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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn og hensikt  
Bådstø hotell og camping har eksistert i flere år, men området har aldri vært regulert. Dette setter 
begrensninger for mulig og ønsket utnyttelse av området for forslagstiller. Videre har Øyer kommune 
satt krav til regulering dersom området skal bestå slik det fremstår i dag.  
 
Området ligger sentralt på Tretten, med muligheter for god kommunikasjon både nord og sør i 
Gudbrandsdalen.  
 
Det var tidlig i planen vurdert muligheten for boligtomter. Planen ble derfor varslet med 
planprogram. Underveis i planprosessen er det valgt ikke å gå videre med boligtomtene, og 
reguleringsplanen omhandler derfor kun videre utvikling av Bådstø som fritids og turistformål.  

1.2 Planprosess og medvirkning  
Oppstartsmøte         11.08.2020  
Varsel om oppstart av planarbeid       30.11.2020 
Frist for innspill til planarbeidet       25.01.2021  
Planforslag sendes til behandling       
Første gangs behandling i planutvalget      
Planforslaget ute på høring        
Annen gangs behandling i planutvalget      
Vedtak i kommunestyret       
 
Det var først varslet oppstart med høring av planprogram. Etter endt høring ønsket man ikke gå 
videre med planprogrammet og forholdt seg til gjeldene kommuneplan. Planprogrammet er derfor 
ikke vedtatt.  

1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 
I forbindelse med Kommuneplanens arealdel ble det gjennomført konsekvensutredning av området. 
Denne konsekvensutredningen legges til grunn for reguleringsplanen og kommunen vurderer ut fra 
forskrift om konsekvensutredninger at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 

1.4 Medvirkning 
Arbeidet med reguleringsplanen har fulgt ordinær planprosess. 
 
Det er kommet få innspill, og kun to fra naboer, og fem fra offentlige organer og berørte parter til 
oppstartsvarselet.  
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2. Rammer og premisser for planarbeidet 
 

2.1 Nasjonale føringer 

Stortingsmeldinger 

- St.meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 
- St.meld. nr. 16 (2004-2005), Leve med kulturminner. 
- St.meld. nr. 40 (2002-2003), Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer. 
- St.meld. nr. 42 (2000-2001), Biologisk mangfold. 
- St.meld. nr. 39 (2000-2001), Ein veg til høgare livskvalitet. 
- St.meld. nr. 58 (1996-1997), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. 
- St.meld. nr. 29 (1996-1997), Regional planlegging og arealpolitikk. 

Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv 

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets T -1442)  
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/08) 
- Rikspolitiske retningslinjer for samordna bolig-, areal - og transportplanlegging.  
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. September 2009 
- H-5/18 – samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 
- DSB – Samfunnssikkerhet ti kommunens arealplanlegging (2017) 
- Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. Mars 2004 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. Juni 2009 
- Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE 
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 
- Veileder: Planlegging av fritidsbebyggelse (Miljøverndepartementet, 2005)  
- Veileder om barn og unge i plan og byggesak 
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2.2. Eksisterende planer i området 

Kommuneplan for Øyer  

Området er avsatt til fritids og turistformål og bolig i gjeldende kommuneplan. 

 
Figur 1 Kommuneplanens arealdel 
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Figur 2 Tilgrensende reguleringsplaner  
 
 
 

3. Beskrivelse av planområdet 
 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
Planområdet ligger tett inntil E6 på Tretten, ca. 29 km nord for Lillehammer.   
Plasseringen er attraktiv, da det er kort veg til Kvitfjell, Hafjell, Hunderfossen og Lilleputthammer.  
Gjestgiveriet har historie helt tilbake til 1500 tallet, og det har vært permanent drift der siden 1956. 
Planområdet grenser direkte til Stavsplassen.  
 
Innenfor planområdet finnes også to dammer, Bådstøtjønna nord og sør. Disse er populære 
badedammer om sommeren for både gjester og lokalbefolkning.  
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Figur 3 Oversiktskart 
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Figur 4 Oversiktskart 
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Figur 5 Planavgrensning 
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Figur 6 Planavgrensning 
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3.2 Eksisterende bebyggelse og anlegg 

Bebyggelse 

Det er flere ulike bygningstyper innenfor planområdet, i fra flere tidsepoker.  I hovedtrekk består 
området av Tretten kro og motell (fig 7) ulike campinghytter, fellesanlegg, plasser for oppstilling av 
bobiler/campingvogn og driftsbygninger. I tillegg er det en boligtomt innenfor planområdet.   

