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Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer
og berørte lag og organisasjoner
Dato: 30.11.2020

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

andreas.lindheim@arealpluss.no

12557

Deres ref.:

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV
FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR BÅDSTØ, ØYER KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9
varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for detaljregulering Bådstø. Planarbeidet utføres
av Areal+ AS på vegne av Bådstø Gjestgiveri og Camping AS.

Beliggenhet
Planområdet ligger tett inntil E6 på Tretten, ca. 29 km nord for Lillehammer.

Planområdets beliggenhet markert med rød sirkel i oversiktskart

Areal+ AS

Org.nr. 920 798 462

Avd. Lillehammer
Avd. Gjøvik

Postadresse:
Storgt. 64A, 2609 Lillehammer
Ringvegen 26, 2815 Gjøvik

Kontoradresse:
Storgt. 64 A
Ringvegen 26

Telefon:
61 24 57 70
90 97 37 51

Avd. Fåvang

Tromsnesvegen 31, 2634 Fåvang

Tromsnesvegen 31

61 24 57 70

andreas.lindheim @arealpluss.no

www.arealpluss.no
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Hensikt
Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende gjestgiveri og camping. I tillegg er det
ønskelig å regulere inn 2-4 boligtomter sør-øst for eksisterende bolig.
Boligformål er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og det må derfor utarbeides planprogram
med tilhørende konsekvensutredning.

Planavgrensning
Planområdet omfatter flere ulike funksjoner; Tretten kro og motell, ulike campinghytter, fellesanlegg,
plasser for oppstilling av bobiler/campingvogn og driftsbygninger. Alle disse funksjonene ligger på
gnr/ bnr 103/17. I tillegg er det en boligtomt innenfor planområdet med gnr/ bnr 103/3.
Innenfor planområdet finnes også to badedammer, Bådstøtjønna.

Kart med plangrense
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Konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger:
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.
Gjennom planarbeidet vil det blant annet bli sett nærmere på følgende KU-tema:
•
•
•

Flomfare og overvannshåndtering
Støy
Kulturminner og kulturmiljø

Det henvises til vedlagte planprogram for mer informasjon.

Planstatus
I kommuneplanens arealdel 2018-2028 for Øyer kommune er planområdet avsatt til fritids- og
turistformål, samt bolig. Arealet er ikke regulert.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel
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Planprosess
Frist for uttalelser settes til 25. januar 2021.
Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i
planprogrammet og dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen.
I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til
offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til
reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunestyret vil ta stilling til alle innkomne merknader før
kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Innspill til planarbeidet sendes:
•

Areal+ AS v/ Andreas Lindheim på e-post: andreas.lindheim@arealpluss.no
Ev. per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Henvendelser per telefon
•

Andreas Lindheim: 908 54 692

Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Øyer kommune www.oyer.kommune.no og hos Areal+
AS www.arealpluss.no. Plandokumentene er også tilgjengelige i kommunens servicetorg.

Med vennlig hilsen

(sign.)
Andreas Lindheim

Vedlegg:

Kart med plangrense
Forslag til planprogram

