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1. INNLEDNING  
1.1 Forslagsstiller og planlegger  
Forslagsstiller: Fester Hovden Alpinsenter AS v/ Formgruppen AS 
Planlegger/ konsulent: Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL 

Illustrasjonen viser varslet planområde.  I prosessen er det gjort endringer av planområdet, se kap.1.4.  

1.2 Eiendoms- og eierforhold 
Eiendommer (gnr./ bnr.) som berøres av planforslaget er: 
Utbyggingsområde I: 
2/1/78   Jon Uleberg, Kjetil Uleberg, festere er Lars Jacob Spångberg, Marie Spångberg 
2/1/190  Jon Uleberg, Kjetil Uleberg, festere er Hovden Alpinsenter AS 
Del av 2/290  Jon Uleberg, Kjetil Uleberg, festere er Hovden Alpinsenter AS 
Del av 2/430  Bykle kommune 
 
Utbyggingsområde II: 
Del av 2/1011  Mamito AS, org nr. 983025145 
2/1111 - 2/1133 Mamito AS 
2/1134   Mamito AS 
 
1.3 Bakgrunn for og formålet med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er for utbyggingsområde I å tilrettelegge for Bebyggelse og anlegg; 

fritids- og turistformål (hotell og fritidsleiligheter for utleie med tilhørende café- og forretningstilbud 

etc.)  Det planlegges bygg i 2-5 etg. Utbyggingen av inntil 400 utleieenheter vil gjennomføres ved 

flere byggetrinn parallelt med utbyggingen av fritidsboligene. 

 

For utbyggingsområde II er hensikten å tilrettelegge for Bebyggelse og anlegg – konsentrert 

fritidsbebyggelse, i hovedsak slik gjeldende plan for området har åpnet for, men at ny bebyggelse 

tilrettelegges for privat eie (”kalde senger”). Det planlegges bygg i 2-4 etg. med parkering på terreng 

med mulighet for parkeringskjeller for deler av området.  I gjeldende plan for dette område er samlet 

maks. bruksareal (BRA), oppgitt til hhv. BRA = ca. 4700m² for HU1 og HU2, og BRA = 8000m² for 

delområde HU3. Dette er videreført i planen, men inkluderer nå også nødvendige parkeringsplasser 

på terreng. 
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1.4 Planforhold 
Overordnet plan - Hovden Kommunedelplan (KDP), vedtatt 27.02.14:  
Gjeldende detaljreguleringer for planområdene, 200502 ”Hovdenuten alpin” og 199701 ”Hovden del 
2”, skal gjelde foran kommuneplanen. Ved omregulering stiller hensynssonen H810_04 krav om felles 
planlegging av FT6 og FB13 (deler av Hovdenut Alpin). Dette er for å sikre at tapte ”varme senger” i 
områdene FB13 skal erstattes av ”varme senger” i FT6. Det er krav om at FT6 skal benyttes til 
kommersielle fritids- og turistformål, ved etablering av utleieenheter med tilhørende fellesareal og 
serviceanlegg. Detaljert utforming skal vises i reguleringsplanen. Faresone H310_3 viser 
avgrensningen for snøskred iht. en detaljert skrevrapport, og ligger  ved og i FB13. Skredfare og 
sikringstiltak må være iverksatt før området kan bygges ut. Adkomst til utbyggingsområder skal følge 
gjeldende veinormaler. 
 

Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): 
Gjeldende regulering, ”Hovden del 2”, 10.09.97: Det tidligere regulerte område D3 Forretning-
service, som fortsatt skal gjelde foran Kdp Hovden, jfr. § 1 Generelt. I denne plans bestemmelser står 
det at område D3 skal nyttast til bygg og anlegg som er nødvendige for drift og skisenteret, 

medrekna tekniske installasjoner for heisar, salg, kafeteria og restaurantdrift samt nødvendige 

bygningar for driftsmateriell. 

 
Parkeringsplassen Z10 er felles for D3, Q, B9, D4 og D5 i gjeldende plan. Høyspent-traseen er markert 
på kartet som fareområde, og bygninger kan ikke plasseres innenfor området. Spesialområde – 
automatisk fredede kulturminner er vist flere steder innenfor planen og har restriksjoner med tanke 
på bygge- og anleggstiltak.  
 
Inntilliggende plan, ”Del av Gåttestøyl”, 25.2.2010: Langs hele vestsiden av planområdet er det nylig 
opparbeidet ny vei og gang/sykkelvei, som går videre mot Utbyggingsområde II. 
 

 
Kartutsnitt av utbyggingsområde I (rødstiplet) med transparent visning av KDP Hovden. 