 
Figur 7 Tretten Kro og motell 
 

 
Figur 8 Campinghytter og fellesanlegg 
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Figur 9 Driftsbygning 
 

 
Figur 10 Planområdet sett fra E6 
 

Vann- og avløpsnett 

Det går offentlig vann og avløp gjennom planområdet.  
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Flom og overvannshåndtering 

 
Figur 11 Farekart 
 
Deler av planområdet er under aktsomhetsområde flom i NVE sine farekart (fig 11.) 
Flomproblemtikken knytter seg til økt vannføring i Lågen. Flomproblematikken i Lågen knytter seg i 
hovedsak til snøsmelteflom i kombinasjon med regn.  
 

Renovasjon 

Det er felles renovasjon for hele planområdet. Renovasjon løses i containere innenfor planområdet.  

Trafikkforhold/adkomst 

Veger  
Planområdet ligger mellom E6 og Kongsvegen, som er en kommunal vei. Planområdet har avkjøring 
til Kongsvegen. E6 forbi planområdet har en ÅDT på 6014.  
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Figur 12 Innkjøring til planområdet. E6 sees i bakgrunnen 
 
Ny E6 Tretten-Frya 
Det er planlagt ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Deler av denne er utbygd, mens deler er under 
planlegging.  Delprosjekt E6 Tretten – Frya vil påvirke planområdet, men omfanget er fortsatt 
usikkert. Nye Veier ble i 2019 tildelt prosjektet, og overtok videre planlegging fra Statens Vegvesen.   
 
Veiprosjektet er fortsatt i forarbeiderstadiet, men har i planprogrammet kort beskrevet tiltaket slik: 
 
«E6 skal bygges ut til tofelts motorvei med midtdeler og forbikjøringsstrekninger. Bredden på 
tiltaket vil dermed variere avhengig av antall felt. Ny E6 vil bli dimensjonert med en kurvatur 
som tilfredsstiller kravene til minimum 90km/t. Alle nye kryss på E6 vil bli planskilte. Det vil bli 
forbud mot saktegående kjøretøy som traktorer, mopeder og gang- og sykkeltrafikk på ny E6. 
Saktegående trafikk skal isteden bruke lokalveinettet. Se utfyllende omtale av tiltaket i kap. 4.» 
 
«Det er vurdert et alternativ der E6 etableres i en ca. 6,6 km lang tunnel med to løp nordover 
fra Bådstø og til litt sør for Krekke. Med en tunnel kan eksisterende E6 bli lokalvei og 
atkomster til eksisterende boliger opprettholdes som i dag, utfylling i Losna kan unngås og 
anleggsgjennomføringen vil i liten grad påvirke trafikken på E6. Arealbeslaget blir mindre, 
men bygging av tunnel vil føre til stort masseoverskudd, klimagassutslipp og ha en merkostnad på ca. 
1,6 mrd. kr i forhold til en dagløsning. Nye Veier anbefaler ikke etablering 
av tunnel på strekningen med bakgrunn i den høye merkostnaden, og mener alternativet ikke 
er realiserbart. 
 
Ved Hesteneset er det vurdert en variant der ny E6 på en strekning på ca. 1,3 km etableres 
noe øst for eksisterende E6 forbi Hesteneset. Med en slik løsning kan dagens E6 gjenbrukes 
som lokalvei og atkomstveger til boliger på strekningen kan opprettholdes. Videre unngås 
innløsning av ett gårdsbruk og ca. 20 daa dyrka mark, samt at det gir mulighet for etablering 
av en viltpassasje i sammenheng med kryssing mellom lokalvei og ny E6.  
 
Foreløpige kostnadsoverslag viser små kostnadsforskjeller for en slik løsning sammenlignet med å 
bygge ut E6 langs dagens trasé forbi Hesteneset. Det anbefales at denne varianten vurderes 
i videre planarbeid.» 
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Energiforsyning  

Det er ingen trafo innenfor planområdet. Vevig har konsesjon i området. Området er koblet til strøm.  
 

3.5 Kjente registreringer 

Kulturmiljø / kulturminner/Sefrak-registreringer 

Det er registrert ett automatisk fredet kulturminner innenfor planområdet, samt 2 SEFRAK 
bygninger.  
 
