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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
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.

I forbindelse med planarbeidet ønsker forslagstiller se på muligheten til å regulere inn noen
boligtomter ved Bådstø. Området ligger sentralt på Tretten, med muligheter for god kommunikasjon
både nord og sør i Gudbrandsdalen.

1.2 Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende gjestgiveri og camping. I tillegg ønsker man se
på muligheten for noen boligtomter innenfor planområdet. Boligformål er ikke i tråd med
kommuneplanens arealdel, og det må derfor utarbeides planprogram med tilhørende
konsekvensutredning.

Aktuelle arealformål er Fritid og turistformål, næring og boligbebyggelse med nødvendig
infrastruktur.

1.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt og behov for
planprogram
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart
av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (2017):
Boligbebyggelse er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget faller dermed inn under
konsekvensutredningsforskriften § 6 første ledd punkt b) jf. Vedlegg I pkt. 25 Nye bolig og
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.
Det har derfor blitt utarbeidet et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i
henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i
betraktning under forberedelsen av plan og tiltak.
I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av:
a) Planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken
anses viktige for miljø og samfunn.
b) Forholdene som etter kapittel 5 (innholdet i KU’en) skal utredes, og hvilke metoder som er
tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap.
c) Relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen.
d) Plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra
særlig berørte grupper og andre.
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2. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE
2.1 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.

Figur 1 Oversiktskart
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Figur 2 Oversiktskart
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2.2 Planavgrensning

Figur 3 Planavgrensning
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Figur 4 Planavgrensning
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2.3 Bebyggelse
Det er flere ulike bygningstyper innenfor planområdet, i fra flere tidsepoker. I hovedtrekk består
området av tretten kro og motell (fig 5) ulike campinghytter, fellesanlegg, plasser for oppstilling av
bobiler/campingvogn og driftsbygninger. I tillegg er det en boligtomt innenfor planområdet.

Figur 5 Tretten Kro og motell

Figur 6 Campinghytter og fellesanlegg
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Figur 7 Driftsbygning

Figur 8 Planområdet sett fra E6
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2.4 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 Bådstøtjernene.
Bådstøtjern nord og Bådstøtjern sør beskrives i naturbase som roksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti. Dammene ble undersøkt i 2004. Dammen nord 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.

Figur 9 Kart med treff i MDs naturbase. Rød stipling markerer plangrensen.

2.5 Naturressurser
Det er begrenset med naturresurser innenfor planområdet.
Mineralressurser er et tema som faller inn under temaet naturressurser. Det er ikke registrert
mineralressurser innenfor planområdet (Kilde: NGU.no).
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2.6 Forurensning
Støy
Området er tidligere kartlagt for støy. Resultatet fra kartleggingen viser at deler av planområdet
enten er innenfor gul eller rød støysone.

Figur 10 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.

REGULERINGSPLAN FOR BÅDSTØ, ØYER – PLANPROGRAM

Side - 12 - av 25

2.7 Kulturmiljø og kulturminner
Kulturminner
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 SSVsiden virker den noe utspadd. Selve bunnen er dekket av et 0,40m tykt sandlag. Noe stein synlig på Øsiden. 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,
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 11 Kulturminnekart
REGULERINGSPLAN FOR BÅDSTØ, ØYER – PLANPROGRAM

Side - 13 - av 25

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.

2.9 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser innenfor planområdet er i stor grad knyttet til badeplassen ved nordre
Bådstøtjernet. Utover dette er det lite tilrettelagt areal for barn og unge.

2.10 Veg og teknisk infrastruktur
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.

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, og endelig trasevalg og teknisk standard er ikke
offentlig tilgjengelig.
Elektrisitet
Det ligger elektrisitet gjennom planområdet per i dag.
Vann og avløp
Vann og avløp ligger inn til planområdet. Videre behov avklares underveis i planarbeidet.
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2.11 Naturfarer
Det er gjort søk i NVE Atlas. Store deler av planområdet er innenfor aktsomhetsområde flom fra
Losna/Lågen.

Figur 13 Flomsonekart
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2.12 Friluftsliv
Planområdet inneholder kartlagt friluftsområde, med svært viktig verdi. Friluftsområdet er tilknyttet
badeplassen ved nordre Bådstøtjønnet.

Figur 14 MDs naturbase
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2.13 Annet
Grunnforhold
Grunnen består av Sandstein og skifer (NGU.no)
Radon
Radonforekomsten er delvis usikker (grå), ellers i hovedsak moderat til lav innenfor planområdet
(Kilde; NGU)

Figur 15 Radonkart
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET

Figur 16 Kommuneplanens arealdel
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Figur 17 Tilgrensende reguleringsplaner

3.1 Gjeldende planer
Kommuneplanens arealdel 2018-2028.
Området er avsatt til fritids og turistformål og bolig i gjeldende kommuneplan.

Fylkesplaner:
•
•

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021.
Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024.

Statlige bestemmelser og retningslinjer:
•
•
•
•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.
Veileder til retningslinje T-1442: Behandling av støy i arealplanleggingen
NVE: Flaum- og skredfare i arealplanar
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4. TILTAKET
Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende gjestgiveri og camping slik det fremstår i dag.
I tillegg ønsker man se på muligheten for noen boligtomter innenfor planområdet. Boligformål er ikke
i tråd med kommuneplanens arealdel, og det må derfor utarbeides planprogram med tilhørende
konsekvensutredning.
Aktuelle arealformål er Fritid og turistformål, næring og boligbebyggelse med nødvendig
infrastruktur.

