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Høringsuttalelse for dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser om byggegrense mot vassdrag og krav til regulering 
for lagerhall/næringsbygg på Tretten i Øyer kommune 
 
 
Vi viser til brev datert 2.3.2020 med søknad om dispensasjon for oppføring av midlertidig 
lagerhall på gbnr 130/69. Vi beklager at uttalelsen kommer etter fristens utløp. 
 
Bakgrunn 
Det søkes om å sette opp en lagerhall til lagring av strøsand. Hallen skal stå i 4 år. 
I overordnet plan er arealet avsatt til næringsformål, men det er ikke regulert. Det søkes om 
dispensasjon fra plankravet i arealdelen.  
Hallen skal plasseres 60 meter fra vassdraget, og er dermed i strid med byggeforbudssonen 
på 100 meter mot vassdrag.  
 
Kommunens foreløpige vurdering 
Kommunens foreløpige vurdering er at det er grunnlag for å gi en midlertidig dispensasjon for 
oppføring av lagerhallen, avgrenset til 4 år. Dersom det skal gjennomføres flere tiltak på 
området skal det kreves reguleringsplan. 
 
 
Fylkeskommunens vurdering 
Lagerhallen som skal plasseres i byggeforbudssonen mot Lågen er av midlertidig karakter og 
kan demonteres i løpet av en dag. Området den plasseres på er allerede tatt i bruk og det er 
gjort inngrep der.  
 
Vegetasjonssonen ut mot Lågen som skjermer området mot elva og verneområdet er smalt. 
Fylkeskommunen vurderer vegetasjonssonen ned mot Lågen som svært viktig og anbefaler 
at dette vektlegges nå og ved en framtidig regulering av området.  
 
Kulturarv har ingen merknader til saken. 
 
Fylkeskommunens anbefaling 
Fylkeskommunen støtter Øyer kommunes foreløpige vurdering av lovens vilkår og at det kan 
gis dispensasjon til omsøkte tiltak. Fylkeskommunen anbefaler at kommunen stiller krav om 
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regulering av området dersom det er aktuelt å gjennomføre flere tiltak på området, og viser 
da særlig til generelle virkninger for vannmiljø. 
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