Kulturminnet som er registrert er en fangsgrop ID 49139. Fra kulturminnesøk:  
Lengst i SSV i Ø-kanten av campingplass: 1. Dyregrav, rund, markert med en lav jordvoll til det øvrige 
terreng. Vollen er klart markert i SSV, men flater ut i NNØ. Gropens sider er noe sammenrast. I SSV-
siden virker den noe utspadd. Selve bunnen er dekket av et 0,40m tykt sandlag. Noe stein synlig på Ø-
siden. Vollen er dekket med gras. Rundt hele vollen unge skudd av bjørk, rogn og osp, og noen større 
bjørker. Vollens ytre d 7,0m, indre d 3,0m, h i SSV 0,4-0,5m. Gravens dybde 0,8m. Ca 20m NNØ for 1 i 
Ø-kanten av N-S-gående, liten vei: 2. Dyregrav, rund, klart markert med en tydelig voll. 3m av vollen 
er i N ødelagt av den nevnte veg. Vollen dekket av et tynt gruslag. På S-siden vokser 2 bjerker. I Ø 
ligger en stein i vollens ytterkant. Selve gropen er noe innfalt i N, men virker ellers intakt, bortsett fra 
at den er fylt av kvist og løv. I NØ-kant vokser 2 bjerker, i NV 1 bjerk. Under løvlaget et sandlag. 
Vollens ytre d 6,0m, indre d 2,75m, h 0,2-0,3m. Gropens nåværende dybde 0,5-0,75m. Sandlagets t 
0,2-0,3m Påvist av Ragnhild Båtstø, 2636 TRETTEN. I campingplassens N-kant, 15m Ø for dyregrav 1 
ligger en del mindre, runde dynger med småstein på et område, ca 15m Ø-V. Stammer fra rydning, 
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trolig i forbindelse med camping. Ca 100m ØNØ for dyregrav 1: Reist steinhelle som står på hell. Ca 
0,4 x 0,3 x 0,1m. Delestein ikke i bruk.   
 

 
Figur 13 Kulturminnekart 
 
SEFRAK-bygninger:  
Det er registrert 2 SEFRAK-bygninger innenfor planområdet. Bygningen lengst øst er et stabbur fra 
fjerde kvartal på 1800-tallet med bygningsnummer 140268704. Mot E6 ligger Gjestgiveriet, antatt fra 
fjerde kvartal på 1800-tallet ID 140268712.  
 
Naturmiljø 
Planområdet er i stor grad påvirket av menneskelige inngrep over tid.  
 
Det er gjort søk i Miljødirektoratets Naturbase. Resultatet var 7 treff innenfor planområdet, alle i 
tilknytning til Bådstøtjønna. 
 
Bådstøtjønna, nord og  sør, beskrives i naturbase som roksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti. Dammene ble undersøkt i 2004. Dammen i nord er i hovedsak gitt naturtype som følger av 
pedagogisk verdi, samt sin nærhet til dammen i sør. Dam i sør har registrerte amfibier i tillegg til de 
nevnte kvaliteter for dammen i nord.  
 
Det er treff på 5 arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Av disse er det 4 planter og 1 fugleart. 
Artene er broddtjernaks, høstvasshår, taksvale, sylblad og mandelpil.  



Reguleringsplan for Bådstø– planbeskrivelse  Side - 18 - av 32 
 

 
Figur 14 Kart med treff i MDs naturbase. Rød stipling markerer plangrensen.  

Friluftsliv 

Planområdet inneholder kartlagt friluftsområde, med svært viktig verdi. Friluftsområdet er tilknyttet 
badeplassen ved nordre Bådstøtjønnet.  

Geologi og løsmasser   

Grunnforhold  
Grunnen består av sandstein og skifer (NGU.no). Planområdet ligger innenfor forekomstområde for 
sand og grus, med liten lokal betydning. Forekomsten er av NGU beskrevet slikt:  
«Forekomsten er en liten breelvavsetningen med gjennomgående liten mektighet og er helt nedbygd. 
Arealet mellom gamle og nye E6 har størst mektighet, selv om det også her er bare noen meter til 
grunnvannsspeilet.» 
 
Radon 
Radonforekomsten er delvis usikker (grå), ellers i hovedsak moderat til lav innenfor planområdet 
(Kilde; NGU). 
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Støy 
Området er tidligere kartlagt for støy. Resultatet fra kartleggingen viser at deler av planområdet 
enten er innenfor gul eller rød støysone.  

 
Figur 15 Støysoner 
 
Rød sone har gjennomsnittlig støy >65 dB. Gul sone markerer gjennomsnittlig støy mellom 55-64 dB. 
Det er per i dag ingen støyskjerming mellom planområdet og E6. 
 
Støysonene er videreført i reguleringsplanen.  
 
