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Øyer kommune skal bygge ny brannstasjon på eiendommen gnr 98, bnr 74, nordøst for Tretten 
renseanlegg. Hjemmelshaver til 98/74 er Øyer kommune.  
Brannstasjonen var først tenkt plassert på området regulert til kommunalteknisk virksomhet, men etter 
befaring og prøveutstikking av bygget, viser det seg nødvendig å flytte bygningen sør-østover slik som 
vist på vedlagte situasjonskart datert 23.03.2017. Årsakene til at bygget må flyttes er konflikt med 
eksisterende vann- og avløpsledninger. Det er også lite hensiktsmessig og ønskelig å plassere bygget 
lenger ut mot Lågen med tanke på dårlig byggegrunn, større erosjonsfare og bygging nær strandsonen. 
Ved flytting kommer noe av bygningen inn på areal regulert til Annen veggrunn.  I denne forbindelse er 
det nødvendig å søke dispensasjon fra gjeldene formålsgrenser i reguleringsplan E6 – Tingberg – Tretten, 
planvedtak datert 30.08.2007. Siden bygget må plasseres utenfor gjeldene formålsgrenser, ber vi om at 
dette rettes opp i forestående planarbeid for nytt tunnelløp i Øyer-tunellen på E6. Se vedlegg. 
 
Kommunestyret har i sak 4/17, møte den 26.01.2017, gjort endelig vedtak om at det skal bygges ny 
brannstasjon på nevnte område. Øyer kommune skal være byggherre og stasjonen skal leies ut til 
Lillehammer Region Brannvesen. Formålet med bygningen er parkering av brannbiler og lagring av 
brann- og redningsutstyr, samt mønstringssted for mannskap. Det skal ikke kaserneres mannskap i 
bygningen. 
Byggestart er satt til primo juni 2017 og brannstasjonen skal tas i bruk i november 2017.  
 
Byggegrense til E6: 
I mail av 9. september 2016 fra Statens vegvesen v/Randi Sira slås det fast at byggegrense fra rampe 
mellom E6 og Holmen bru må være minimum 30 m. Dette kravet er hensyntatt i vedlagte tomteskisse. Se 
vedlegg. 
 
Nabovarsling: 
Øyer kommune som byggherre har sendt nabovarsel til: 
Gnr 98, bnr 3: Statens vegvesen, Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer 
 
Fakturaadresse: 
Faktura for behandling av søknad om dispensasjons sendes til: 
Øyer kommune, Fakturamottak, postboks 986, 2626 Lillehammer 
og merkes med prosjektnr 001197 og bestillernr 541622. 
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