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Sammendrag: 
Øyer kommune har søke om dispensasjon fra reguleringsplan for E6 Tingberg-Tretten da ny 
brannstasjon nord for tunnelen må plasseres noe utenfor riktig formålskategori. NVE har 
ingen merknad til selve plasseringen på annet vegareal. De stiller heller spørsmål om 
brannstasjonen er plassert i tråd med krav satt i TEK10 mht plassering av bygg i 
sikkerhetsklasse F3. Klasse F3 skal være sikret mot en 1000års-flom. 
 
Øyer kommune mener tiltaket vil være sikret mot flomstørrelser som 1995-flommen, da 
eksisterende bygg (renseanlegget) ikke ble berørt i 1995. Lokale forhold påvirker trolig 
vannforholdene slik at matematiske flomformler ikke gir et riktig inntrykk av reell situasjon.  
 
Dersom det settes vilkår for dispenasjonen om at kommunen må dokumentere nærmere at 
en ny brannstasjon ikke vil bli berørt av en 1000års-flom mener rådmannen dette er 
tilrådelig. 
 
Saksutredning: 
 
I epost av 23.3.2017 søker Øyer kommune ved enhetsleder for Eiendom, Torstein Hansen, 
om dispensasjon fra reguleringsplan for E6 Tingberg- Tretten, vedtatt 30.8.2007. Det søkes 
dispensasjon fordi den planlagte brannstasjonen rett nord for Øyertunnelen må anlegges 
delvis utenfor formålsgrensen for kommunalteknisk virksomhet.  
 
I søknaden fremkommer:  
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. Situasjonskart datert 24.03.2017 viser tenkt plassering. 



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.   
 
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 
Randi og Håvard Sagheim, Tretten. 
 

           
Over vises gjeldende reguleringsplan til venstre og ønsket plassering av bygg med 
tilhørende behov for dispenasajon til høyre. Se også vedlegg nr. 
 
Vurdering av søknaden 



Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 
Søknad om tiltak skal behandles etter pbl § 20-1 pkt. a. Arealet som brannstasjonen skal 
plasseres på må ha riktig reguleringsformål. Ellers må det søkes dispensasjon. Av grunner 
som er nevnt i søknaden må deler av brannstasjonen anlegges på et område som i 
gjeldende reguleringsplan er regulert til annet vegformål. Byggesøknaden kan da ikke 
innvilges uten at det i forkant er innvilget dispensasjon fra reguleringsplanens plankart, jf 
pbl § 19-2.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring av et 
formålsområde der det er en viktig samfunnsfunksjon som skal etableres. Det har hele tiden 
vært forutsatt at det skal anlegges ny brannstasjon nord for tunnelen. Dette vil sikre rask 
adkomst fra begge sider av tunnelen. Det er viktig med hensyn på brann og andre ulykker i 
tunnelen.    
 
Plan- og byggfaglig bakgrunn og vurdering 
Areal som ønskes til brannstasjon, men som ikke i dag er regulert til formålet er regulert til 
annet vegformål. Det er snakk om et begrenset areal. Å tillate at det bygges brannstasjon 
som omsøkt  vil ikke i særlig grad påvirke vegen og vegens  eventuelle fremtidige behov. 
Revisjon av reguleringsplanen vil kunne avdekke behov for omsøkte areal til 
veggrunn/annen veggrunn. Rådmannen ser det som lite sannsynlig at omsøkte areal vil 
være avgjørende for eventuelle endringer av vegen i fremtiden. Statens vegvesen, region 
øst, vil som høringsinstans kunne si noe mer om dette. Ut i fra de signaler som er gitt så er 
det viktig å holde på 30 m byggegrense til rampene fra E6. Plassering av bygget som omsøkt 
innfrir vegvesenets krav til byggegrense til E6.  
 
Naturmangfold, kulturmiljø og –landskap 
Brannstasjonens plassering vekk fra Lågen er best med hensyn til naturmangfold knyttet til 
vassdraget og de sumpområdene som ligger ut mot Lågen. Området er allerede bebygd 
med renseanlegg og trafikkmaskin, så kulturmiljø og – landskap vil ikke endres nevneverdig. 
 
Dersom kommunen innvilger dispensasjonssøknaden vil brannstasjonen plassers slik at den 
ikke kommer i konflikt med vannledning over tomten, samt at den ikke legges ned mot 
Lågen.  
 
 
Innkomne høringsuttalelser 
Det er kommet inn to høringsuttalelser. 



 
Oppland fylkeskommune har ingen merknader til at det innvilges dispenasjon som omsøkt. 
 
Fylkesmannen i Oppland forutsetter at endringen ikke medfører konflikt med nærliggende 
fuglefredningsområdet når nytt tunnelløp skal etableres. 
 