Det er kun planlagt camping og forsamlingslokaler, ikke støyfølsom bebyggelse. Det er derfor ikke 
noe videre behov for utredninger. Resultatet av Nye Veier AS sin plan for E6 vil videre påvirke 
støykartet avbøtende tiltak må gjennomføres i E6-planen.  
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3.7 Risiko og sårbarhetsanalyse  
Det er utarbeidet ROS-analyse som er vedlagt denne planbeskrivelsen. Den samlede vurderingen 
følger under:   

Oppsummering avbøtende tiltak 

Risikoreduserende tiltak  Oppfølging gjennom planverktøy/ info til 
kommunen 

Flom i store vassdrag   
Krav til sikkerhet mot flom iht. 
sikkerhetsklasse F2 i TEK – utgjøres av 200-års 
flomvannstand i Gudbrandsdalslågen/Losna. 
200-års flomvannstand forbi planområdet er 
definert til kote 184,95. 

 Faresone for flom i plankart med tilhørende 
bestemmelser. 

   
Kvikkleireskred   
Stabilitet må utredes for nye tiltak.  Krav i bestemmelsene om dokumentasjon av 

områdestabilitet før tillatelse til tiltak innenfor 
planområdet. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reguleringsplan for Bådstø– planbeskrivelse  Side - 21 - av 32 
 

 

4. Beskrivelse av planforslaget 
 

4.0 Plankart  

 
Figur 16 Plankart 
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Figur 17 Arealregnskap 
 

4.3 Bebyggelse og anlegg 
 
BFT1 
BFT1 består i dag av eksisterende spiseri, motell og driftsbygning. Området er hjertet i planområdet 
med alle nødvendige administrative funksjoner, samt bespisning. Området er tenkt videreført som i 
dag. Det er i tillegg åpning for å etablere felles parkering som både kan benyttes av hotellets gjester, 
samt brukere av badeområdet rundt Bådstø.  
 
Det er satt en utnytting på 50% BYA for området, med 10,5m mønehøyde.  

BFT2 

Området skal benyttes som oppstillingsplass for telt, campingvogner eller bobiler som leies på 
døgnbasis. Området kan tilrettelegges for døgnoppstillingsplasser for bobil.  
 
Det vil være mulig å tilrettelegge området med strøm o.l tekniske installasjoner som er nødvendige 
for drift av døgnplasser. Tømmeanlegg tillates ikke.  

BFT3-4 

BFT 3 og 4 består i dag av campinghytter og nødvendige bygg for drift av campingplasser, herunder 
vaskeri. Området skal videreføres som campingplass, med mulighet for en økning i antall 
utleiehytter.  
 
Området har en %-BYA på 60%, med mønehøyde/gesimshøyde på 7,5/6,5. 
Maksimal størrelse per utleiehytte er 50m2. Øvrige bygg som er nødvendig for drift av campingplass 
skal ikke være større enn 200 m2. 
 
Området kan videre benyttes som areal for faste campingenheter. Det er satt krav til 
campingenhetene i tråd med TEK.  



Reguleringsplan for Bådstø– planbeskrivelse  Side - 23 - av 32 
 

BFT5 

Det er et ønske for området å etablere en dansehall/flerbrukshall. Det er mye aktivitet på Tretten i 
form av ulike festivaler og Stamarten. Området på Stav har noen flerbrukshaller, men disse er 
primært rettet mot hest, og det krever en del arbeid for å få gjort om disse hallene til haller med 
hardt gulv. Det er derfor ønskelig med en egen hall. Tanken var i utgangspunktet en dansehall, men 
det ønskes ikke begrense bruken til dette formålet.  
 
En flerbrukshall beregnet til dans og andre aktiviteter vil kreve plass og det er derfor satt en 
maksimal BYA på 1000m2. Maksimal mønehøyde er satt til 10,5 meter. Bygningen skal utformes i 
trematerialer.  
 

BFF 

Planområdet innehar ett bolighus. Bolighuset videreføres med bestemmelser fra kommuneplanen 
for området.  
 

BN_1 

Veterinærkontoret på Stav har forespurt om det var mulig å utvide deres bygg. Bygget utforming gjør 
at det er mest nærliggende å bruke arealet i bakkant, mot Bådstø. Det er derfor satt av areal til 
næringsbebyggelse på dette området.  
 
Bygg i BN_1 skal tilpasses Stavsplassen, og det er bla. satt krav til trefasade og saltak.   
 

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg (SV) 

Eksisterende vei igjennom området er ivaretatt i planen. Den er sikret som eget formål blant annet 
av hensyn til utrykningskjøretøy. 

