bådstø camping ikke er nevnt i ny kommuneplan, mener
kommunen at området uansett må reguleres jf. plan‐ og bygningsloven § 12‐1 annet og tredje ledd;
«[Det skal utarbeides en reguleringsplan der det] er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av
bygge‐ og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.
For gjennomføring av større bygge‐ og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, kreves det reguleringsplan…»
Et slikt plankrav er også hjemlet i ny kommuneplan, jf. «bestemmelser og retningslinjer» pkt. 1.2 bokstav A.
 
En reguleringsplan skal angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jf. pbl. § 12‐1 første ledd.
Kommunen mener at det er nødvendig å sikre forsvarlig planavklaring før nye tiltak kan godkjennes på Bådstø



camping. Det er blant annet behov for å fastsette utnyttelsesgrad og byggehøyder, samt foretas støyvurderinger
og ROS‐analyse innenfor næringstomta. For eksempel er det rød og gul støysone fra veg på store deler av
eiendommen.
 
Øyer kommune er i tvil om den ulovlige bebyggelsen utgjør «større bygge‐ og anleggstiltak», jf. pbl. § 12‐1 tredje
ledd. Samlet sett, med eksisterende bebyggelse og næringsvirksomheten som drives på Bådstø camping, mener
kommunen at det har blitt et så stort område at det må stilles krav til en reguleringsplan for å gi føringer for videre
utbygging. Dette er i samsvar med tidligere krav i kommunedelplan for Tretten.
 
Kommunen mener uansett at eksisterende ulovlig bebyggelse og evt. nye tiltak vil få vesentlige virkninger for
miljø og samfunn. Det er blant annet nødvendig med en vurdering av støysone samt ROS‐analyse før å kartlegge
virkninger for miljø og samfunn. Byggesak har ingen holdepunkter ved behandling av byggesaker da det ikke er
noen bestemmelser knyttet til arealformål, med unntak av bestemmelser om spikertelt/fortelt.
 
For at den ulovlige bebyggelsen skal kunne bli stående er det nødvendig å regulere område, jf. Kommunedelplan
for Tretten § 1 og pbl. § 12‐1 annet og tredje ledd. Eksisterende ulovlige oppførte bygg må omsøkes, og kvalifiserte
foretak må påta seg ansvaret for at byggene er prosjektert og utført i samsvar med pbl. med forskrifter.»
 
Som beskrevet i vedtaket er det krav om område må reguleres jf. pbl. § 12‐1. Vi kan derfor ikke godkjenne
søknader før område er regulert.
 
Med vennlig hilsen
Synne Graue Emmerhoff
rådgiver, byggesak

___________________________________ 
Tlf: 91 10 86 92 
E‐post: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no 
www.oyer.kommune.no
 
 
 

Fra: Synne Graue Emmerhoff 
Sendt: 27. september 2019 10:58
Til: 'Anne Margrethe Småge' <anne@13kro.no>
Emne: Informasjon om dispensasjon
 
Hei,
 
Du har anledning til å sette opp et midlertidig bygg inntil 2 måneder uten søknad/godkjenning fra kommunen, jf.
20‐5 tredje ledd. Dersom det ikke gis dispensasjon og tillatelse innen 2 måneder fra det tidspunktet bygget blir
satt opp, må det fjernes.
 
Du har anledning til å søke om dispensasjon. Administrasjonen vil trolig innstille negativt til å gi dispensasjon for
permanente bygninger, da vi har stilt krav om at område må reguleres først jf. plan‐ og bygningsloven § 12‐1.
Vi vil trolig være mer positive innstilt på en søknad om dispensasjon for et midlertidig bygg inntil 2 år (pbl.), uten
at vi kan konkludere før vi har behandlet ferdig en disp.søknad. Det er da en forutsetning at dere har er en
intensjon om å regulere, hvis ikke vil administrasjonen trolig være negative.
En beslutning om dispensasjon avgjøres av et politisk utvalg (planutvalget), og de har anledning til å gå imot
administrasjonens forslag til vedtak.
 
En søknad om dispensasjon må være begrunnet, jf. plan‐ og bygningsloven kapittel 19. Kommunens
saksbehandlingstid for dispensasjonssøknader er ca. 12 uker. Det er umulig for kommunen å gi ytterligere
informasjon om utfallet av en dispensasjonsinnstilling før vi har mottatt søknaden og foretatt en helhetsvurdering
etter pbl. kapittel 19. Gebyr for behandling av dispensasjonssøknad må betales uavhengig av sakens utfall.
 
Dersom det gis dispensasjon for oppføring av et midlertidig bygg inntil 2 år, må det søkes om en ny tillatelse hvis



bygget skal bli stående lenger, under forutsetning om at området blir regulert.  
  
Med vennlig hilsen
Synne Graue Emmerhoff
rådgiver, byggesak

___________________________________ 
Tlf: 91 10 86 92 
E‐post: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no 
www.oyer.kommune.no
 
 
 