 
Utbyggingsområde II (FB_K): 
Gjeldende regulering, ”Hovdenut alpin”, 27.02.14: Planområdet omfatter to tidligere regulerte 
byggeområder. I denne plan er disse byggeområdene benevnt HU1, HU2 og HU3, og er regulert til 
Byggeområde for utleiebygg/ leilighetsbygg (”varme senger”). Området mellom disse er regulert til 
Spesialområde Friluftsområde/ skiløype.  Øvrige deler av planen er regulert til tomter for 

Z10 

FT6 

D3 
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fritidsbebyggelse for privat eie (”kalde senger”).  Planinnsynet viser at det er godkjent én mindre 
reguleringsendring (gjaldt reguleringsbestemmelsene generelt) i 2011 og en ny regulering av tomt 34 
og 35, vedtatt 22.05.14.  
 
Overordnet plan, ”Hovden KDP”, 27.02.14: Områdene HU1, HU2 og HU3 døpt om til FB13 og det 
åpnes for at de kan reguleres til fritidsbebyggelse (i privat eie). Et skravert felt (H310_03)indikerer 
ras-og skredfare. 
 
Inntilliggende plan, ”Utviding av Hovden Skisenter”, 2005: Det er regulert til friluftsområde med 
nedfartsløyper. En turvei er regulert nord for planområdet. 
 

 
Kartutsnitt av utbyggingsområde II (rødstiplet) og en transparent visning av KDP Hovden. H310_03 er faresonene for ras og skred. 

  
1.5 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning  
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 14 "Konsekvensutredninger for tiltak og 
planer etter annet lovverk", med tilhørende forskrift. – Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for stykning av barn og unges interesser. 
Reguleringen omhandler hovedsaklig privat fritidsbebyggelse på FB13 og utleiehytter på FT6. 
Regulert formål gir ikke behov for økt kapasitet på barnehager eller skoler i nærområdet.  
 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F) er lagt opp til turistformål og har i dag servicefunksjoner til 
alpinanlegget. Planlagt bebyggelse vil derfor ha direkte adkomst til alpinanlegget. Parkering til 
hyttene vil bli samlet, med gangveier til hyttene. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): ligger i nær tilknytning til Alpinanleggets nedfartsløyper og tursti nord 
for planområdet. Det er i dag regulert et grøntdrag og skitrasé mellom de to utbyggingsfeltene, som 
ikke vil bli berørt av omreguleringen. Eksisterende vei vil i liten grad ha gjennomgangstrafikk, da det 
ikke er bebyggelse vest for planområdet. 

2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 Beliggenhet og størrelse 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Planområdet utgjør 29,5 daa og ligger i nær tilknytning til 
Alpinsenteret.  

H310_03 

H310_03 

FB13 

FB13 

H310_03 
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Utbyggingsområde II (FB_K): Planområdene ligger øverst i reguleringsplan for Hovdenuten Alpin. 
Skiløypen og friområdet mellom de to feltene FB13 er tatt ut av planområdet etter varslingen, og 
planområdene utgjør nå 16,5 daa. Det ligger nært alpinanleggets nedfartsløyper og utvidelsene av 
disse. 
  
2.2 Registreringer av natur, miljø, biologisk mangfold og vilt, vann og vannkilder, 
kulturminner/fornminner m.m.  
 
Natur og miljø 
Iflg. artsdatabanken er det ikke registrert noen forekomster.  
 
Vann og vannkilder:  
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Otra sørøst for planområdet er regulert og det er avsatt et bredt 
grøntbelte langs elveleiet som tar hensyn til flomsituasjonen. Den berører ikke planområdet. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Gåttstøylbekken ligger delvis i nørdøstre hjørne av FB_K3.  
 
Kulturminner 
Begge utbyggingsområdene har enkeltminner, hvorav flere er blitt fjernet.  Fra Hovden KDP: Steder 

eller tiltak som skal omreguleres skal det foretas arkeologisk granskning av automatisk fredede 

kulturminner som kommer i konflikt med planen. Tiltak kan ikke gjennomføres uten tillatelse fra 

kulturminnemyndighetene.  

Fylkeskommunen har gitt innspill til kulturminnene, se kapittel 3.1. Gjenværende kulturminner er lagt 
inn i plankartene med hensynssone og tilknyttede bestemmelser. Det er avtalt undersøkelser hos 
fylkeskommunen i forb. med offentlig ettersyn. 
 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Innenfor planområdet er det funnet seks kullfremstillingsanlegg 
(jernalder-middelalder), hvorav fem har blitt tillatt fjernet.  

 
Fra Askeladden.no: Bevarte kulturminner er vist med blå ring rundt symbolet. 

