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PLANID 202003 - BÅDSTØ - FØRSTEGANGS BEHANDLING  
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 8.8.2022 
Planbestemmelser, datert 6.7.2022 
Planbeskrivelse, datert 6.7.2022 
ROS-analyse, datert 5.7.2022 
Flom og overvannsvurdering, datert 22.11.2021 
Merknader til varsel om oppstart og planprogram, udatert 
Kulturminneregistrering, datert 20.12.2021 
Referat fra oppstartsmøte, datert 11.8.2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn og høring.  
 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer 
å legge reguleringsplan for Bådstø ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 8.8.2022 og 
bestemmelser datert 6.7.2022. 
 
Saksutredning: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere Bådstø, et område med gjestgiveri og 
camping, nord for Tretten sentrum. 
 
I oppstartsmøtet ble det fra forslagsstiller fremsatt ønske om å regulere inn boligtomter på 
eiendommen. Det er utarbeidet et planprogram for å vurdere et slikt planarbeid, men 
forslagsstiller har ikke ønsket å fremme planprogrammet for fastsetting. Planforslaget som 
nå fremmes til 1. gangs behandling er i tråd med overordnet plan, kommuneplan for Øyer 
(2018). 
 
FORSLAGSSTILLER: 
Planforslaget er utarbeidet av Areal+ AS på vegne av Bådstø AS v/ Egil Fjellstad. 
 
  



BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger lengst nord i Tretten 
sentrum, mellom E6 og Kongsvegen. 
Stavsplassen er nærmeste nabo i sør. Tretten 
sentrum har i dag to adkomster fra E6. Bådstø 
ligger ved den nordre adkomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANSTATUS OG PLANPROSESS 

Området «Bådstø» består av tre uregulerte 
eiendommer. To av eiendommene er i 
kommuneplan for Øyer (2018) avsatt til næring. 
Den tredje eiendommen er avsatt til boligformål, 
og er i dag boligeiendom eid av tidligere drivere av 
Bådstø. 
 
I oppstartsmøtet ønsket eier av Bådstø AS å få 
vurdert muligheten av å regulere inn ytterligere 
boligtomter ved den eksisterende 
boligeiendommen inne på Bådstøområdet. 

Kommunen ga signal om at det kunne utarbeides et planprogram for dette, som kunne 
høres samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Dette er gjennomført, men eier av 
Bådstø AS har gått bort fra sitt ønske om boligutvikling, og vil heller regulere området i tråd 
med overordnet plan.  
 
Oppstartmøte ble avholdt 11.8.2020. Varsel om planarbeid og høring av forslag til 
planprogram ble sendt fra Areal+ 30.11.2020 med høringsfrist 25.1.2021. Det kom inn 7 
merknader til varsel om oppstart/høring av planprogram. Merknadene er kommentert i 
planbeskrivelsen og innarbeidet i planforslaget der dette er naturlig for forslagsstiller. 
 
Areal+ sendte 30.11.2021 over forslag til plandokumenter til kommunen. 
Kommunedirektøren har i en tid nedprioritert behandling av private 
detaljreguleringsplanforslag til fordel for arbeid med kommunedelplan for Øyer sør. Nå som 
arbeidet med den planen nærmer seg en ny fase er arbeid med private planforslag tatt opp 
igjen og planen legges nå fram for politisk behandling. 
 
PLANFORSLAGET: 
Planforslaget bærer preg at av det skal ta opp i seg allerede utviklet område, samtidig som 
det skal gi føringer for fremtidig utvikling. 
 



Fritids- og turistformål (BFT-områder) 
Det er varierende utnyttelsesgrad og møne- og gesimshøyder tilpasset den utvikling 
grunneier har for arealene. 
 
Det er tenkt å ha områder for korttidsbesøkende campinggjester i ett område (BFT2) og 
mer permanente campingenheter (BFT3 og 4) 
 
BFT5 ønskes utviklet med et større bygg for festivaler/dans mm. 
 
Næringsbebyggelse (BN) 
Veterinærpraksisen på Stavsplassen har fremsatt ønske om å kjøpe mer areal for å utvide 
sin praksis. Det er satt bestemmelser som sikrer et enhetlig utseende med Stavsplassens 
bygg. 
 
Bolig (BFF) 
Bestemmelser er inntatt for å sikre eksisterende bebyggelse som bolig. 
 
Grønnstruktur 
Det er skilt mellom et område egnet for bruk av nordre Bådstøtjønn, og øvrig grønnstruktur 
som skal bevares uten varige inngrep. Innenfor arealformål GBP (landområde for 
badeplass) kan det gjøres tiltak for å fremme badeplass for allmennheten og gjester på 
området. 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
I en del av nordre Bådstøtjønn er det tilrettelagt for å kunne ha flytebrygger, sklier etc. 
 
Faresoner 
Faresone støy er vist i plankartet, men det planlegges ikke med ny støyfølsom bebyggelse 
på området.  
 
Faresone flom er vist i plankartet og bestemmelser som sikrer utredning og tiltak ved ny 
bebyggelse innenfor faresonen er inntatt i planbestemmelsene. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er viktig at bebyggelse som ikke er godkjent tilknyttet offentlig teknisk anlegg får slik 
godkjenning. Dette er sikret med en rekkefølgebestemmelse. 
 
Øvrige plandokumenter 
ROS-analysen har pekt på to elementer som krever tiltak sikret i planmaterialet. Flomsone 
og undersøkelse av marin leire. Dette er hensyntatt i planbestemmelsene. 
 
Flomvurderingen viser at deler av området kan bli oversvømt ved en flom i Losna 
tilsvarende 200-års hendelse. Faresonen er inntatt i plankartet. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren finner at planforslaget har tatt hensyn til de forhold som utløste 
planarbeidet, samt merknader gitt i varsel om oppstart. 



 
I kommuneplan for Øyer (2018) er det ikke angitt rammer for utnyttelsesgrad og møne- og 
gesimsstørrelser innenfor fritids- og turistformål. Kommunedirektøren finner likevel at 
ønsket utnyttelse angitt i planforslaget kan aksepteres. Det er også til en viss grad gitt 
føringer for utseende og tilpasning til eksisterende bebyggelse i området. 
 
Planforslaget, slik det foreligger, foreslås lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 
Kommunedirektøren finner at plandokumentene kan gi gode rammer for utvikling av 
området Bådstø. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer 
å legge reguleringsplan for Bådstø ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 8.8.2022 og 
bestemmelser datert 6.7.2022. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 


