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KLAGE PÅ VEDTAK, RETTING/RIVING AV 03.09 2019. 

I vedtaket blir vi presentert 2 alternativer, enten regulere Bådstø Gjestgiveri og Camping AS, 

eller rive byggene som er satt opp ulovlig. 

Vi legger oss helt flate, og innser at vi har gjort feil, og oppført følgende bygg ulovlig. 

1. Oppføring av telt på betongplate. 

2. Oppføring av grillhytte på ca. 30 m2. 

3. Oppføring av sengetøylager på ca. 20 m2 

4. Oppføring av sommertoalett ca. 36 m2 

5. Fjerning av 5 hytter. 

Vi kjøpte Bådstø i 2013, stedet var delvis stengt, og i en elendig forfatning. Vi har siden 

kjøpet brukt rundt 5. millioner kroner på rehabilitering og oppussing. 

1. Vi trodde ikke at det var nødvendig med noen tillatelse for å sette opp et midlertidig 

telt, bortsett fra tillatelse fra nærmeste nabo, hvor vi fikk ja. Vi hadde ingen planer om 

å la teltet stå oppe om vinteren, men ville prøve for å se om det lot seg gjøre. Teltet 

falt fullstendig sammen vinteren 18/19, og ble ryddet bort. Vi ga beskjed til vår nye 

leietager Anne Margrethe Småge at det var ulovlig å sette opp teltet igjen uten 

tillatelse fra Øyer Kommune. Nytt telt ble satt opp i august 2019, og ble tatt ned igjen 

innen fristen som da ble satt av kommunen. Det er ingen planer om å sette opp nytt telt 

igjen. 

2. Grillhytten ble satt opp som et sosialt sted for gjestene, vi har ingen overbygde steder 

hvor gjestene kan sitte ute og hygge seg, vi fikk stadig klager på at vi ikke hadde noen 

uteplass under tak, derfor ble grillhytten bygget, nærmest etter krav fra våre gjester. 

Den består av tak med løse glassvegger som kan tas vekk. 

3. Vi la om driften fra kun å tilby sengetøy til de som ønsket det, slik som tidligere eier 

hadde gjort, og til å re opp alle 150 sengene vi har. Dette krevde betydelig plass for 

sengetøy, samtidig med at det måtte være tørt og temperert slik at sengetøyet til 

enhver tid kunne hentes og legges på sengene uten at det ble fuktig og rått. 

Likeledes måtte det ha enkel tilgang for store lastebiler som leverte sengetøyet. 



4. Toalettanlegget skulle etter planen bygges som et midlertidig toalett for avvikling av 

13festivalen, det ble først laget en platting som sto på lecablokker, og planen var at det 

kun skulle brukes presenning som skille mellom toalettene, men vi innså snart at dette 

ble så stygt og skjemmet hele plassen. Derfor ble det satt opp vegger, tak og ble malt 

gult, slik at det harmonerte med resten av bebyggelsen på Bådstø som vi nå hadde 

brukt store ressurser på å male og pusse opp. 

5. Vi fjernet 5 hytter høsten 2018, disse hyttene var fullstendig ubeboelige, og var i ferd 

med å råtne helt ned, i håp om å spare penger annonsert på Facebook at vi ga de bort. 

Vi regnet ikke med at noen ville ha dem, men håpet likevel på at vi kanskje kunne bli 

kvitt et par stykker. Vi ble overrasket, folk kom med traktortilhengere og lastebiler og 

lastet opp og forsvant, og vi ble i løpet av kort tid kvitt alle 5.  

I vedtaket står det at vi har to alternativer, enten regulere eiendommen eller rive alt som 

er bygget ulovlig. 

Vi har konferert med blant annet Areal+, om hvordan det kan være å få regulert Bådstø, vi ble 

frarådet dette inntil Nye Veier AS hadde klarlagt traseen for rehabilitering av E6, da det ville 

by på store utfordringer i forhold til hva som da vil skje med Bådstø. Hovedbygningen ligger 

kun 20 meter fra eksisterende veiskulder, og vi regner derfor med at hovedbygningen vil gå 

med, og en del arealer ellers. 

Har henvendt oss til Nye Veier AS sikkert 10 ganger og forsøkt å få vite hva som vil skje med 

og rundt Bådstø, men foreløpig ikke fått noe klart svar. 

Vi anser derfor at en regulering av eiendommen Bådstø ikke er gjennomførbart foreløpig. 

Da står kun alternativet om å rive alt igjen. 

Vi driver Tunet Kro på Fåvang, denne startet vi i 2011, og har mye spisegjester fra Tretten og 

Øyer, og allerede i 2012 begynte folk å mase på oss om at vi måtte kjøpe Bådstø, da det lå 

nærmest nede. Folk ønsket seg en aktiv drift slik at Bådstø kunne ta imot minnestunder i 

forbindelse med begravelser, barnedåper, konfirmasjoner, brylluper, foreningsmøter, 

næringslivsmøter, etc., etc. 

I 2013 etter nøye overveielser kjøpte vi Bådstø, og startet på en bunnløs oppussing og 

rehabilitering, stedet var i langt dårligere forfatning enn det vi så for oss da vi kjøpte det. 

Da vi leide bort til Anne Margrethe Småge høsten 2018, håpet vi at vi hadde funnet en god 

leietager, nå følte vi at vi hadde lagt ned så mye ressurser og arbeide at Bådstø nå var i en slik 

forfatning både bygningsmessig og driftsmessig at det var drivverdig for en leietager. 

Dessverre viste det seg etter hvert at leietageren ikke svarte til forventningene, og i oktober 

2019 måtte vi avslutte leieforholdet.  

Vi har nærmest gitt opp, og mange ganger vurdert å legge ned hele driften på Bådstø, men når 

vi har antydet dette, har det vær «ramaskrik» fra bygdefolket på Tretten. Stavsplassen har 

også sagt at Stavsplassens eksistens nærmest er avhengig av at Bådstø Gjestgiveri og 

Camping AS består, vi føler derfor at vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde driften videre 

for bygdefolket og Stavsplassen, selv om det enkleste og billigste hadde vært å legge ned. 

 



Vi har vært nødt til å stenge nå, da leieforholdet plutselig måtte avsluttes, hadde vi ikke folk å 

sette inn for å drive. 

For øyeblikket tar bare imot møter og selskaper, men vi planlegger permanent åpning igjen i 

løpet av februar. 

KONKLUSJON: 

Vi kan ikke starte regulering av Bådstø før vi får en avklaring med hva som vil skje med E6 

forbi Bådstø. 

Når det gjelder alternativ to, ser vi ikke at vi klarer å drive Bådstø på en god og forsvarlig 

måte dersom vi må rive alt som er nevnt i alternativ to. 

Teltet er fjernet og vil ikke bli satt opp igjen, vann og avløp er frakoblet sommertoalettet, se 

vedlegg, og vi er villige til å rive det ulovlig bygde sommertoalettet. 

Det som vi ser som eneste alternativ for oss, er at vi får beholde sengetøylageret, samt 

beholde grillhytten for gjestenes trivsel og sosiale samvær, noe vi er fullstendig avhengig 

av for å få gjester. Gjestene krever mer enn en seng for å bo på Bådstø. 

Håper at dette tas til følge, og at vi kan komme tilbake senere med søknad om å beholde 

sengetøylager og grillhytten. 

 

Med vennlig hilsen 

Bådstø Gjestgiveri og Camping AS 

Egil Fjeldstad 

 

 

  

   

 