Annen veggrunn - grøntareal 

Områder vist som annen veggrunn – grøntareal kan benyttes til nødvendig annet trafikkareal som 
fyllinger, skjæringer, grøfter, støyskjerming, rekkverk, stabiliserende tiltak, sikkerhetssoner, 
snødeponering o.l 

Gangvei til badestrand (SGV_1) 

Arealet sikrer allmenn tilgang til badestranden, og er avsatt som gang- og sykkelsti.  
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4.5 Grønnstruktur  

Badeplass-/område (GPB_1) 

Bådstøtjønna har vært og er en populær badeplass og denne er sikret i planen. Det er åpent for 
fortsatt tilrettelegging av baseområdet.  

Naturområde GN 

Arealene rundt Bådstøtjønna er satt av til naturområder. Innenfor område avsatt til naturområde er 
varige inngrep ikke tillatt. Områdets spesielle naturtyper og biologiske mangfold skal ivaretas 

Gjennomgang GTV_1 

Eksisterende kulvert under E6 er bevart i denne reguleringsplanen. Det er dog stor usikkerhet til 
denne, da ny E6 ikke er ferdig prosjektert. Det er allikevel viktig at man opprettholder en kjørbar 
kulvert igjennom E6 og til Lågens bredder.  
 

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag  
For å sikre hensynet til brukere og naturmiljøet er Bådstøtjønna avsatt med to ulike arealformål, med 
ulikt regelsett.  Reguleringen er i hovedsak en videreføring av dagens bruk.  

Badeområde i sjø (VB1)  
 
Området som ligger i umiddelbar nærhet til badeplassen (GPB_1) er avsatt til badeområde i sjø. Her 
tillates ulike tiltak som badebrygger/flytebrygger og andre nærliggende tiltak. 
 
Friluftsområde i sjø og vassdrag (VF1 og 2) 
 
Friluftsområdene i sjø skal ikke benyttes til bygg og anlegg, men fungere som 
badeområder/fiskeområder og annet tradisjonelt vannbaserte aktiviteter.  
 

4.7 Hensynsoner 
 
Faresone flom (H320) 
Det er utarbeidet fagrapport om flom og overvann. Analyser gjort i rapporten har angitt en flomsone. 
Flomsonen er videreført i plankartet som faresone flom. I tillegg er det gjort endringer i 
arealformålene under hensynssonen. Store deler av hensynsonen er gjort om til grønnstruktur som 
sikrer at det ikke blir bygget innenfor de mest utsatte områdene.  Noe av flomsonen går mot 
eksisterende bygg. Her er byggeområde (BFT) videreført.  
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Figur 18 Grønnstruktur under flomutsatte områder 
 
Hensynsone støy (H210 og 220) 
Statens Vegvesen sin måling av støy er videreført som to hensynssoner. Det er hensynsone H210 (rød 
støysone) og hensynsone H 220 (gul støysone) Det er knyttet bestemmelser til hensynsonene som 
sikrer ivaretagelse av T-1442. Det er antatt at støybilde vil endre seg når ny E6 er ferdig.   
  
 
 
 
 

5. Endringer av planforslaget underveis 
 
(Eventuelle endringer etter kommunal behandling og offentlig ettersyn vil bli beskrevet her.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Konsekvenser av planforslaget 
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6.1 Vurdering av konsekvenser av planforslaget 

Flom og overvann 

Det er laget egen rapport om flom og overvann. Denne ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. 
Konklusjonen fra rapporten følger under: 
 
«Krav til sikkerhet mot flom iht. sikkerhetsklasse F2 i TEK 17 §7-2 utgjøres av 200-års 
flomvannstand i Gudbrandsdalslågen/Losna. 200-års flomvannstand forbi planområdet er 
definert til kote 184,95, basert på en frekvensanalyse på vannmerke 2.145 Losna i (NVE, 
2015). Tilhørende faresone er presentert i kart. 
 
Planområdet har ingen større flomveier som bør hensyntas, Båtstøtjønnet og Lågen vil ha 
god kapasitet for lokal avrenning» 
 
Flomsonen fra rapporten er tatt inn i planen som egen hensynsone.  
 
Overvann skal behandles etter treleddsstrategien. En treleddsstrategi er sentral ved lokal 
overvannshåndtering. Strategien har tre inndelinger: 
 
- Infiltrere den lille nedbøren (normalregnet, mindre regn) 
- Forsinke og fordrøye det større regnet på egen eiendom 
- Sikre trygge flomveier eller oversvømmelsesarealer for det store 
regnet (ekstremregn) 
 
Det grunnleggende ved treleddsstrategien er at vannet håndteres lokalt på egen 
eiendom, i dette tilfellet for de enkelte hyttetomtene, slik myndighetene forventer, jf. 
plan- og bygningsloven §§ 4-2, 4-3, 27-2 og 28-1 og TEK 10 § 15-10. For situasjoner 
med ekstremregn defineres flomveier.  