NVE har i brev 11.5.2017 bedt kommunen dokumentere at bygget anlegges på en høyde 
over havet som tilfredsstiller TEK10 § 7-2. Det samme fremføres for adkomstvegen til 
brannstasjonen. I Regional plan for Lågen er det beregnet flomhøyde på kote 182,5 forbi 
tomten som skal brukes til brannstasjon.  
 
TEK10 krever for bygg i sikkerhetsklasse F3 at disse har sikkerhet mot 1000-års flom. NVE 
regner med at kravet til tilstrekkelig flomsikkerhet i tråd med TEK10 blir fulgt opp i 
forbindelse med planprosessen for ny brannstasjon på Tretten. 
 
 
Vurdering: 
Enhet for utbygging har befart tomtenfor å se hvordan NVE sine merknader kan 
imøtekommes. Det er gjennomførbart å få anlagt topp gulv inne i brannstasjonen på kote 
183,5. Dette er ca. 1 m over flomhøyde i en 200-årsflom.  
 
Videre sier enhet for utbygging at vil det kunne etableres flomforebygging langs skråning 
mot elva til ca. kote 183. Denne er foreslått 0,5 m under ferdig gulv på brannstasjonen slik 
at den øvre delen er permeabel og at det er fall ut mot vassdraget.  
 
Planavdelingen mener at enhet for utbygging ikke har tilstrekkelig dokumentert at bygget 
med adkomstveger er sikret etter kravene for sikkerhetsklasse F3. Dette tilsvarer at bygget 
skal tåle flomhøyder tilsvarende en 1000års-flom. Dette er krav i TEK10.  
 
Det er ikke anledning til å dispensere fra de krav som stilles til bygg i sikkerhetsklasse F3 i 
TEK10. Videre vil det ikke være argumenter som tilsier at en brannstasjon kan ansees som 
egnet til å plasseres i en lavere sikkerhetsklasse. Planavdelingen mener det derfor kun kan 
gis dispensasjon med vilkår. 
 
 
Ut i fra et simulert kartlag som viser flomhøydene i 1995 var både brannstasjonsområdet, 
adkomstveg og E6 i området under vann. I følge en foreløpig rapport fra SWECO kan det se 
ut som om 1000års-flomhøyde på Tretten vil ligge omtrent på 1851 moh. 1Dette er ikke 
kvalitetssikrede tall. 
 
I følge kommunens driftsenhet var ikke renseanleggbygget, som ligger nedenfor den 
planlagte brannstasjonen, berørt av flommen i 1995. Renseanleggbygget ligger 182,77 moh. 
Tomten det planlegges å bygge brannstasjon på er etter den tid hevet 1,5 m.  
 
Slik planavdelingen vurdere disse fakta, kan det bety at stedegne forhold gjør at reelle 
flomhøydene i området ikke stemmer med flomkart som er modellert ut i fra matematiske 
formler.  



 
Konklusjon  
Ut i fra en samlet vurdering har rådmannen kommet frem til at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon fra arealformålet (annen veggrunn) for å kunne tillate bygging av ny 
brannstasjon vil være klart større enn ulempene. En dispensasjon vil kunne fremskynde 
bygging av brannstasjonen på den beste byggegrunnen sett fra et samlet synspunkt selv om 
det ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan og det er i umiddelbar nærhet til Lågen.  
 
En ny brannstasjon rett nord for Øyertunnelen er viktig i et beredskapsmessig perspektiv 
med hensyn på eventuelle hendelser inne i tunnelen. Slik rådmannen ser det så blir verken 
innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i loven 
nevneverdig tilsidesatt.   
 
Rådmannen anbefaler imidlertid at det settes  vilkår. Det settes krav om at brannstasjonen 
anlegges slik at den ligger på flomsikker grunn ved en eventuell 1000års-flom. Det må også 
dokumenteres at adkomstvegene er fremkommelige ved en slik hendelse.  
Høyder på ferdig gulv og dokumentasjon på at dette er tilstrekkelig høyde for en 1000års-
hendelse må fremlegges for NVE.  
 
Ønske om flomforsterkning av skråningen mot Lågen opp til kote 183 må avklares som eget 
tiltak. 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2innvilges dispensasjon fra formålskategori på vilkår. Det settes 
krav om at dokumentasjon på at brannstasjonen anlegges slik at den ligger på sikker grunn 
ved en eventuell 1000års-flom fremlegges i byggesaken. Det må også dokumenteres at 
adkomstvegene er fremkommelige ved en slik hendelse.  
 
Ønske om flomforsterkning av skråningen mot Lågen opp til kote 183 må avklares som eget 
tiltak. 
 
NVE skal ha kopi av en evt. byggetillatelse slik at de er informert om hvordan kravene i 
TEK10 er svart ut mht tilstrekkelig flomsikkerhet. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 