 
Utbyggingsområde II (FB_K): I FB_K1 er det funnet tre kullfremstillingsanlegg hvor to er fjernet. I 
FB_K3 er det funnet åtte kullfremstillingsanlegg, hvor to er fjernet.  Nordøst for FB_K3 har det vært 
en bosetning (yngre jernalder-middelalder).  
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Fra Askeladden.no: Bevarte kulturminner er vist med blå ring rundt symbolet. 

 
2.3 Dagens bruk 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Felt D3 har bebyggelse i tilknytning til Alpinanlegget, hvor alt 
utenom et lagerbygg skal beholdes. Planområdet er bebygd med en hytte på en festetomt 
(punktfeste). Mellom FT6 og fylkesveien i øst er eksisterende parkeringsplass Z10, som benyttes til 
dagparkering. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): er i hovedsak ikke bebygd, men veien er opparbeidet.  Alle veier og 
mange hytter innenfor øvrige deler av gjeldende plan er opparbeidet.  
 
2.4 Støyforhold 
Områdene ligger inntil deler av Hovden alpinsenter og tilfartsløyper. For øvrig kan vi nevne at i 
Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012) står det bl.a. om støy fra område/ anlegg for idrett og fritidsaktiviteter at disse oftest er 
relatert til virksomheter på kveldstid og i helger. Både slag, tekniske installasjoner og 
menneskestemmer er typiske støykilder. Støy fra de fleste av disse kildene har spesiell karakter, og 
trekker mer oppmerksomhet enn for eksempel transportstøy. Mulige støykilder vil i forhold til 
planforslaget være støy fra heisanlegget vinterstid, da fortrinnsvis snøkanoner. I veilederen mht. 
snøkanoner står det bl.a. at konflikter kan oppstå ved uskjermet avstand under 200-1500m til 
nærmeste bebyggelse, noe avhengig av snøkanonens driftstid og type. Nattdrift er ofte aktuelt for 
slike anlegg. Det finnes snøkanoner både av lavtrykks- og høytrykkstype for snømengder på 5-50m3/t. 
Støyen fra disse kan være tonepreget - og ligge på over 60dB i 100m avstand. Det er dog verdt å 
merke seg at det ikke er utarbeidet egne regler for støy fra idrettsanlegg i Norge. Planlagt bebyggelse 
på tomtene vil ligge relativt tett inntil dagens skisenter, men denne problemstilling er ikke ny tatt i 
betraktning all fritidsbebyggelse som etableres nær skisentere overalt i landet.  
 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Parkeringsplassen vil være en buffer mellom fylkesveien og 
bebyggelsen.  Det er kjøretrafikk inn- og ut av parkeringsplassen i anleggets åpningstid i 
vinterhalvåret. Anlegget er hovedsakelig åpent på dagtid, og delvis på kveldstid.  
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Området og tomtene er ikke støyutsatt fra annet enn alpinanlegget..  
 
2.5 Adkomstforhold, vinterbrøyting 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Fylkesvei 341 kommer fra nord og fortsetter som kommunal vei 
mellom de to avkjørslene til alpinsenteret. Hovdenutvegen fortsetter i ny trasé langsmed 
planområdet og videre til utbyggingsområde II.  
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Utbyggingsområde II (FB_K): Tomtene har atkomst i dag fra den opparbeidede veien Hovdenutskaret. 
 
2.6 Grunn- og terrengforhold, vegetasjon 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Parkeringen i søndre del av planområdet ligger på kote 808 og 
terrenget stiger til 820 på midten av planområdet. Her ligger eksiterende bebyggelse i åpent terreng, 
på et forholdsvis flatt platå nederst i alpinbakken. Området i nordvest heller ned mot øst med utsyn 
mot alpinbakken. Eksisterende vei ligger i de lavere partiene.  
Området er definert som ”annet markslag” som er jorddekt. Sentrum av området er definert som 
lauvskog med bonitet - uproduktiv skog. Bebygde deler av området er åpen jorddekt fastmark uten 
trær. jfr. kartbasen til Miljødirektoratet. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Terrenget er bratt og heller mot nord-nordøst i retning alpinbakken. 
Terrenget ligger mellom kote 852 til 867 i vest og mellom kote 833 og 841 i øst. Området er definert 
som ”annet markslag” som er jorddekt og består av lauvskog. Bonitet er vurdert til uproduktiv skog. 
jfr. kartbasen til Miljødirektoratet. 
 
2.7 Infrastruktur - VA, tele etc. 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Hele planområdet til Hovden KDP er tilrettelagt for kommunal 
vannforsyning. Avløpet føres til nytt renseanlegg i sørenden av Hartevatn. Der er lagt opp til lokal 
overvannshåndtering med drenering til grunnen. I sentrumskjerna er det etablert nødvendig 
overvannsnett. Omlegging av høyspentnettet fra luftnett og bakkenett vil være mulig å gjøre når 
detaljplaner skal gjennomføres. Bakkenett skal tilstrebes. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): 
Alle tomtene innenfor planområdet Hovdenut Alpin er byggeklare og i prinsippet tilrettelagt mht. 
teknisk infrastruktur.  