Kulturminner og kulturmiljøer  

Kulturarvenheten i Fylkeskommunen har kommet med uttalelsene og har vært på befaring. De har 
kommet med følgende uttalelse: «Innenfor planområdet er det tidligere registrert to fangstgroper, jf. 
ID49139 i den nasjonale kulturminnedatabasen, Askeladden. Gropene ble første gang registrert i 
1975 i forbindelse med ØK-registreringer i Øyer kommune. Allerede den gang synes gropene å ha hatt 
mindre skader, da det i registreringene står at gropene skulle gjerdes inn og restaureres av grunneier. 
En kontrollregistrering av gropene i 1996 påviste imidlertid ytterligere skade på gropene, trolig i 
forbindelse med oppsett av campinghytter på området. Den ene gropen var da nærmest gjenfylt og 
planert ut, mens den andre hadde en skadet voll. 
 
Ingen av de to gropene ble gjenfunnet under årets registrering. Trolig er de gjenfylt og planert ut i 
forbindelse med videre utvikling av området til campingdrift og hytteutleie. De ansees følgelig som 
fjernet og tapt. Vi har følgelig ingen videre merknader til det forelagte planforslaget. Vi minner 
imidlertid om meldeplikten etter kulturminnelovens §8, og ber om at følgende tekst innarbeides i 
planens bestemmelser: «Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8.  Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en 
befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.» 
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Mineralressurser  

Planområdet er over en sand og grusforekomst. Forekomsten dekker nesten hele Tretten og er i all 
hovedsak nedbygget. Det er ikke aktuelt å starte opp større uttak av grus og sandforekomsten i dette 
området. Ett sand og grusuttak i på Tretten ville medført stor belastning på naboer og omgivelsene.  
 
Ressursen vil best egne seg som byggeråstoff internt i prosjekter innenfor planområdet.   

Samfunnssikkerhet 

Det er gjennomgående vei i planområdet. Dette sikrer to innfarter dersom det skulle skje en ulykke 
inne i planområdet. Veien internt i planområdet er dimensjonert for brannbil etter tabellen under.  

 
 
For bygninger og spikertelt vil TEK17 være gjeldene.  

Energibruk 

Området er koblet til det offentlige strømnettet. Det er per i dag ikke aktuelt med alternative 
energikilder. 

Lokalsamfunn 

Bådstø har samme med Stavsplassen vært en viktig del av Tretten.  Gamle Tretten har beskrevet 
området slik:  

«Bådstø ble fradelt garden Stav i 1781. Allerede før den tid hadde det foregått innkvartering og 
matservering til reisende her. Stedet ble et viktig trafikknutepunkt. Bådstø lå sentralt til både for 
vegfarende og for ferdsel på Losnavatnet. Sommerstid ble det brukt båter, om vinteren hest og slede 
på isen. I tillegg var det sundsted her som ga sikker krysning av Lågen. 

Det ble reist en stor tømmerbygning i Bådstøhaugen – sør for dagens bygning. Den ble bygd til bruk 
under Stavsmartn. I 1872 ble Bådstø rammet av brann, bare eldhuset og to stabburet sto igjen. 
Bygningen i Bådstøhaugen ble da flyttet og brukt som nytt våningshus i Bådstø fra 1875. Hovedhuset, 
slik det står i dag, er deler av denne bygningen. 

Stedet har gjennom tidene vært viktig for avviklingen av Stavsmartn. Kremmere og hestehandlere har 
funnet losji og fått servering i Bådstø. Under martn lå det ofte to personer (anføttes) i hver seng. Da 
ble det plass til 60 gjester. Det var spiltau til 30 hester. De hestene som ikke kom under tak, ble 
bundet til bjørketrær og furulegger rundt om i Bådstøhaugen» 
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Gjennom reguleringsplanprosessen har muligheten for videreutvikling av Bådstø som et serverings og 
overnattingsted vært viktig.  

 
Figur 19 Gamle Tretten. Bådstø markert med rød markering 
 
Næring  
Stavsplassen, nærmeste nabo til Bådstø, har opp igjennom historien vært en viktig plass for ulike 
arrangementer. Ofte har arrangementene blitt gjennomført i samarbeid med Bådsø. På Stavsplassen 
har det etter hvert kommet opp næringsbygg som i dag inneholder blant annet veterinærklinikk og 
Øyer fjellstyre. For å sikre mulighet til utvidelse av næringsarealet er det lagt inn mulighet for 
utvidelse gjennom arealformålet BN_1   
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6.3 Vurdering etter Naturmangfoldloven  
§§ 3, 7 og 8 
Området består av gressletter og Bådstøtjønna. Området er preget av sterkt menneskelig inngrep, 
hvor det kun er noe areal rundt Bådstøtjønna som ikke er berørt.   
 