Boligformål:
Den utløsende faktor for behovet for planprogram er å se på muligheten til å etablere noen
boligtomter i planområdet. Tenkt boligformål vil være i forlengelsen av eksisterende bolig mot
etablert boligfelt mot Kongsvegen.

Figur 18 Område hvor boligformål vil bli vurdert
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5. PLAN- OG UTREDNINGSTEMA
5.1 Generelt
I dette planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget.

5.2 Avgrensning og metode for utredningen
I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.
Dagens situasjon (0-alternativet) beskrives, og ut fra dette gjøres en skjønnsmessig vurdering av
konsekvenser i en fem-delt skala:
•

Stor positiv konsekvens

•

Liten positiv konsekvens

•

Ubetydelig konsekvens

•

Liten negativ konsekvens

•

Stor negativ konsekvens

Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger som NVE,
Miljøstatus).
Utredningsteamene presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal
vurderes.
Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering, eksempelvis Teknisk infrastruktur, gis en kort
redegjørelse.
Konsekvensvurderingene sammenstilles i en tabell, og det konkluderes ut fra denne.

0-alternativet
0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Konsekvensene skal
vurderes ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til.

5.3 Tema som skal konsekvensutredes basert på ny kunnskap
•

Flomfare og overvannshåndtering:
Planområdet ligger nær Gudbrandsdalslågen som påvirker Bådstøtjønnene. Det må utføres
en utredning som tar for seg flomfare, konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak.
Utredningen vil gjennomføres av kompetent fagpersonell

•

Støy
Det vil ikke være behov for egen støyrapport da det finnes gode data. Det vil dog være behov
for en utredning som vurdere hvilke tiltak som må igangsettes for å oppnå tilfredsstillende
støynivåer innenfor planområdet.
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•

Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminnemyndighetene må utføre en kulturminnebefaring og komme med forslag til
videre behandling av kulturminnene som er registrert.

5.4 Tema som skal utredes basert på kjent kunnskap
•

Barn og unges interesser:
Lek og opphold, tilgang til aktivitetsområder. Det skal vurderes aktuelle aktivitetsarealer som
tilfredsstiller barn og unges aktivitet til alle årstider.

•

Naturmangfold:
Det blir foretatt vurderinger om det finnes sårbar, sjeldne eller trua naturtyper eller arter.
Forholdet til naturmangoldsloven kap 2. §§ 8-12 legges til grunn for utredingen

•

Friluftsinteresser:
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget sikrer eksisterende og nye turstier, samt
hensyn til friluftslivet generelt. Planlagt utbygging sin påvirkning på bruk av Bådstøtjennet
vektlegges.

•

Trafikksikkerhet
Inn og utkjøringene til planområdet skal vurderes. Gode siktlinjer og hensyn til myke
trafikanter skal ha spesielt fokus. Ny E6 kan påvirke avkjøringspunkt.

5.5 Risiko og sårbarhet
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i DSBs
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017).
Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe.
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade
på eiendom/infrastruktur med mer.

5.6 Avbøtende tiltak
Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak.

6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG VIDERE PLANPROSESS

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess
Det er og vil bli lagt vekt på å gjennomføre en planprosess som gjør det mulig med medvirkning
utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser
sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.
Planprosessen hittil er beskrevet i kap. 1 Innledning. Offentlig ettersyn av planprogrammet blir
kunngjort i GD, på www.arealpluss.no og på kommunens nettsider.
Uttalelsene til planoppstart og planprogram skal vurderes og eventuelt innarbeides i
utredningsprogrammet i kap. 5. Planprogrammet vil deretter bli lagt fram for fastsetting/vedtak av
kommunen.
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Utarbeidelsen av konsekvensutredning og endelig planforslag vil skje på bakgrunn av fastsatt
planprogram. Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.
Utbygger vil sende ut informasjon om prosjektet til alle velforeningene, og vil invitere velforeningene
til informasjonsmøte i planprosessen.
Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli
kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.arealpluss.no samt Øyer kommunes nettsider.
Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de
samme dokumentene vil også være tilgjengelige på servicetorget i rådhuset.

6.3 Framdriftsplan
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet
og et (nytt) offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning. Endringer i
framdriftsplanen kan skje dersom det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av
kapasitetsmessige årsaker.

MILEPÆLER OG MØTER (antatt framdrift)

DATO

Oppstartsmøte

Uke 33 2020

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid,
planprogram til offentlig ettersyn (seks uker
høring)

Uke 49 – 04 2021

Eventuelt arbeidsmøte med kommunen

Uke 5/2021

Vedtak av planprogram i planutvalget

Uke 20/2021
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Utarbeide planbeskrivelse med
konsekvensutredning,
reguleringsbestemmelser, plankart,
overordnet VA-plan og ROS-analyse

Uke 3 – Uke 27/2021

Innsending for førstegangsbehandling

Uke 28/2020

Førstegangs behandling i planutvalget

August 2021

Offentlig ettersyn av planforslaget

Sept-okt 2021

Administrasjonens behandling av uttalelser.
Eventuell bistand fra Areal+

Okt 2021

Andregangs behandling i planutvalget

Nov 2021

Vedtak i kommunestyret

Nov 2021
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