3. PLANPROSESSEN 

Kunngjøring av igangsatt planarbeid  
Oppstartsmøte ble avholdt 22.11.2013. Varsel om planoppstart og endring av reguleringsplan var i 
slutten av august 2014.  
 
Det opplyses om at varselet baserte seg på mottatt liste fra kommunen. Noen av eiendommene 
mangler navn og adresse på eier/ hjemmelshaver. Kommunens oversikt baserer seg på opplysninger 
slik de fremgår av Matrikkelen.  
 

Liste over kunngjøringsinnspill 
Avsender Datert 
1 Statens vegvesen 15.09.14 
2 Sivertsen 2/1060/0/1 24.09.14 
3 Grette på vegne av Spångberg 2/1/0/78 25.09.14 
4 Fylkeskommunen  26.09.14 
5 Fylkeskommunen 08.10.14 
6 Fylkesmannen 07.10.14 
7 NVE 03.11.14 
8 Agder Energi Nett 10.11.14 
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Sammendrag av kunngjøringsinnspill 
1. Statens vegvesen: Ingen merknader til utbyggingsområde I. Det er merknader til 
utbyggingsområde II da denne grenser opp til fv. 341 i sørvest. Langs fv. 341 er byggegrensen satt til 
20 meter fra senter veg. Med hensyn til trafikksikkerheten er det ønskelig å redusere antall avkjørsler 
fra offentlig veg. Dette innebærer at eksisterende avkjørsler må søke fellesløsninger eller planlegges 
via underordnet vegnett. Ved etablering av nye eller utvidet bruk av eksisterende kryss og avkjørsler 
settes det krav til utforming i henhold til håndbøkene. Det bør være minimum 50 meter mellom 
kryssene. Det også krav til at frisiktsonene skal reguleres inn (gjelder også gangadkomst). Utforming 
og sikt i kryssene skal utføres i samsvar med krav gitt i håndbok Nl 00 (tidl.O 17). Om adkomsten til 
utbyggingsområde Il legger opp til større trafikkmengde enn 50 kjt./døgn (ÅDT) må adkomsten fra 
fylkesvegen dimensjoneres som et kryss. Fylkesvegen med sideområde (eiendomsområde) må 
reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 
2. Sivertsen (2/1060/0/1): Etterspør informasjon om planlagt bebyggelse, adkomstveien og antall 
bygg. 
 
3. Grette på vegne av Spångberg 2/1/0/78: Det er i brev oppsummert slik: Det er ikke redegjort 
tilstrekkelig for behovet for utbyggingen. Utbygging av område FT6 vil medføre at eiendommen til 
Spångberg får dårligere beliggenhet, herunder vil eiendommen få mindre utsikt. Verdien på 
Spångbergs eiendom vil reduseres betraktelig som følge av planforslaget. Det må angis konkret i 
planen hvor nye bebyggelse skal plasseres. 
 
4. Fylkeskommunen: Innenfor de to planområdene er det i Askeladden registrert en rekke automatisk 
fredete kulturminner med ulik vernestatus. Det er gjennomført utgravinger i begge utbyggings-
områdene tidligere. Fylkeskommunen finner det nødvendig med en kontrollregistrering av 
kulturminnebestanden slik at geometri på gjenstående kulturminner, tidligere frigitt eller ikke, blir 
oppdatert, beskrivelser og tilstand blir oppdatert. Registreringen er hjemlet i undersøkelsesplikten 
etter kulturminneloven § 9. 
 
5. Fylkeskommunen: I e-post av 26.9.14 sendte seksjon for kulturminnevern varsel om en 
miljørevisjon og kontrollregistrering av kulturminneverdiene innenfor planområdene, med 
beskrivelse av kulturminneverdiene. Det er nødvendig med en miljørevisjon før fylkeskommunen kan 
uttale seg om forholdet til de berørte automatisk fredete kulturminnene. På nåværende tidspunkt 
kjenner ikke Aust-Agder fylkeskommune til andre regionale eller nasjonale planinteresser i 
planområdet. 
 
6. Fylkesmannen: Miljøvernavdelinga er positiv til at en bygger tettere omkring allerede utbygde 
areal og har ingen merknader til saken og kjenner ikke til andre regionale eller nasjonale 
miljøverninteresser innen planområdet. Det skal utføres ROS-analyse som skal avdekke om det er 
fare for at uønskede hendelser kan oppstå og sannsynligheten for og konsekvensen av dette. 
 
7. NVE: Det er skrevet en merknad om at dette området ligger i KDP for Hovden, og at det er gjort en 
detaljert skredfareutredning i dette området. Planområdet ligger utenfor skredutsatt areal i henhold 
til denne. Vi viser til NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» for mer 
informasjon. 
 
8. Agder Energi Nett: Nettstasjon 04.0287-HOVDENUT ALPIN 1 som står ved FB13 har mest 
sannsynlig nok ledig kapasitet til videre utbygging, men med ett lite forbehold. FT6 kan fort kan bli 
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ett utfordrende område siden vi her har en høyspent luftlinje som krysser området. En slik linje har 
byggegrense på min 6m fra nærmeste fase til nærmeste bygningsdel. Det går helt sikkert an å legge 
denne linjen ned som jordkabel, men utbygger må nok regne med betydelige kostnader. Ved graving 
eller andre maskinarbeider nær elektriske installasjoner må AE Nett kontaktes. 
 
Forslagsstillers samlede kommentarer til kunngjøringsinnspill 
1. Eksisterende avkjørsler skal opprettholdes og dagens utforming av avkjørselen i sør er som T-kryss. 
Hovdenutvegen er nylig delvis lagt om i ny trasé. Avkjøringen fra Hovdenutvegen til skianlegget skal 
endres til kryss.  
 
2. Det er gitt tilbakemelding om at slike tegninger ikke foreligger på nåværende tidspunkt. 
 
3. Det er krav i overordnet plan at utleieenheter i FB13 skal erstattes i FT6, og at dette feltet skal ha 
en høy utnyttelse. Eiendommen vil få opprettet ca 1 mål sørvest-vendt tomt utenom faresonen for 
høyspentlinjen, med adkomst fra intern kjøreveg. Illustrasjoner vil bli utarbeidet og omriss av 
planlagt bebyggelse vil vises på reguleringskart. 
 
4. og 5. Kulturminner som er vist i overordnet plan, og som ikke er registrert som fjernet, er lagt inn i 
plankart. Dette er oversendt til Fylkeskommunen, som skal ta en vurdering av kulturminnene. 
Tilbakemelding kommer ved offentlig ettersyn. 
 
6. ROS-analyse er utarbeidet og gul risiko/sårbarhet er utredet videre i planforslaget. 
 
7. Det er utarbeidet en skredrapport av Rambøll på vegne av tiltakshaver som konkluderer at det ikke 
er skredfare innenfor planområdet.  Kommunen har også fått utarbeidet en rapport av Sweco som 
konkluderer at det kan være skredfare innenfor planområdet. Dette er tatt hensyn til i 
bestemmelsene. 
  
8. Bebyggelse tillates ikke innenfor faresonen før nærliggende høyspentlinje er lagt om til jordkabel. 

4. PLANFORSLAGET 

4.1 Beskrivelse av arealbruken innenfor de enkelte reguleringsformålene. 
Forslag til plankart er vedlagt.  
 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for Fritids- og 
turistformål FT6 (fritidsleiligheter for utleie/ hotell/ forretning) – hotell og fritidsleiligheter for utleie, 
”varme senger”, med tilhørende café- og forretningstilbud etc. Disse ”varme sengene” skal erstatte 
utleiehyttene i FB13 i KDP Hovden. Det planlegges inntil 400 utleieenheter. Planområdet er noe 
utvidet mot alpinanlegget, innenfor samme eiendom. 
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Utbyggingsområde II (FB_K): FB13 vil bli regulert om til Bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse – 
konsentrert, FB_K, iht. ny PBL. Det skal endres fra ”varme senger” til ”kalde senger” i privat eie. De 
”varme sengene” skal i stedet reguleres på FT6, og bygges ut samtidig. Det er planlagt 22 
fritidsboliger med 33 boenheter på FB_K1-2 og ca. 120-150 boenheter for fritidsboliger på FB_K3. 
Skiløypen og friområdet mellom de to feltene FB13 er tatt ut av planområdet etter varslingen. 
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Bebyggelsen i FB_K 1 og 2 er enkelthytter som ligger tett på begge sider av vegen Hovdenutskaret. I 
FB_K3 tilrettelegges for høyere utnyttelse med utbygging av leiligheter og sammenbygde hytter, og 
mulighet for parkeringsanlegg under terreng. Illustrerte tegninger fra FB_K3 er fra tidligere godkjent 
rammesøknad. 
 
