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ORIENTERING OM ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM  
 
 
Vedlegg: 
1. Kart som viser ønsket plassering av tilrettelagt badeplass 
2. Miljøfaglig utredning Notat 2021-N26: Kartlegging av naturmangfold og ny avgrensning 

av naturtypelokalitet, datert 22.06.2021 
3. NINA Prosjektnotat 323: Analyser av miljø-DNA for påvisning av amfibier, datert 

10.08.2021 
4. Tilbakemelding fra Statsforvalteren Innlandet, datert 17.08.2021  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
 Kommunedelplan Øyer Sør  
 Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet  
 Handlingsplan for friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet  
 Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn  
 Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029  
 
 
Sammendrag: 
Fram til neste rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv i 
desember 2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. 
Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for en tilrettelagt badeplass i 
rimelig avstand fra Øyer sentrum.  
 
Kommunedirektør har etablert en prosjektgruppe som arbeider med å utrede mulighetene 
for en tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum og gir i denne saken formannskapet en 
orientering om status. 
 
Det er i investeringsplan 2022 avsatt kr 100 000 til forprosjekt badeplass. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for saken: 
Det ble fattet vedtak i formannskapsmøtet 15.12.2020, sak 131/2020 pkt. C: «Fram til neste 
rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv desember 2021, 
skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende 
aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye».  
 

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
file://ik-srv-ofi-0001.common.gammaroot.local/users_oy$/hilodrom/temp/Meld.%20St.%2018%20(2015%E2%80%932016)%20Friluftsliv%20%E2%80%94%20Natur%20som%20kilde%20til%20helse%20og%20livskvalitet
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/


Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for tilrettelagt badeplass i rimelig 
avstand fra Øyer sentrum. En tilrettelagt badeplass kan defineres som et 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarena. 
 
Prosjektgruppe: 
Det er opprettet en prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for en tilrettelagt 
badeplass i eller i nærheten av Øyer sentrum. Prosjektgruppen skal lage et forslag til 
opparbeiding av området inklusive beregning av kostnader og finansieringsplan.  
 
Prosjektgruppen består av:  
Kultur og fellestjenester:  Idrettskonsulent og aktivitetskoordinator (leder av gruppen)  
Eiendom og anlegg:   En representant 
Øyer ungdomsråd:   To representanter med felles vararepresentant. 
 
Fremdrift og status 
Prosjektgruppen har gjennomført befaring langs vassdragene for å vurdere aktuelle 
muligheter for en tilrettelagt badeplass. Ut fra vurderinger rundt badetemperatur, 
sikkerhet, mulighet for tilrettelegging, infrastruktur og eiendomsforhold har 
prosjektgruppen kommet frem til at dammen lokalisert på GBNR 18/73 er det beste 
alternativet. Grunneier er Øyer kommune. 
 
Prosjektgruppen foreslår å grave ut dammen, legge duk og sand i dammen, avskoge 
området og lede vann fra Lågen inn og ut av dammen. Dette kan bli et trygt badested med 
god badetemperatur for barn og unge i Øyer. Mulighetene for å lage et innholdsrikt 
aktivitetsområde med god infrastruktur er tilstede. 
 
Prosjektgruppen har gjennomført befaring av området sammen med Statsforvalteren i 
Innlandet og Innlandet fylkeskommune. NVE er kontaktet pr. telefon. På bakgrunn av 
befaringene er det gjort en kartlegging av naturmangfold: vegetasjon og amfibier. 
Statsforvalteren i Innlandet tillater inngrep i dammen under forutsetning av bevaring av 
naturmangfoldet og at planen for tiltaket utarbeides i samarbeid med Statsforvalteren. 
Innlandet fylkeskommune og NVE hadde ingen innsigelser mot tiltaket på nåværende 
tidspunkt. 
 
Ungdomsrådet har gjennomført en idemyldring i forhold til hvilke elementer de tenker en 
tilrettelagt badeplass bør inneholde. De mener det er viktig at universell utforming og 
naturvennlig tilrettelegging blir vektlagt. I tillegg mener ungdomsrådet at badeplassen må 
inneholde stupetårn, baderampe for rullestol, sitteplasser, bålplass, plen med plass til 
soling, sandvolleyballbane, belysning, søppeldunker, livredningsbøye, universelt utformet 
adkomst/vei til området (helst asfaltert), sykkelstativ og parkeringsmuligheter. 
Ungdomsrådet påpeker at området må holdes ryddig og pent og må vedlikeholdes.  

 
Prosjektgruppen arbeider for å utarbeide en plan for tiltaket ved hjelp av planavdelingen, 
landskapsarkitekt, Statsforvalteren i Innlandet og ekstern naturkompetanse. Planen skal 
legges ut på høring før tiltaket legges ut på anbud. Prosjektgruppen vil deretter utarbeide et 
kostnadsbilde over investering og drift før saken legges frem til politisk behandling. 
 



Økonomi 
Kommunen søkte og mottok kr 55 000 i vassdragsmidler fra fylkeskommunen til utredning 
og planlegging av tilrettelagt badeplass. Det er i investeringsplan 2022 avsatt kr 100 000 til 
badeplass forprosjekt. 
 
Trodalen 
Kommunestyret vedtok i sak 21/104, 23.09.2021: «Kommunestyret ber administrasjonen 
vurdere muligheten, og eventuelle kostnader ved å bygge massefang-dam i Trobekken på 
en slik måte at den kan fungere som badedam og legge dette fram for kommunestyret som 
en egen sak.» Kommunestyret var på dette tidspunktet ikke informert om prosjektgruppens 
arbeid med utredning av mulighetene for en tilrettelagt badeplass i eller i nærheten av 
Øyer sentrum. 
 
Muligheten for badedam i Trobekken er diskutert med kommunens konsulent for hydrologi 
(Norconsult) og EU-prosjektets konsulent (Agence Ter). På grunn av svært liten vannføring i 
de periodene det er mest aktuelt å benytte en badeplass anbefaler de ikke å etablere en 
badeplass. Det vil bli for mye stillestående vann. Det vil bli etablert et slyngende bekkefar 
med enkelte mindre kulper som det nok kan vasses litt i, men ikke så store at det kan drives 
badeaktiviteter utover dette. 
 
Vurdering: 
Barn og unge i Øyer har ikke en sentrumsnær badeplass som er sikker og lett tilgjengelig. 
For å forebygge ulykker er det viktig å kunne tilby innbyggerne en lavterskelmulighet til å 
øve på ferdigheter i vann. Muligheten for etablering av en tilrettelagt badeplass er derfor et 
viktig nærmiljøanlegg å få utredet. Kommunedirektøren samtykker i vurderingen om at 
dammen beskrevet i saksfremlegget er det beste alternativet for tilrettelagt badeplass i 
Øyer sentrum. Området har gode forutsetninger for å kunne bli et attraktivt nærmiljøanlegg 
for alle aldersgrupper. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar arbeidet med tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør