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart, jf. at tiltaket berører natur. Det er påvist taksvale over Bådstøtjønnet.  Denne blir ikke berørt 
av planen.  
 
Med dette er det heller ikke påvist vesentlige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om 
at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.  
 
§ 10 
Den samlede belastningen for økosystemet i planområdet øker da det settes av nye områder til 
utbygging.  
 
Vår vurdering av påvirkning av økosystemet er vurdert til liten, da området verken innehar spesiell 
eller verdifull naturtype eller er preget av mye gammel skog.  
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§§ 9, 11 og 12 
I og med at naturmangfold er vurdert til i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises 
negative effekter på verdifull natur av tiltaket, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9, 11 og12. 
 
 
 

7. Vurdering av innkomne merknader 
 
 
Det er kommet 7 innspill i forbindelse med varsel av oppstart av detaljregulering og høring av 
planprogram. Det er 5 innspill fra offentlige organer og 2 innspill fra private og berørte parter.   
 
  Statsforvalteren i Innlandet  

Innspillets innhold 
Statsforvalteren viser til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 og 
forutsetter at disse følges. Dernest ønsker Statsforvalteren at Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging, samt veiledere om barn og unge i plan og byggesak legges til grunn. Blant annet skal det 
hensyntas at barn og unge får tilstrekkelige utendørs oppholdsarealer og møteplasser.  
 
For Bådstøtjønna forventer Statsforvalteren at de skal være tilgjengelig for allmennheten, samt at 
veileder til naturmangfoldsloven kapittel II, alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk legges til 
grunn.  
 
Videre krever Statsforvalteren at det gjennomføres støyfaglig utredning og avbøtende tiltak sikres i 
planbestemmelsene.  
 
Til slutt viser Statsforvalteren til at det skal være komplett ROS-analyse inkludert klimatilpasninger og 
konsekvenser av klimaendringer blir vurdert.  
 
Vår kommentar 
Veiledere som Statsforvalteren legger til grunn vil aktivt bli brukt i planleggingen. Barn og unges 
interesser blir vurdert og det er allerede store arealer til lek innenfor planområdet. Disse søkes 
bevart.  
 
Bådstøtjønna vil holdes åpne for allmennheten.  
 
Det er ikke planlagt støyfølsom bebyggelse, da man ikke har gått videre med planprogrammet. Det 
skal ikke bygges støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet, da camping ikke defineres som 
støyfølsom bebyggelse.  
 
 

 Innlandet Fylkeskommune  
Innspillets innhold 
Fylkeskommunen oppfordrer til dialog med Nye Veier AS, da planområdet vil med all sannsynlighet 
bli berørt av ny E6 utbygging. Til utredningstema kommenterer fylkeskommunen at det vil være 
behov for vurderinger rundt støy i forbindelse med planarbeidet, samt at det er registrerte 
kulturminner og det blir behov for kulturminneregistrering.  
 
Videre vises det til friluftsliv og barn og unges interesser rundt Bådstøtjønna. 
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Vår kommentar 
Tas til etterretning. Fylkeskommunen har gjennomført kulturminnebefaring. Kulturminnene kan ikke 
gjenfinnes i dag. Trolig er de ødelagt ved utvikling over tid på Bådstø. 
Badedammen bil bevares som offentlig badeplass, og barn og unges interesser er ivaretatt rundt 
dette område.  
 

 Statens Vegvesen og Nye Veier AS  
Innspillets innhold 
Statens Vegvesen og Nye Veier AS har sammen sendt merknad til planarbeidet.  
Statens Vegvesen og Nye veier AS har merknader til nedenstående punkter.  

• Planlegging av ny E6 
• Byggegrense 
• Støy 
• Trafikksikkerhet 

 
Nye Veier AS har ansvar for planlegging og utbygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. I november 
2020 ble det kunngjort at arbeid med reguleringsplan fra Øyer-Frya skulle starte opp, men dette er 
ikke formelt varslet. Nye veier AS har ikke per i dag mulighet til konkret å si hva slags virking ny E6 vil 
ha for planområdet, utover at det planlegges for varierende 2 og 4 felts vei med 90 km/t fartsgrense.   
 