4.2 Utnyttelsesgrad, høyder og mengder 
Det er knyttet bestemmelser til trinnvis utbygging av fritidsboliger og utleiehytter. Før mer enn 25 % 
av de kalde sengene i FB_K kan bygges, må 25 % av de varme sengene i FT6 være bygget. Foreslått 
byggetrinn og plassering av utleiebebyggelse er vist på kartet, men er ikke juridisk bindende. 
 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Innenfor FT6 planlegges bygg i 2-5 etg, hvor ny bebyggelse vil være 
utleiehytter/-leiligheter. Overordnet plan krever høy utnyttelse på denne tomten og det er foreslått 
en BRA for ny bebyggelse på 20.000 m² BRA. Eksisterende bebyggelse og areal under terreng skal 
ikke medregnes i BRA. Innenfor bestemmelsesområdet tillattes næringsbebyggelse under terreng, til 
bruk som konferansesenter med tilhørende fasiliteter. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Tillatt utnyttelse på FB_K 1- 2 er 4700 m² inkl. parkering og det 
planlegges fritidsboliger med muligheter for underetasje og hems. Maks utnyttelse på FB_K3 er 
8000m² BRA og tillater bebyggelse på 4 etasjer og loft.  
  
4.3 Vegetasjon – Behandling av eksisterende og ny 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Eksisterende vegetasjon på FT6 ligger hovedsakelig mellom 
parkeringsplassen og restaurantbygget. Det er også noe i skråningen opp mot Hovdenutvegen. 
Vegetasjonen vil i liten grad kunne bevares.  
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Ved opparbeidelsen av fritidsboligene og i sikringen mot skred vil 
tomtene i liten grad kunne beholde eksisterende vegetasjon.  
 
4.4 Veg/trafikk/kommunikasjon  
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Avkjørslene fra Fylkesveien er regulert i reguleringsplanen for 
Hovden del 2 og disse vil opprettholdes. Parkering til alpinanlegget er like etter avkjørselen og unngår 
biltrafikk lenger inn i planområdet. Parkering til utleiehytter og øvrige næring i vil løses innenfor FT6. 
Hyttene skal benyttes til utleie, som gir en hyppigere bruk og mer kjøretrafikk enn til private hytter. 
Byggegrenser sikrer plass til driftsveier i tilknytning til alpinanlegget.  
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Veien fra utbyggingsområde I er delvis lagt om i ny trasé iht. gjeldende 
plan og fortsetter opp til Hovdenutskaret. FB_K3 vil ha én felles avkjørsel og adkomst internt i feltet. 
Tomtene i FB_K 1- og 2 vil få adkomst direkte fra Hovdenutskaret.  
 
4.5 Vinterbrøyting i området 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Brøytingen vil håndteres av alpinsenteret.  
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Regler om vinterbrøyting er nedfelt i dagens vedtekter for området.  
 
4.6 Parkering 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): FT6 vil ha samlet parkering og gangadkomst til hyttene. Parkering til 
alpinanlegget vil opprettholdes der det ligger i dag, men det tillates etablert parkeringsanlegg under 
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bakken. Dagparkeringen skal opprettholdes og øvrige plasser kan benyttes til å dekke 
parkeringsbehovet til FT6. Avgrensningen til parkeringsplassen mot FT6 er oppmålt, og grensen er 
lagt inn i planen. Det er foreslått min. 1 parkeringsplass per utleieenhet. Dette vil kunne løses på 
bakken for de første byggetrinnene, men vil kreve parkeringsanlegg under terreng på FT6 og/eller f_P 
ved høyere utnyttelse av tomten. Eksisterende hytte vil ha parkering innenfor FB_F. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): På FB_K1-2 vil parkering bli tilrettelagt med 1 stk. p-plasser pr.boenhet 
innenfor den respektive tomt. På FB_K3 er det krav om 1 stk p-plass per hytte/leilighet og ¼ plass til 
felles parkering. Biloppstillingsplasser skal vises på situasjonsplan som skal vedlegges byggesøknad.  
 
4.7 Tilrettelegging av stier og løyper 
Begge utbyggingsområdene ligger i direkte tilknytning til alpinanleggene, nedfartsløyper og skiløyper. 
 
4.8 Biologisk mangfold 
Forslag til endret bebyggelse utover den allerede regulerte og etablerte hyttebebyggelsen vil ikke 
forringe forholdene for vilt eller det biologiske mangfoldet i vesentlig grad i forhold til hva en kan 
forvente når ny bebyggelse kommer.  
 
4.9 Estetikk og byggeskikk 
Bebyggelsen skal ha en helhetlig og stedstilpasset utforming. Kledningen skal være stein eller 
trematerialer med mørk beis. Det er ikke fastsatt møneretning. 
 
4.10 Energi/ bredbånd etc.  
Nødvendige forhold knyttet til elektrisitet, energibruk og fiberkabel etc. som for øvrig for området.  
 
4.11 Vann- og avløpsanlegg 
Alle bygg skal tilkobles eksisterende privat VA-nett. 
 
4.12 Avfallshåndtering 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Avfall håndteres som næringsavfall. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Området er tilknyttet avfallshåndteringen i gjeldende plan. 
 
4.13 Beredskapsmessige hensyn (ROS) 
I KDP Hovden er det en hensynssone - rasfare (H310) inntil planavgrensningen for Hovdenut Alpin og 
et felt innenfor FB13 (FB_K3). Området er utredet for skredfare og ny faresone er lagt inn på kartet. 
 
Innenfor de to planområdene er det i Askeladden registrert en rekke automatisk fredete 
kulturminner med ulik vernestatus.  Det er gjennomført utgravinger i begge utbyggingsområdene 
tidligere. De som ikke er registrert som fjernet har fått en hensynssone for bevaring. Det er bestilt 
kulturhistorisk registrering hos Fylkeskommunen. 
 
Høyspentlinjen over FT6 har en faresone med bestemmelser om at høyspentlinjen må legges om til 
jordkabel for å kunne ha bebyggelse innenfor sonen. 
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5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Overordnede planer 

Planforslaget er iht. overordnet plan og følger de gjeldende retningslinjer og bestemmelser. De to 
feltene er regulert i samme plan, og det er lagt inn krav i bestemmelsene om trinnvis utbygging av 
private og utleiehytter. 
 
Stedsutvikling 

Planforslaget endrer ikke vesentlig på gjeldende regulering på Hovdenut alpint, men bytter plassering 
av hytter til privat eie og utleiehytter. Det vil være en fordel med tanke på at biltrafikken til 
utleiehyttene ikke blir trukket igjennom hytteområdene, og det er kort avstand fra fylkesveien. Et 
eventuelt konferansesenter vil kunne gi mer trafikk til FT6, men samtidig vil det være foredelt 
jevnere utover året og være tilgjengelig til bruk for lokalsamfunnet. Dette vil gi konsekvenser for 
eksisterende hytte innenfor planområdet, da mye av omkringliggende landskap vil bli bygd ut og 
antall besøkende vil øke. 
  
Barns interesser 

Planforslaget har ikke konsekvenser for barns interesser. 
 
Naturmangfold 

Det er ikke registrert naturmangfold innenfor planområdene. 
 
Landskap 

Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Eksisterende terreng vil bli endret etter gjennomføring av planen. 
De nye utleieboligene vil ligge delvis inn i terreng og areal for parkering bli delvis planert. En 
etablering av konferansesenteret vil gi større terrenginngrep, da det ligger under terreng. I planlagt 
prosjekt vil 1-2 meter vil komme over bakkeplan for å gi utsyn til alpinbakken. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Terrenget er bratt og det er nødvendig med skjæringer og fyllinger for 
etablering av hyttene og for sikring mot skredfare. 
 

Trafikkforhold 

Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Trafikken vil øke til planområdene, men ikke i vesentlig grad. 
Alpinanlegget ligger nær fylkesveien og vil ikke føre til gjennomgangstrafikk til hyttefelt. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Veien til planområdet er nylig utbedret slik at den nå går rundt, og ikke 
igjennom, eksisterende hyttefelt. Veien er etablert helt fram til utbyggingsfeltene.  
 
Estetikk og byggeskikk 

Det tillates takterrasser på den større bebyggelsen. I feltene hvor det tillates større bebyggelse, vil 
det ikke være fremmed med flate tak. Fargene skal holdes til jordfarger. Der det er tilrettelagt for 
boenheter i form av leiligheter er bebyggelsen begrenset til en mønehøyde på 15m (FB_K3) og 18m 
(FT6). 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Se detaljer i ROS-analyse. Det ansees ikke å være sårbarhet eller konsekvenser som hindrer 
gjennomføringen av planen. Kulturminner vil bli undersøkt og eventuelle endringer av hensynssoner 
lagt inn i planen før politisk behandling. Det tillates ikke bebyggelse innenfor faresonen for høyspent 
før linjen er lagt om til jordkabel og i faresonen for skred før sikring er gjennomført.  
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Aktuelle sikringstiltak i skredvurderingen er en skredvoll eller snøforankring. Det foreslås at 
eksisterende bebyggelse nedenfor Hovdenut sikres med en voll, som kan forlenges/utvides for å sikre 
ny bebyggelse på planområdet FB_K. Skred fra nord foreslås sikres med skredvoll mellom 
bebyggelsen og Gåttstøylbekken med en høyde på min. 4 meter. 
 