Fra eksisterende E6 kreves 50m byggegrense. Videre vises det til støysonene i området. Disse er av 
for unøyaktig kvalitet for å kunne benyttes i reguleringsplanarbeidet, det må derfor gjøres mer 
detaljerte målinger. Det vises til retningslinjer for behandling av støy i arealplaner og grenseverdiene 
som ligger der. Til slutt vises det til håndbok N100 hva gjelder trafikksikkerhet.  
 
Staten Vegvesen og Nye Veier AS oppfordrer til tett dialog gjennom planprosessen.  
 
Vår kommentar 
Det er uheldig for planarbeidet at Nye Veier AS ikke kan komme med mer konkret tilbakemelding til 
oppstartsvarselet. Hvordan E6 blir utformet vil har stor betydning for planarbeidet.  
Øvrige merknader tas til etterretning og vil bli vurdert videre i planarbeidet. Byggegrense fremgår av 
plankartet.  
 

 Direktoratet for mineralforvaltning 
 Innspillets innhold 
DMF viser til at planområdet ligger innenfor forekomstområde for sand og grus, med liten lokal 
betydning. DMF ser ikke for seg en større kommersiell utnytting av forekomstområdet, men det kan 
være aktuelt å benytte seg av overskuddsmasser til samfunnsnyttige formål. DMF ønsker av vi 
vurderer konsekvensen for de mineralske ressursene i området  
 
Vår kommentar  
Tas til etterretning. Da forekomsten er av liten lokal betydning vil det ikke bli utført egen 
konsekvensutredning, men mineralressursen vil være tema i planbeskrivelsen.  
 

 Lillehammer Region brannvesen 
Innspillets innhold 
Brannvesenet viser til PBL §27-4 om tilrettelegging for rednings -og slokkemannskap, TEK17§11-7 og 
PBL§27-1 om vannforsyning og slokkevann, samt deres egen veileder kap 2.3.  
 
Til slutt mener brannvesenet pensjonatet ikke tilfredsstiller relevant brannklasse iht Tek17.  
 
Vår kommentar  
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Kapasitet for slokkevann og tilgjengelighet for brann og redningsmannskaper vil bli tema i 
reguleringsplanarbeidet. Innspillet tas til etterretning og innarbeides i bestemmelsene. 
 

 Stavsplassen SA  
 Innspillets innhold 
Stavsplassen SA, sammen med Stav næringsbygg AS uttaler seg som nabo til planområdet. De viser til 
at deres virksomhet kan være støyende, spesielt under konserter og fester.  Videre er Stavsplassen 
SA bekymret over hvor mye areal som går tapt når E6 senere skal bygges ut.  
 
På bakgrunn av overstående ønsker de området regulert til næringsareal, da områdene avsatt til 
boligformål er en av de få sentrumsnære områdene igjen i Tretten.  
 
Videre mener Stavsplassen SA at det bør utredes om man kan fylle igjen søndre Bådstøtjernet.  
 
Vår kommentar  
Vedrørende støyende virksomhet tas tilbakemeldingen til etterretning. En utvidelse av næringsareal 
mot nord er ivaretatt gjennom planarbeidet.  
 

 Gutorm Aarnes  
Innspillets innhold 
Guttorm Aarnes mener virksomheten til Stavsplassen må prioriteres fremfor potensiell boligbygging 
innenfor planområdet. Mer konkret mener Guttomr Aarnes at det mangler gode næringsarealer i 
dalbunnen.  
 
Videre hevder Guttorm Aarnes at Bådstøtjønna var mer brukt tidligere, men grunnet tilgroing har 
aktiviteten senket seg ved disse vannene. 
 
For å bøte på tapt areal som følge av E6 utvidelse foreslår Guttorm Aarnes at Bådstøtjønna reguleres 
inn som massedeponi og deretter benytter arealet som næringsareal tilknyttet Stavplassen.  
Guttorm Aarnes er dernest bekymret for at foreslått boligbygging vil blokkere den naturlige passasjen 
mellom Bådstø og Stavplassen 
 
Vår kommentar 
Tilbakemeldingene tas til etterretning. Plankonsulent mener det vil være en tung vei frem for å 
kunne få regulert Bådstøtjønnene til kombinert massedeponi og næring. Ifølge Miljødirektoratets 
database innehar Bådstøtjønna spesielle naturverdier som ants må bevares. Selv om man i prinsippet 
er enig i at området er attraktivt som næringsareal, så bør man se på alternative arealer uten 
naturverdier om man skal finne nye næringsarealer.  
 
 