Kulturminner 

De registrerte kulturminnene skal undersøkes av Fylkeskommunen. Det skal sjekkes om de fortsatt 
eksisterer eller om de er tillatt fjernet. Kontaktperson i Fylkeskommunen hadde ingen innvendinger 
mot at planforslaget gikk til offentlig ettersyn før dette var avklart. Hensynssonene på plankartene vil 
ikke bli fjernet før fylkeskommunen godkjenner dette. 
 
Teknisk infrastruktur 

Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): Infrastruktur eksisterer i dag. Høyspentledningen må legges om til 
jordkabel før bebyggelse kan etableres innenfor faresonen. Netteier har informert om at bebyggelse 
må ligge minst 2 meter fra jordkabel. 
 
Utbyggingsområde II (FB_K): Infrastruktur til hyttene er i hovedsak allerede etablert iht. gjeldende 
plan. 
 
Tilgjengelighet 

Planforslagene vil være iht. TEK. 
 

Miljøfaglige forhold 

Det har vært kontakt med NVE og NGI om skredfare i området. Konklusjonen ble at området måtte 
utredes på nytt og dette er gjennomført av Rambøll. Endelig vurdering var at det ikke var nødvendig 
med tiltak mot skred. Sweco sin skredutredning konkluderte med at det var nødvendig med tiltak 
mot skred innenfor planområdet. Anbefalingene i Sweco sin rapport er videreført ved å legge inn 
faresonen for 1/1000 sannsynlighet inn på plankart med tilknyttede rekkefølgekrav. 
 
Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

6. FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 

Hovedgrep 

Planforslaget benytter den allerede tilrettelagte infrastrukturen og omfordeler ”varme” og ”kalde” 
senger til en mer hensiktsmessig plassering. Alpinsenteret har allerede fasiliteter som egner seg til 
gjennomfart og utleiehytter. Dette vil generere støy som i mindre grad hadde egnet seg i nærheten 
av private boliger. I Hovdenut alpint er det allerede etabler private fritidsboliger, og det er mer 
naturlig å forsette denne utviklingen innenfor FB_K. 
 
Utnyttelse 

Utnyttelsen i FB_K er det samme som i gjeldende regulering, men inkluderer nå parkering i 
utnyttelsen.  Innenfor FT6 er det høy utnyttelse iht. overordnet plan.  
 
Næringsformål 

FT6 vil bli videreutvikling av næring i tilknytning til alpinanlegget og utnytte infrastruktur og 
serveringsmuligheter. Beboere i utleiehyttene vil ha direkte tilgang til alpinanlegget og fasiliteter 
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innenfor planområdet. En må regne med mer trafikk til utleiehytter enn til private hytter og 
omfordelingen av utleiehytter fra Hovdenut alpin sikrer mindre biltrafikk gjennom hyttefeltene.  Ny 
bebyggelsen i FT6 blir liggende minimum 45 meter fra fylkesveien og i liten grad påvirket av støy fra 
denne. 
 
Øvrig planlagt næring med et større lokale under bakken kan bli benyttet til arrangement hele året. 
Nærhet til sentrum og god parkeringsdekning gir muligheter for både lokale og eksterne 
arrangement. 
 
Fritidsboliger 

Hovdenut alpint er et etablert område for fritidsboliger som fortsatt er under utbygging og 
infrastruktur er allerede etablert iht. til gjeldende plan. Endringene fra gjeldende reguleringsplan vil 
være små.  
 
Eksisterende hytte ved alpinsenteret har fått definert størrelsen på eiendommen, gjennom regulert 
tomtegrense i formålsgrensen. Tomten ligger i utenfor faresonen for høyspent og i en sørvest-vendt 
helning med adkomst fra veien.  
 
Oppsummering 

Områdene er velegnet til utbygging og planforslaget viderefører alpin- og hyttenæringen på Hovden 
og legger bedre til rette for både utleie og private fritidsboliger. Da det allerede var regulert til 
hyttetomter på Hovdenut Alpint ansees det som forsvarlig å ha planen til offentlig ettersyn, samtidig 
som området undersøkes for kulturminner. Eventuelle endringer vil bli lagt inn før politisk 
behandling.   
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7. ILLUSTRASJONER 

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig utbygging iht. forslaget.  
 
Utbyggingsområde I (FT6, FB_F): 
 
 

Illustrasjon av planområdet sett fra Alpin Lodge. Illustrasjonen viser omtrentlig utnyttelse ved 
byggetrinn 1-4, hvor det er balanse mellom kalde og varme senger. 
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Utbyggingsområde II (FB_K1-2): 

Skisse av planlagte private fritidsboliger sett fra nord. 

Foreløpig situasjonsplan for privathyttene. 
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Utbyggingsområde II (FB_K3): 

 
Skisse av mulige leiligheter i FB_K3 med parkering integrert i bebyggelsen, fra tidligere godkjent 

rammetillatelse iht gjeldende plan. 
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